
88 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan pembelajaran online terhadap hasil belajar 

Biologi di SMA Negeri 5 Kendari tahun ajaran 2020/2021. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikan diperoleh sebesar 0,003 < 0,05 dan 

nilai thitung diperoleh sebesar 3, 468 > nilai ttabel 1,992. Dengan kontribusi 

nilai 10,0%. 

2. Terdapat pengaruh signifikan pembelajaran online terhadap hasil belajar 

Biologi di SMA Negeri 5 Kendari tahun ajaran 2020/2021. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikan diperoleh sebesar 0.000 < 0,05 dan 

nilai thitung diperoleh sebesar 4,123 > nilai ttabel 1,992. Dengan kontribusi 

nilai 14,9%. 

3. Terdapat pengaruh signifikan pembelajaran online dan minat belajar 

terhadap hasil belajar Biologi di SMA Negeri 5 Kendari tahun ajaran 

2020/2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 14,303 

selanjutnya dikonsultasikan dengan Ftabel pada db = 2/78 dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh Ftabel sebesar 3,12, sehingga Fhitung > Ftabel yaitu 

14,303 > 3,12. Dengan kontribusi nilai 25,7%. 
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5.2 Saran 

1. Kepada Guru Biologi SMA Negeri 5 Kendari yang akan melaksanakan 

pembelajaran online, hendaknya melakukan persiapan terutama dalam 

menentukan media dan metode yang akan digunakan agar peserta didik 

dapat memahami dengan mudah apa yang disampaikan dan membuat hasil 

belajar peserta didik lebih baik daripada sebelumnya.  

2. Kepada peserta didik kelas X MIPA dan XI MIPA di SMA Negeri 5 

Kendari, diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi kemampuan belajar 

dan pemahaman dalam proses pembelajaran online agar mendapatkan hasil 

belajar yang semakin meningkat dan semakin baik pula. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, bisa melanjutkan penelitian ini dengan 

menambahkan beberapa indikator pada masing-masing variabel agar 

melakukan penelitian yang lebih sempurna.  

5.3 Limitasi Penelitian 

Limitasi atau pembatasan pada penelitian ini terletak pada proses 

pengambilan data. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti 

terjadi banyak kendala atau hambatan yang dapat terjadi pada proses 

pengambilan data. Salah satu faktor yang menjadi kendala atau hambatan 

dalam penelitian ini adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat 

pengambilan data di SMA Negeri 5 Kendari mengalami hambatan pandemik 

Covid-19 yang ada di Indonesia menyebabkan lembaga pendidikan seperti 

sekolah diliburkan untuk sementara, sehingga peneliti hanya bisa bisa 

melakukan penyebaran Quesioner (angket) menggunakan Link Google Form 



90 
 

dan menggunakan WhatsApp. Dengan bantuan teknologi internet, penelitian 

ini bisa berjalan semestinya.  

  


