
66 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data serta pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara internet terhadap minat belajar 

siswa pada mata pelajaran PKn. Hal ini dibuktikan dari rhitung > rtabel yaitu 

0,345 > 0,308 pada taraf signifikan 5%. 

2. Pengaruh antara variabel (x) internet terhadap variabel (y) minat belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn tergolong rendah, diperoleh dari perhitungan nilai 

korelasi 0,345 yang memiliki interprestasi nilai korelasi pada tingkat 

hubungan yang rendah. 

3. Keberartian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji “t” 

dan diperoleh harga thitung adalah sebesar 2,28 dan harga ttabel 2,022 karena 

thitung > ttabel pada taraf signifikan 5% maka hipotesis Ha diterima, dan 

hipotesis Ho ditolak. 

4. Internet memiliki dampak yang positif apabila internet digunakan dengan 

sebaik-baiknya, artinya internet dijadikan alat untuk mencari informasi. 

Dengan kehadiran internet membuat siswa lebih mudah mencari tugas yang 
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diberikan oleh guru. Hal ini membuat minat belajar siswa meningkat. Tetapi 

dampak negatif internet adalah siswa bisa malas belajar dan dapat bertindak 

kriminal, karena internet menyediakan layanan berupa video porno dan game 

online yang sangat mudah diakses melalui internet oleh para siswa. 

B. Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kiranya : 

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada pihak sekolah untuk  

untuk dapat memanfaatkan internet sebagai sumber tambahan apabila buku 

paket yang tersedia tidak lengkap. Dan agar siswa tidak ketinggalan zaman, 

maka perlunya siswa mengetahui pentingnya internet. 

2. Diharapkan kepada Kepala Sekolah dan guru memberi informasi tentang 

pentingnya internet. Dan juga memberikan pengarahan kepada siswa mana 

yang boleh diakses melalui internet dan mana yang tidak boleh diakses oleh 

siswa melalui internet.   

3. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memblokir atau menutup konten-

konten atau fasilitas negatif yang terdapat di internet, agar tindakan kriminal 

atau kejahatan tidak terjadi. 

 


