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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menggali, menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh 

di lapangan mengenai pengaruh penggunaan media sosial WhatsApp terhadap 

efektivitas pembelajaran daring siswa kelas XI MAN 5 Bojonegoro, maka 

akhir pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis sampai pada suatu 

kesimpulan atas semua pembahasan yang bertolak dari rumusan masalah 

dalam skripsi ini, yaitu : 

1. Bahwa media sosial yang digunakan adalah WhatsApp yang 

mempunyai pengaruh bagi efektivitas pembelajaran daring pada saat 

ini. Pada masa pandemi ini media sosial Whatsapp sangat dibutuhkan 

semua kalangan khususnya dunia pendidikan. Menurut hasil angket 

yang telah disebarkan ke responden hasil yang di peroleh tergolong 

baik yaitu WhatsApp memiliki banyak pengaruh. 

2. Keefektivitasan dalam pembelajaran sangat diperlukan oleh siswa, 

efektivitas pembelajaran daring di MAN 5 Bojonegoro tergolong baik, 

karena hasil yang diperoleh menyatakan bahwa dari 24 terdapat 22 

siswa yang memanfaatkan media sosial WhatsApp sebagai media 

untuk bertukar informasi mengenai materi pembelajaran. 

3. Penggunaan Media Sosial WhatsApp tidak berpengaruh yang 

signifikan terhadap efektivitas pembelajaran daring siswa kelas XI 

MAN 5 Bojonegoro. Dengan melihat tabel nilai “r” product moment 
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ternyata bahwa dengan N sebesar 24, maka dapat digambarkan, yakni 

pada taraf 5% rxy> rt = 0,589>0,414 sedangkan pada taraf signifikansi 

1% r0> rt = 0,589>0,515. Dengan melihat taraf signifikansi tersebut, 

demikian hipotesis nihil (H0) yang berbunyi “Bahwa Penggunaan 

Media Sosial WhatsApp tidak berpengaruh terhadap efektivitas 

pembelajaran daring siswa kelas XI MAN 5 Bojonegoro” Ditolak. 

Sementara hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi “Bahwa penggunaan 

media sosial WhatsApp berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran 

daring siswa kelas XI MAN 5 Bojonegoro” Diterima. 

B. Saran 

Setelah penulis simpulkan sebagaimana di atas, berikut ini dapat diajukan 

saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi Pendidik  

Para pendidik dapat berusaha untuk mengembangkan kemampuan 

profesinya terutama dalam keadaan yang sekarang ini, simana pendidikan 

diwajibkan melalui pembelajaran daring, agar kegiatan belajar mengajar 

tetap berlangsung dan siswa tetap dapat memahami materi pembelajaran 

dengan maksimal. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan mempunyai kedisiplinan dan semangat yang tinggi dalam 

melakukan kegiatan belajar, terutama disaat masa pandemi ini. Meskipun 

belajar melalui WhatsApp, tetapi selalu berusaha melakukan kebiasaan-

kebiasaan untuk membentuk pribadi yang lebik baik.


