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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas yang berjudul 

Implementasi Multimedia pada Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Akidah 

kelas VIII di MTs Muhammadiyah 06 Banyutengah dapat di tarik kesimpulan: 

Implementasi Multimedia pada pembelajaran daring mata pelajaran akidah 

yakni proses pembelajarannya dengan menyiapkan materi yang akan di 

sampaikan  dan dikirim melalui media WA Grup, Google Form dan Youtobe. 

Materi yang disampaikan melalui WA Grup yaitu dengan memanfaatkan yang 

ada di media tersebut (media gambar, audio visual, video), materi yang 

menggunakan media youtobe yaitu dengan cara membuat video dan disebar 

kesiswanya melalui WA dan media yang terakhir yaitu Google Form 

digunakan untuk membuat soal sebagai evaluasi dari materi yang sudah di 

sampaikan .  

Pendukung dan hambatan dalam implementasi multimedia pada 

pembalajaran daring, Pendukung implementasi multimedia pada pembelajaran 

daring yaitu paket data, kompetensi guru dalam mengolalah teknologi. 

hambatan mulai dari terbaginya siswa, wali murid, sinyal, aplikasi hingga 

keterbatasan biaya. Hambatan dari siswa sendiri adalah siswa di MTs 

Muhammadiyah 06 Banyutengah sendiri terbagi menjadi 2 yaitu pondok dan 

di rumah, jadi untuk yang di pondok, guru menyiapkan materi berupa hardfile 
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dan di berikan kepada mereka. Hambatan dari aplikasi yaitu ketika guru 

memberikan materi dengan menggunakan word atau power point, wali murid 

atau siswa kesulitan untuk membuka materi tersebut karena harus 

menggunakan aplikasi lain terlebih dahulu. Hambatan yang terakhir yaitu 

keterbatasan biaya dalam penggunaan paket data pada saat pembelajaran 

sedang berlangsung. 

 

5.2 SARAN 

Setelah melakukan penelitian di kelas VIII MTs Muhammadiyah 06 

Banyutengah secara langsung, maka peneliti ingin mengutarakan sesuatu hal 

yaitu di dalam pembelajaran terdapat hambatan salah satunya adalah aplikasi, 

maka bisa menggunakan google form karena google form langsung menuju 

Web yang dituju tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk membukanya. 

Untuk siswa yang berada di pondok bisa mengirim materi atau soal melalui 

Whatsapp, kepada ustadz atau ustadzahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


