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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bab ini dibahas secara berturut-turut mengenai (1) simpulan, (2) 

saran-saran. 

 

5.1 Simpulan 

Pelaksanaan Penelitian dilakukan dari tanggal 17 April 2017 sampai 8 Mei 

2017 dan pelaksanaan tindakan dilakukan dalam 2 siklus. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa melalui penerapan layanan informasi dengan teknik diskusi 

dapat mengatasi pemahaman penggunaan facebook dalam belajar yang di awal 

tindakan masih rendah pada siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 6 Denpasar Tahun 

pelajaran 2016/2017 dan pada tindakan kedua menjadi meningkat tinggi. 

Dengan demikian penerapan layanan informasi menggunakan teknik 

diskusi,  memberikan pemahaman penggunaan facebook dalam belajar pada siswa 

kelas X IPA 2 baik itu dalam penggunaannya sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran, intensitas dalam mengakses facebook, dan jenis informasi yang 

dibutuhkan sehingga siswa lebih konsentrasi dalam  belajar .  

 

5.2 Saran-saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang perlu 

disampaikan yaitu : 

1. Bagi Sekolah 

Dari penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur dan dapat memacu pihak 

sekolah untuk terus memantau siswa-siswinya dan memberikan pemahaman 
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sebaik-baiknya tentang penggunaan facebook dalam belajar mengingat saat 

ini facebook merupakan salah satu media sosial yang menjadi wadah untuk 

penggunanya bebas untuk berkomentar atau berpendapat yang sering menjadi 

masalah ketika komentar yang diberikan menyinggung pengguna lainnya. 

Oleh karena itu peran sekolah sangat penting dalam memberikan pendidikan 

tentang dampak yang baik maupun yang buruk dari facebook agar siswa 

menyadari bahwa mereka siswa yang kewajibannya belajar. 

2. Bagi Guru BK 

Diharapkan sebagai program dalam memberikan layanan informasi dengan 

metode diskusi di masa yang akan datang agar metode yang di berikan lebih 

bervariasi agar memotivasi dan menumbuh kembangkan minat belajar siswa 

sebagai salah satu metode belajar yang menyenangkan. 

3. Bagi Siswa 

Sebaiknya para siswa dapat membatasi penggunaan facebook terutama  

membagi waktu intensitas penggunaan dalam belajar agar tidak menjadi suatu 

kebiasaan buruk atau kecanduan dan dapat memilah-milah informasi yang 

tepat dalam mengakses facebook.  

 


