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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Penggunaan teknologi informasi pada siswa MI Roudlotul Huda 

Sekaran, Semarang termasuk dalam kategori sedang, hal ini dibuktikan 

dengan hasil presentase 65% dengan nilai 73 – 91. 

2. Adapun moralitas siswa di MI Roudlotul Huda Sekaran, Semarang 

termasuk dalam kategori sedang, hal ini dibuktikan dengan hasil 

presentase 81% dengan nilai 61 - 85 

3. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh penggunaan teknologi 

informasi terhadap moralitas siswa di MI Roudlotul Huda Sekaran 

Semarang, hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

rxy dengan hasil 0,412 dan rt 0,191 pada taraf signifikan 5%. Dengan 

demikian rxy > rt atau 0,412 > 0,191. Dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara penggunaan teknologi informasi 

terhadap moralitas siswa di MI Roudlotul Huda Sekaran Semarang. 

Selanjutnya pada taraf signifikan 1% dengan hasil rxy  0,412 dan rt 249 

dengan demikian rxy > rt atau 0,412 > 0,249. Dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan teknologi informasi 

terhadap moralitas siswa di MI Roudlotul Huda Sekaran Semarang.   

 

B. Saran 

1. Faktor yang mempengaruhi moralitas siswa sangat banyak, 

diantaranya faktor ekonomi, budaya, agam, sosial, lingkungan, dari 

dalam diri siswa juga faktor dari luar diri siswa. Peneliti hanya 

meneliti satu faktor yang berasal pada luar diri siswa yaitu pada 

penggunaan teknologi informasi. Saran peneliti untuk peneliti yang 

lain supaya meneliti lebih dari satu faktor penggunaan media 

pembelajaran dengan faktor intelegensi siswa atau faktor-faktor yang 

lain yang mempengaruhi moralitas siswa, dan juga peneliti 
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mengharapkan adanya ketegasan atau larangan dari pihak sekolah 

maupun orang tua akan smartphone itu sendiri, karena dari lokasi 

penelitian, peneliti melihat bahwasannya ada faktor yang mendukung 

dan kelonggaran siswa untuk leluasa bermain dan mengakses internet 

dengan smartphone menggunakan WIFI yang ada di sekolahan 

tersebut.  

2. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, angket, 

observasi, dan dokumentasi. 

3. Teknologi informasi sangatlah pesat perkembangannya dalam maupun 

luar negri dan tidak mengenal batasan-batasan, perlu diingat bahwa 

dampak penggunaan teknologi informasi sangatlah besar, dampak 

positif maupun negatif, maka dari itu diharapkan pengawasan dari 

sekolah maupun orang tua lebih ditekankan lagi agar siswa tidak salah 

dalam menentukan arah dan tujuan dan mempunyai akhlak yang 

sebagaimana mestinya. 

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana dan 

masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti menyadari bahwa penulisan 

skripsi ini masih perlu pembenahan serta terdapat kekurangan, karena 

terbatasnya kemampuan peneliti. Disebabkan karena demikian, peneliti 

sudah berusaha penuh untuk mencapai target yang diharapkan sebagai 

karya ilmiah. 

Peneliti dengan rendah hati, akan selalu terbuka dan berterimakasih 

atas kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, terutama pihak 

yang berkompeten. Akhirnya, seiring dengan do’a dan mudah-mudahan 

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi 

para pembaca pada umumnya, amin ya rabbal alamin. 


