
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengumpulan data 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai keefektifan 

pembelajaran daring yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

5.1.1 Kegiatan siswa setelah pembelajaran daring lebih banyak di 

dominasi main HP dengan presentasi 41,2%, keluhan fisik paling 

banyak di dominasi mata kelelahan dengan presentase 47,1%, 

keluhan psikologis paling banyak di dominasi yaitu pusing, dengan 

presentase 26,5%, model pembelajaran yang paling bnyak di sukai 

peserta didik yaitu tatap muka dengan presentase sebanyak 55,9%, 

media pembelajaran yang paling banyak disukai yaitu whatsapp 

group dengan presentase 50%, metode pembelajaran yang paling 

banyak disukai peserta didik yaitu penugasan individu dengan 

presentase sebanyak 32,4%, kendala yang di hadapi peserta didik 

selama daring di dominasi tidak memiliki HP sendiri dengan 

presentae sebanyak 32,4%. 

5.1.2 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai thitung diperoleh 

sebesar 0,608 < ttabel (1.690) dan nilai signifikan diperoleh sebesar 

0.548 > 0,05 maka pembelajaran daring dapat dikatakan  tidak 

efektif karena tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
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efektivitas pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa kelas 

4a MIN 1 Kendari. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang berjudul efektifitas 

pembelajaran daring dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MIN 1 

Kendari, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut : 

5.1.3 Perlunya guru untuk terus meningkatkan kompetensi TIK sehingga 

guru dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur belajar 

google dalam proses pembelajaran dan juga dapat menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menggunakan 

aplikasi-aplikasi yang disukai siswa. 

5.1.4 Perlunya  siswa untuk memperhatikan lebih serius mengenai 

pembelajaran sehingga siswa tidak tertinggal update terbaru 

mengenai absensi maupun tugas yang diberikan guru. 

5.1.5 Perlunya dibangun motivasi siswa untuk belajar daring dikarenakan 

guru tidak dapat menbimbing siswa secara langsung sehingga siswa 

harus belajar secara mandiri. 

5.1.6 Untuk calon peneliti selanjutnaya jika meneliti dengan tema yang 

sama hendaknya lebih tekun dan bersabar pada saat pengumpulan 

data, agar data yang diperoleh dapat menjawab apa yang menjadi 

fokus penelitian. Penulis berharap agar penelitian dapat bermanfaat 

bagi/untuk berbagai pihak dan dapat menjadi tolak ukur penelitian 
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selanjutnya agar lebih baik lagi karena dalam penelitian ini ternyata 

masih banyak kekurangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


