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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Deskripsi data variabel X (Intensitas mengakses media sosial) memiliki Mean

= 55,89 dari skor idealnya, dengan frekuensi tertinggi 23 = 60,53% berada pada

interval presentase 61-80%, dengan demikian ini umumnya menunjukan

intensitas mengakses media sosial di SMP Swasta Bina Bangsa Kendari pada

kategori tinggi. Tinggi atau rendahnya suatu intensitas mengakses media sosial

seseorang dapat diketahui dari frekuensi dan durasi bermainnya dalam satu

minggu dan seberapa lama waktu yang digunakan dalam setiap kali mengakses

media sosial..

2. Deskripsi data variabel Y (Perilaku Belajar Siswa) memiliki nilai Mean =

65,53 dari skor idealnya, dengan frekuensi tertinggi yakni 26 = 68,42% berada

pada interval presentase 61-80%, dengan demikian ini umumnya menunjukan

perilaku belajar siswa di SMP Swasta Bina Bangsa Kendari pada kategori baik.

Perilaku belajar yang baik terdiri dari: kebiasaan mengikuti pelajaran,

kebiasaan membaca buku, kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan

menghadapi ujian

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y dimana r

hitung ≤ r tabel (r hitung= -0,14 ≤r tabel = 0,329) yang berada kategori tidak ada

hubungan dan uji t tidak signifikan, karena t hitung ≤ ttabel dimana (t hitung= - 0, 85
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≤ t tabel = 2,03). Maka hal ini berarti bahwa H1 ditolak dan H0 diterima artinya

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas mengakses media

sosial dengan perilaku belajar siswa di SMP Swasta Bina Bangsa Kendari.

Dimana tingginya intensitas mengakses media sosial seseorang tidak

mempengaruhi perilaku belajar siswa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada pihak SMP Swasta Bina Bangsa Kendari, data hasil penelitian

perilaku belajar siswa di SMP Swasta Bina Bangsa Kendari dalam kategori

baik. Hal ini berarti walaupun siswa SMP Swasta Bina Bangsa Kendari

memiliki intensitas mengakses media sosial tinggi, tetapi masih

mementingkan kegiatan belajar. Namun demikian hal ini tetap perlu menjadi

perhatian guru untuk tetap memperhatikan kegiatan siswa selama proses

pembelajaran agar perilaku belajar siswa tetap baik bahkan bisa ditingkatkan

lagi

2. Kepada siswa SMP Swasta Bina Bangsa Kendari tetap perlu mempelajari

bahwa mengakses media sosial memunyai sifat adiktif yaitu dapat membuat

kecanduan, kurang bersosialisasi dengan lingkungan sehingga  frekuensi dan

durasi mengakses media sosial dapat dikurangi sejak dini.

3. Kepada orang tua siswa agar tetap memberikan pengawasan kepada anak dan

menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak sehingga anak

lebih terbuka terhadap orang tua, dan berikan waktu kepada anak untuk
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mengakses media sosial, serta tegaskan kepada anak untuk tidak bermain di

luar waktu yang telah disepakati. Ini menunjukan bahwa orang tua tidak

melarang tetapi memberikan waktu sehingga mengajarkan anak untuk

bertanggungjawab pada waktu yang dimilikinya.
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