
 

57 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis data penelitian dengan pengujian h ipotesis 

ditemukan bahwa: 

5.1.1 Penggunaan internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

belajar Biologi siswa kelas X dan XI MIPA di SMA Negeri 1 Wakorumba 

Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil hipotesis bahwa nilai 

thitung 5,847 > ttabel 1,675 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga 

H1 dapat diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara variabel X terhadap variabel Y1.  

5.1.2 Penggunaan internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

belajar Biologi siswa kelas X dan XI MIPA di SMA Negeri 1 Wakorumba 

Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil hipotesis bahwa nilai 

thitung 3,295 > ttabel 1,675 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga 

H1 dapat diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara variabel X terhadap variabel Y2. 

5.1.3 Penggunaan internet berpengaruh simultan terhadap minat dan  perilaku 

belajar. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai simultan yang didapatkan dari 

hasil uji manova (Multivariate Analysis of Anova) dengan nilai signifikansi 

rata-rata berada dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

X  berpengaruh simultan terhadap  variabel Y1 dan Y2. 
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5.2 Limitasi Penelitian 

Limitasi atau pembatasan pada penelitian ini terletak pada proses 

pengambilan data. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi 

banyak kendala dan hambatan yang dapat terjadi pada saat proses pengambilan 

data. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini 

adalah waktu dan tempat penelitian, waktu dan tempat pengambilan data di SMA 

Negeri 1 Wakorumba Selatan mengalami hambatan siswa yang memiliki jaringan 

kurang bagus untuk untuk mengisi kuisioner dan siswa yang kurang peduli 

terhadap link google form untuk mengisi angket yang diberikan, sehinnga peneliti 

melakukan penyebaran angket melalui link google form dan melalui hard copy. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan 

beberapa rekomendasi berkaitan pengaruh penngunaan internet terhadap minat 

dan perilaku belajar. Beberapa rekomendasi tersebut yaitu sebagai berikut: 

5.3.1 Bagi guru hendaknya lebih meningkatkan penggunaan internet sebagai 

sumber belajar yaitu lebih memanfaatkan fasilitas internet yang membantu 

proses belajar seperti mengakses informasi, menyelesaikan tugas-tugas 

dan mengirim tugas, sehingga tercipta kualitas yang baik dari segi 

wawasan IPTEK.  

5.3.2 Guru hendaknya bisa membimbing serta memberikan pengarahan tentang 

kegunaan internet agar tidak disalahgunakan oleh siswa  

 


