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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

tingkat literasi guru sekolah dasar di Kabupaten Cirebon berdasarkan teori 

Personal Capability Matuarity Model (P-CMM) berada dalam kategori tingkat 

dua dari enam tingkat yang ada, artinya guru telah berkali-kali menggunakan 

teknologi untuk membantu aktivitas sehari-harinya dan telah memiliki pola 

keberulangan dalam penggunaanya, walaupun belum sepenuhnya tersedia akses 

TIK baik yang ada di rumah maupun di sekolah.  

Sedangkan ditinjau berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian tidak 

ada perbedaan tingkat literasinya, hanya saja nilai persentasenya berbeda, dimana 

guru yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dan guru 

yang berstatus PNS lebih tinggi dari pada guru yang berstatus Non-PNS. 

Sedangkan ditinjau berdasarkan usia, latar belakang pendidikan dan masa kerja 

terdapat perbedaan nilai persentase dan tingkat literasinya. Guru yang berusia 

muda memiliki literasi TIK yang lebih tinggi daripada guru yang berusia tua, guru 

yang berstatus pendidikan tinggi lebih baik literasi TIK-nya dari pada guru yang 

berstatus pendidikan lebih rendah, guru yang memiliki masa kerja lebih lama 

memiliki literasi TIK yang lebih rendah dari pada guru yang memiliki masa kerja 

lebih sedikit. 

5.2 Implikasi  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi kepada lembaga-lembaga atau dinas pendidikan, khususnya Dinas 

Pendidikan Kabupaten Cirebon, mengenai literasi teknologi informasi dan 

komuniasi guru sekolah dasar sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk pendidikan 

di Kabupaten Cirebon khususnya di sekolah dasar dan menjadikan pendidikan 

semakin baik dari pada sebelumnya. 
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5.3 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan masih ada beberapa kekurangan 

dalam penelitian ini, sehingga penulis memberikan saran atau pesan untuk pihak-

pihak tertentu, adapun saran tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebaiknya diadakan 

pelatihan rutin mengenai pelatihan TIK untuk guru sekolah dasar serta 

penambahan fasilitas-fasilitas sekolah, khususnya fasilitas tentang TIK. 

2. Bagi pihak sekolah dasar di Kabupaten Cirebon, sebaiknya lebih 

dimaksimalkan fasilitas sekolah yang telah disediakan, khususnya fasilitas 

TIK untuk pemebalajaran dan jangan takut ataupun ragu untuk 

menggunakannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menyempurnakan penilitian ini, 

sebaiknya pengambilan sampel lebih banyak dan pengambilan sampel 

dilakukan disetiap perwakilan sekolah, sehingga data akan menjadi lebih 

valid. Kemudian sebaiknya dilakukan wawancara dalam penelitian 

selanjutnya dan dilakukan  tes pengetahuan dan keterampilan untuk guru-guru 

sehingga hasil dari penelitian akan jauh lebih baik. 

 

 


