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BAB V 

PENUTUP 

 Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil 

yang diperoleh pada penelitian. Bagian pertama akan dijelaskan mengenai 

kesimpulan penelitian dan pada bagian akhir akan dipaparkan saran-saran yang 

bersifat praktisi maupun metodologis yang mungkin bisa bermanfaat untuk 

penelitian yang akan datang dengan topik pembahasan yang sama. 

A. Kesimpulan  

Bedasarkan hasil analisis data mengenai hubungan antara intensitas 

penggunaan internet terhadap minat belajar pada mahasiswa Jurusan 

Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada masa 

pandemi Covid-19, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bedasarkan hasil data penelitian intensitas penggunaan internet pada 

mahasiswa Jurusan Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada masa 

pandemi Covid-19 diketahui bahwa pada kategori tinggi sebanyak 32 

orang dengan tingkat persentase 45,7%, selanjutnya pada kategori sedang 

30 orang dengan tingkat persentase 42,9% dan pada kategori rendah 

terdapat 8 orang dengan tingkat persentase 11,4%. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa mahasiswa Jurusan Psikologi Islam UIN Antasari 

Banjarmasin mempunyai tingkat intensitas penggunaan internet yang 

tinggi. 
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2. Bedasarkan hasil data penelitian minat belajar pada mahasiswa Jurusan 

Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada masa pandemi Covid-19 

diketahui bahwa pada kategori tinggi sebanyak responden 13 orang dengan 

tingkat persentase 18,6%,  kategorti sedang sebanyak 49 orang dengan 

persentase 70% dan kategori rendah ada 8 orang dengan persentase 11,4%. 

Dari hasil data tersebut diketahui bahwa minat belajar mahasiswa Jurusan 

Psikologi Islam berada pada kategori sedang sebanyak 49 orang dengan 

persentase 70%. 

3. Sesuai dengan hasil analisis uji korelasi Pearson yang telah dilakukan 

menggunakan IBM SPSS Statistics 22.0 for windwos menemukan bahwa 

intensitas penggunaan internet mempunyai hubungan rendah terhadap 

minat belajar pada mahasiswa Jurusan Psikologi Islam di masa pandemi 

Covid-19 dengan nilai rxy = (-0,255) dan nilai signifikan p=0,033 (p < 

0,05)  dari hasil tersebut hipotesis alternatif diterima. Arah hubungan 

kedua variabel adalah negatif, sehingga dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi skor intensitas penggunaan internet maka semakin rendah skor 

minat belajar.  

 

B. Saran-Saran 

Bedasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti sadar masih 

terdapat kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti memberikan 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penyempurna pada 

penelitian yang akan datang dengan pembahasan yang sama : 
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1. Untuk Mahasiswa 

Sesuai dengan hasil penelitian, diharapkan bagi mahasiswa supaya 

dapat menggunakan internet secara bijak supaya manfaat yang didapat 

lebih banyak serta dapat membantu dalam proses belajar seperti 

menambah referensi dalam mengerjakan tugas, menambah pengetahuan 

serta diharapkan dapat meningkat minat belajar karena mudahnya dalam 

mengakses berbagai hal di internet.  

2. Untuk Kampus 

Untuk pihak kampus peneliti mengharapkan supaya mengadakan 

edukasi tentang penggunaan internet sehingga mahasiswa dapat lebih 

memanfaatkan internet dengan tepat dan baik. Serta diharapkan adanya 

penambahan jurnal-jurnal secara online karena pada pandemi Covid-19 

sedikit sulit dalam mencari referensi. 

3. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Hasil pada penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan negatif 

antara intensitas penggunaan internet dengan minat belajar pada pandemi 

Covid-19. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang 

lebih dalam diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor lain yang  dapat 

mempangaruhi minat belajar seseorang. Diketahui, hasil dari  penelitian ini 

besar pengaruh antara intensitas penggunaan internet dengan minat belajar 

sebesar 12,2%. 

  




