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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam upaya 

pemanfaatan akses internet sebagai sumber belajar digital dalam 

mengembangkan materi ajar mata pelajaran administrasi paja di SMK Batik 

2 Surakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan akses internet sebagai sumber belajar digital di SMK Batik 

2 Surakarta dianggap cukup penting bagi sekolah ini seusai dengan 

penggunaannya hal ini terlihat dari adanya pemasangan wifi yang 

dipasang dibeberapa titik disekolah. Penggunaan internet 

mempermudah proses pencarian materi ajar maupun materi yang 

kurang. Fasilitas pendukung akses internet dalam kegiatan belajar 

mengajar yaitu ruang belajar dan laboratorium praktik yang telah 

memadai.  

2. Pengembangan sumber belajar sudah dilakukan oleh sebagian guru di 

SMK Batik 2 Surakarta pengembangan materi dngan pemanfaatan 

internet baru sampai pada tahap pencarian sumber belajar digital saja 

seperti pencarian referensi yang lebih banyak dan pencarian materi ajar 

yang kurang dibuku hal ini dikarenakan faktor umur guru yang sudah 

tua hanya guru muda yang melakukan inovasi pembelajran 

menggunakan pemanfaatan internet.  

3. Keefektifan dalam pengembangan sumber belajar dengan pemanfaatan 

akses internet dinilai sangat efektif karena guru sudah mengembangkan 

nya dengan menggunakan berbagai flatform pembelajaran online dan 

penyajian materi secara online. 
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B. Implikasi 

  Hasil penelitian tentang upaya pemanfaatan akses internet sebagai 

sumber belajar digital dalam mengembangkan materi ajar administrasi 

pajak di SMK Batik 2 Surakarta dapat di ambil implikasi sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan akses internet sebagai sumber belajar digital melalui 

penggunaan internet dalam proses pembelajaran maupun aplikasi dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2. Jika pemanfaatan akses internet sebagai sumber belajar digital dalam 

mengembangkan materi pembelajaran di maksimalkan maka hal 

tersebut akan membuat proses pembelajaran lebih inovatif dan siswa 

lebih termotivasi. 

3. Jika inovasi mengembangkan materi ajar dengan membuat permainan 

yang terhubung keinternet dan pemberian poin dapat menumbukan 

motivasi siswa mengikuti pelajaran. 

4. Kondisi akses internet saat proses pembelajaran mempengaruhi proses 

kegiatan belajar mengajar. 

 

 

C. Saran 

  Mengacu pada hasil kesimpulan penelitian tentang pemanfaatan 

akses internet sebagai sumber belajar digital dalam mengembangkan materi 

ajar administrasi pajak SMK Batik 2 Surakarta, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

a. Sekolah perlu mengadakan perbaikan mengenai koneksi wifi yang 

lambat dan melakukan pengecekan komputer dilab terkait aplikasi 

yang diperluhkan. 

b. Sekolah perlu mengadakan pelatihan bagi guru agar dapat 

mengembangkan materi yang lebih inovasi. 
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2. Bagi Guru 

a. Guru perlu melakukan inovasi pengemabangan materi ajar yang 

menarik agar siswa tidak bosan saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

b. Guru lebih berperan aktif dalam mendampingi siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan handphone. 

c. Guru perlu pelatihan agar dapat menggunakan pemanfaatan internet 

untuk mengembangkan materi ajar. 

 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

maupun praktik. 

b. Siswa harus lebih fokus dalam pembelajaran menggunakan akses 

internet. 

 

 


