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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

mengenai pengaruh minat penggunaan internet dalam belajar terhadap prestasi 

belajar siswa: kajian pelayanan pelaksanaan bimbingan konseling di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 22 Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa 

Intensitas minat penggunaan internet dalam belajar di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 22 Pekanbaru tergolong baik yaitu dengan persente 

65,2%.Pengujian hipotesis ditemukan bahwa antara minat penggunaan internet 

(variabel X) terhadap prestasi belajar (variabel Y) Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 22 Pekanbaru terdapat pengaruh yang signifikan antara keduanya 

dengan hasil perhitungan r hitung> r tabel yaitu 0,156>0,205 dengan 

interpretasi lemah atau rendah.Pengaruh Minat Penggunaan Internet dalam 

belajar terhadap prestasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

22 Pekanbaru masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari hasil penelitian 

besarnya pengaruh hanya mencapai 15,6% saja sedangkan sisanya sebesar 

84,4% dipengaruhi oleh variabel lain.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin 

memberikan saran yang diharapkan dapat membantu guru dan siswa dalam 

memahami penggunaan internet secara cerdas, adapun saran tersebut yaitu: 
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1. Kepada guru bimbingan konseling, hendaknya memberikan informasi-

informasi secara mendetail tentang penggunaan internet dengan cerdas, 

karena pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi sudah sangat 

maju sehinggabisa dengan mudah kita mendapatkan sesuatu yang baru 

misalnya seperti kemudahan dalam berkomunikasi, mendapat informasi 

terbaru dan juga untuk dunia pendidikan juga terasa akan 

perkembangannya dengan inovasi baru seperti aplikasi pembelajaran yang 

telah diciptakan yang memudahkan siswa/i dalam mengerjakan tugas-

tugas dan belajar sendiri dengan penjelasan yang mudah dimengerti 

sehingga dengan ini bisa sangat membantu siswa/i dalam proses belajar 

sehingga bisa meningkatkan prestasi dalam belajar. 

2. Kepada siswa, penulis memberikan saran agar siswa dapat 

menyeimbangkan minat penggunaan internet dengan pembelajaran di 

sekolah, siswa diharapkan bisa dengan bijak dalam menggunakan internet 

sehingga tidak terlalu terlena dengan semua fasilitas yang tersedia 

didalamnya sehingga bisa berpengaruh kepada prestasi yang ada.  

 


