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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisa angket yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh 

kesimpulan bahwa : 

1. Pemanfaatan media internet di Kelas X SMAN 1 Percut Sei Tuan 

memiliki pengaruh yang cukup terhadap hasil belajar siswa. Media 

internet berfungsi sebagai sarana bagi siswa untuk mendapatkan materi 

dan mencari jawaban dari soal-soal yang sulit. Penggunaan media internet 

dengan cara yang positif menjadikan siswa mendapatkan materi tambahan 

dalam pembelajaran PKn sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Nilai rata-rata siswa kelas X SMAN 1 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 

2012/2013 adalah 76,32. 

3. Dari hasil perhitungan koefisien product moment dengan rhitung = 0,873 

yang dibandingkan dengan rtabel =0,266 pada taraf signifikan 95% dan n 

sebanyak 55 orang, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif mengenai pengaruh pemanfaatan media internet terhadap hasil 

belajar siswa Kelas X pada mata pelajaran PKn SMAN 1 Percut Sei Tuan 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

4. Dari hasil perhitungan uji t untuk mengetahui apakah hipotesis diterima 

atau ditolak, maka setelah diadakan pengujian rhitung  =13,049 > ttabel = 

0,250 pada taraf signifikan 95% atau a 5% dan derajat bebas (dk) = n-2 
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(53), maka hipotesis dapat disimpulkan bahwa “ada hubungan yang positif 

dan signifikan antara pengaruh pemanfaatan media internet terhadap hasil 

belajar siswa Kelas X SMAN 1 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

B. Saran 

1. Disarankan kepada siswa agar selalu menggunakan media internet dengan 

cara yang positif.  

2. Disarankan kepada orang tua untuk lebih mengontrol dan mengawasi 

siswa ketika mengakses internet dan mengarahkan siswa untuk tidak 

menggunakan media internet dalam hal yang negatif. 

3. Disarankan kepada guru agar selalu mengarahkan siswa untuk 

menggunakan media internet dengan cara yang positif dan guru juga harus 

memotivasi siswa dalam mengakses media internet untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

4. Disarankan kepada pemerintah agar dapat mengawasi perkembangan 

media internet agar media internet tetap berisi hal-hal yang bermanfaat dan 

pemerintah harus menghapus situs-situs yang negatif yang dapat merusak 

moral anak bangsa dan memberikan hukuman bagi insan yang melakukan 

penyimpangan dalam teknologi internet. 

 


