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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Penggunaan aplikasi kaizala terhadap siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 13 

Konawe Selatan dalam kegiatan pembelajaran termasuk ke dalam kategori 

sedang. 

2. Hasil belajar biologi kelas XI IPA SMA Negeri 13 Konawe Selatan Setelah 

dilakukan pengolahan data diketahui variabel hasil belajar menunjukkan 

terdapat 11 siswa (19%) termasuk kategori tinggi, 36 siswa (63%) termasuk 

kategori sedang, 10 siswa (1,8%) termasuk kategori rendah dan 4 siswa (8%) 

kategori sangat rendah. Data tersebut menunjukkan kecenderungan hasil 

belajar pada siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 13  Konawe Selatan terletak 

pada kategori (sedang). 

3. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

antara pengaruh penggunaan aplikasi kaizala terhadap hasil belajar biologi 

siswa. Melalui nilai thitung diperoleh sebesar 4.355 > nilai ttabel (2.004) dan nilai 

signifikan diperoleh sebesar 0,000 < 0,015 maka ada pengaruh secara 

signifikan variabel aplikasi kaizala terhadap hasil belajar biologi siswa. Untuk 

nilai  koefisien determinasi (R
2
 atau R square) diperoleh sebesar 10,3%. Nilai 

koefisien determinasi (KD) menunjukkan berapa besar pengaruh variabel 

aplikasi kaizala terhadap hasil belajar biologi yang diperoleh adalah 10,3%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel aplikasi kaizala memiliki 

kontribusi pengaruh sebesar 10,3% terhadap variabel hasil belajar biologi 

materi sel siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 13 Konawe Selatan dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.. 
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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 13 Konawe Selatan  mengalami hambatan pandemik yang telah muncul di 

Indonesia, dan sampai sekarang masih dalam status belum normal, yakni 

munculnya virus baru yaitu virus Covid-19 yang menyebabkan lembaga 

pendidikan seperti sekolah diliburkan untuk sementara, sehingga peneliti hanya 

bisa melakukan penyebaran Quesioner (angket) melalui Link Google Form secara 

daring (online). Dengan bantuan teknologi internet, penelitian ini bisa berjalan 

semestisnya.  
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan beberapa 

rekomendasi berkaitan dengan aplikasi kaizala dan hasil belajar peserta didik. 

Saran ini ditunjukkan kepada pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, yaitu 

pihak sekolah dan para peneliti selanjutnya. Beberapa rekomendasi tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru hendakanya 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.  

2. Guru hendaknya bisa membimbing serta memberikan pengarahan tentang 

kegunaan internet dan aplikasi-aplikasi belajar sehingga menambah ilmu 

pengetahuan siswa selama pembelajaran online.  

3. Bagi para peneliti selanjutnya, dapat melaksanakan penelitian pengaruh 

penggunaan aplikasi kaizala dan hasil belajar peserta didik dengan pengaruh 

faktor lain yang berbeda, juga dapat dilaksanakan bukan hanya pada jenjang 

SMA/MA, namun dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih 

rendah.  

 

 

 

 

 


