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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dari hasil analisis yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, Maka dapat dsimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positf 

dan signifikan antara penggunaan handphone (X) terhadap aktivitas belajar  (Y) 

pada siswa mata pelajaran PPKn kelas XI di SMA Negeri 1 Muaro Jambi.  

Adapun pengaruh yang positif dan signifikan antara penngguanan handphone 

(X) terhadap aktivitas belajar (Y), tersebut dapat diketahui pada uji koefisien 

determinasi penggunaan handphone terhadap aktivitas belajar di peroleh nilai r = 

0,658 menunjukkan bahwa terdapat hubungan (korelasi) antara penggunaan 

handphone dengan aktivitas belajar yang positif. Sedangkan r sguare sebesar 

0,433 memberi pengertian bahwa  penggunaan handphone dengan aktivitas 

belajar sebesar 43,3% sedangkan sisanya (100% - 44,9% = 56,7%) merupakan 

kontribusi variabel yang tidak diteliti oleh  peneliti. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa diharapkan menggunakan handphone dengan bijak, yang 

apabila handphone digunakan secara tidak tepat maka akan mendatangkan 

kerugian, namun sebaiknya apabila handphone digunakan secara tepat atau 

baik maka akan mendatangkan banyak manfaat seperti dalam proses 
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pembelajaran dimana handphone jika dimanfaatkan dengan baik  dapat 

memberikan hal positif dalam aktivitas belajar. 

2. Bagi guru hendaknya harus terampil menggunakan handphone sebagai 

sumber belajar agar dapat memberi pengarahan, insruksi dan komunikasi 

dengan siswanya, seperti memberi petunjuk dan pedoman mengenai 

penggunaan handphone yang baik dan benar, dan saat pembelajaran 

berlangsung jika tidak ada instruksi maka tidak boleh menggunakan 

handphone, kemudian siswa diberikan waktu atau dibatasi waktunya untuk 

mengerjakan tugas dengan handphone. Dan sebelum pembelajaran 

dimulai, dilakukan pemeriksaaan terhadap masing-masing handphone 

siswa, apakah terdapat gambar, video, atau dokumen yang tidak layak atau 

tidak sehrusnya dilihat oleh siswa. 

3. Bagi orang tua hendaknya mengawasi cara belajar dengan menggunakan 

handphone agar anak mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan 

handphone. 

4. Bagi peneltian selanjutnya diharapkan mampu memfokuskan penelitiannya 

tentang variabel lain yang mempengaruhi aktivitas belajar yang belum 

termasuk dalam penelitian ini. 

 


