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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji korelasi diperoleh nilai r hitung sebesar 0.514 lebih besar dari r

tabel taraf signifikan 5% yaitu sebesar 0,217 dan pada taraf signifikan 1%

yaitu sebesar 0,283. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan kebiasaan mengakses Internet terhadap minat belajar siswadi

SMAN 2 Tambang. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi

diperoleh nilai KD sebesar 26,42%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel

kebiasaan mengakses Internet memberikan pengaruh sebesar 26,42%

terhadap minat belajar siswa di SMAN 2 Tambang.

2. Upaya guru pembimbing untuk meningkatkan minat belajar siswa di

SMAN 2 Tambang adalah dengan bekerja sama dengan guru mata

pelajaran dan wali kelas untuk mengetahui siswa yang memiliki minat

belajar siwa  rendah, bentuk kerja sama adalah memberikan informasi satu

sama lain, melakukan evaluasi dengan cara mengobservasi perkembangan

siswa, dan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas dan

melakukan tindak lanjut dengan cara melihat gaya belajar siswa pada saat

proses belajar mengajar di kelas, sedangkan upaya khusus dalam
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mengurangi penyalahgunaan akses Internet belum dilakukan secara khusus

oleh guru pembimbing.

B. Saran

Sebagaimana yang penulis telah ungkapkan pada bagaian awal

penelitian bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada

pengaruh kebiasaan mengakses Internet terhadap minat belajar siswa di

SMAN 2 Tambang. Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata ada ditemukan

pengaruh kebiasaan mengakases Internet terhadap minat belajar siswa di

SMAN 2 Tambang. Oleh sebab itu, penulis mengajukan saran sebagai

berikut:

1. Dengan dibuktikannya bahwa kebiasaan mengakses Internet mempunyai

pengaruh yang negatif terhadap minat belajar siswa, berarti penggunaan

Internet dikalangan pelajar harus mendapatkan perhatian yang lebih dari

semua pihak.

2. Kepada guru pembimbing agar lebih memperhatikan siswa dan senantiasa

memberikan arahan serta bimbingan seperti layanan informasi yakni

sosialisasi kepada siswa tentang pengaruh kebiasaan mengakses Internet

baik itu pengaruh positif terlebih lagi pengaruh negatifnya, agar tidak

berdampak buruk pada perhatian siswa dalam belajar.

3. Kepada para guru agar lebih memperhatikan para siswa yang membawa

handphone yang bisa mengakses Internet dalam lingkungan sekolah

terlebih lagi di dalam kelas jangan sampai siswa mengases Internet saat

pelajaran berlangsung karena akan dapat mempengaruhi perhatian minat
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belajar siswa yang dapat menyebabkan tidak berhasilnya proses belajar

mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu para guru agar bisa memberikan

peringatan keras kepada siswa untuk tidak mengakses Internet saat proses

pembelajaran berlangsung.

4. Kepada pihak sekolah terutama guru pembimbing (guru BK) agar

senantiasa memberikan arahan dan bimbingan bisa berupa sosialisasi

kepada siswa tentang pengaruh kebiasaan mengakses Internet terhadap

minat belajar baik itu pengaruh positif terlebih lagi pengaruh negatifnya.

5. Bagi siswa seluruhnya agar dapat untuk mengurangi kebiasaan mengakses

Internet terutama di ruangan belajar maupun di luar ruangan jangan

sampai kemajuan alat komunikasi tersebut mambawa dampak negatif bagi

kita semua.


