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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

      Dari hasil penelitian ini, terjawab rumusan masalahnya. Secara singkat 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penggunaan Facebook siswa kelas VIII MTs. An-Nawawi 02 Salaman 

Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah sedang. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

angket yang dibagikan kepada siswa sejumlah 4.459, skor tertinggi 55, 

skor terendah 41, dan rata-rata 44,59. Jika dikonsultasikan dengan jumlah 

skor maksimal 60 x 100= 6.000, skor tertinggi 4 x 15= 60, maka hasil yang 

diperoleh dari penyebaran angket tergolong sedang. Dengan menggunakan 

skala 100, maka nilai penggunaan Facebook adalah 74,31. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan Facebook siswa MTs. An-Nawawi 02 

Salaman masuk dalam katagori sedang.  

2. Prestasi belajar siswa kelas VIII MTs. An-Nawawi 02 Salaman Tahun 

Pelajaran 2016/2017 tergolong sedang. Hal ini dibuktikan dengan total 

rata-rata nilai semester gasal 7.968, nilai tertinggi 92, nilai terendah 72, 

dan rata-rata 79,68. 

3.  Ada pengaruh penggunaan Facebook terhadap prestasi belajar siswa kelas 

VIII MTs. An-Nawawi 02 Salaman Tahun Pelajaran 2016/ 2017. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai yang diperoleh dari perhitungan rumus korelasi 

product moment sebesar 0,685. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan r tabel dengan N=100, dengan taraf signifikansi 1 % dan 5 %. 

Dalam tabel nilai-nilai r product moment (terlampir) diketahui nilai r tabel 

dengan N=100 taraf signifikansi 1% = 0,256, dan taraf signifikansi 5% = 

0,195. Maka diketahui jika r hitung lebih besar dari r tabel baik dengan 

taraf signifikansi 1% maupun 5%, yaitu 0,685 lebih besar dari 0,256, dan 

juga lebih besar dari 0,195. 

 

70 



71 

 

 

 

B. Saran 

     Dari hasil penelitian ini penulis ingin menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Orang tua hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

pendidikan anak, sehingga orang tua memperhatikan psikologis anak, dan 

kebutuhan anak, selalu berusaha menjaga hubungan antara anak dengan 

kedua orang tua. 

2. Anak hendaknya selalu belajar dengan sungguh-sungguh, agar mencapai 

prestasi yang maksimal. 

3. Guru hendaknya selalu menjaga dan membimbing siswa agar selalu 

memiliki motivasi belajar yang tinggi agar menjadi siswa yang 

berprestasi.  

 

C. Kata Penutup 

     Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan 

kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi dunia pendidikan di Indonesia 

pada umumnya. Segala kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan.  


