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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis dan hasil perhitungan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1.  Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti 

antara penyampaian materi melalui tatap muka dan video pada mahasiswa 

yang memiliki IPK 3,50 akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika 

responden yang memiliki IPK dibawah 3,50 atau 3,00 akan terjadi 

perbedaan hasil dari dampak distraksi belajar. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa responden lebih sulit mempertahankan atensi pada 

tatap muka. Selain itu ditemukan pola yang menarik dari jumlah 

responden yang mendapat  nilai  bagus  antara  penyampaian  materi  

tatap  muka  dan video. 

2. Hasil yang didapatkan berdasarkan penelitian ini tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan baik untuk sesi tatap muka maupun pada sesi 

audio-video.  

 

5.2 Saran 
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Berdasarkan  analisis  dan  hasil  perhitungan  maka  dapat  diambil  

saran sebagai berikut: 

 

1. Peneliti selanjutnya dapat membahas IQ (Intelligence Quotient) dari 

audience, karena IQ seseorang dapat mempengaruhi kemampuan konsentrasi. 

Sehingga peneliti dapat memilih audience dengan tingkat IQ yang setara. 

2. Jumlah responden pada penelitian selanjutnya diusahakan lebih banyak lagi 

(lebih dari 30 orang). Sehingga data yang dihasilkan dapat lebih mendekati nilai 

keakuratan. 

3. Peralatan yang digunakan khususnya pengambilan data video menggunakan 

alat yang sama seperti contohnya headset, laptop, agar supaya tidak terjadi 

perbedaan terhadap hasil dari pengambilan data.   
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