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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan media pembelajaran online terhadap hasil belajar 

mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku tahun ajaran 2020/2021. 

Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  Nilai thitung diperoleh sebesar 4.061 > nilai ttabel 

(1,6723) dan nilai signifikan diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Dengan kontribusi 

media pembelajaran online terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Biologi di 

SMA Negeri 1 Wonggeduku sebesar 22,7%. 

2. Terdapat pengaruh signifikan tingkat pemahaman terhadap hasil belajar mata 

pelajaran Biologi secara online.di SMA Negeri 1 Wonggeduku tahun ajaran 

2020/2021. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  thitung diperoleh sebesar 6.253 > 

nilai ttabel (1,6723) dan nilai signifikan diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 

kontribusi media pembelajaran online terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku sebesar 41,1%. 

3.  Terdapat pengaruh signifikan media pembelajaran online dan tingkat pemahaman 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku tahun 

ajaran 2020/2021. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai Fhitung sebesar 22,00, 

selanjutnya dikonsultasikan dengan Ftabel pada db = 2/58 dengan taraf signifikansi 

5% diperoleh Ftabel sebesar 3,16, sehingga Fhitung > Ftabel yaitu 22,00 > 3,16. Dengan 

kontribusi media pembelajaran online dan tingkat pemahaman terhadap hasil 
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belajar pada mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonggeduku sebesar 

58,8%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1. Kepada SMA Negeri 1 Wonggeduku, diharapkan agar lebih meningkatkan sarana 

dan prasarana penunjang dalam proses pembelajaran online. 

2. Kepada Guru Biologi SMA Negeri 1 Wonggeduku, diharapkan agar lebih 

meningkatkan  proses pembelajaran online agar hasil belajar  siswa semakin 

meningkat. 

3. Kepada siswa kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Wonggeduku, diharapkan dapat 

lebih meningkatkan lagi kemampuan belajar dan meningkatkan pemahaman dalam 

proses pembelajaran online agar mendapatkan hasil belajar yang semakin 

meningkat dan semakin baik pula. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, bisa melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan 

beberapa indikator pada masing-masing variabel agar melakukan penelitian yang 

lebih sempurna. 

 


