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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudak 

dilaksanakan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutkan. Kesimpulan dan 

rekomendasi akan dijelaskan sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan pada bab – bab sebelumnya mengenai penggunaan 

sumber belajar aplikasi  Line untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan literasi 

dalam pembelajaran sejarah, maka dapat disimpulkan : 

 Pertama, langkah awal dari keberhasilan setiap tindakan penelitian adalah 

melakukan perencanaan setiap siklusnya. Penyusunan  perencanaan setiap melakukan 

penelitian dikarenakan setiap tindakan penelitian yang diawali dengan perencanaan 

dapat berlangsung dengan lancar serta maksimal. Peneliti dalam mengawali setiap 

tindakan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti memulai perencanaan dengan 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan tindakan 

penelitian yang akan dilaksanakan, seperti menentukan materi apa yang akan 

diberikan kepada siswa, dalam pembelajaran menggunakan metode apa yang akan 

dilakukan, kemudian mempersiapkan instrumen – instrumen yang mendukung dalam 

pelaksanaan tindakan penelitian. 

 Kedua, dalam setiap pelaksanaan tindakan pembelajaran, aplikasi Line 

digunakan sebagai sumber belajar yang akan digunakan untuk mengetahui 

kemampuan literasi informasi yang dimiliki oleh siswa kelas X MIA 5 SMA Negeri 

24 Bandung. Penggunaan sumber belajar aplikasi Line dalam setiap pembelajarannya 

mempunyai langkah – langkah dalam meningkatkan kemampuan literasi informasi 
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yang dimilki oleh siswa kelas X MIA 5 SMA Negeri 24 Bandung, seperti 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menyeleksi informasi dari berbagai 

sumber, mengolah informasi yang sesuai dengan materi serta memproduksi dan 

mengkomunikasikan materi. 

 Ketiga, penggunaan sumber belajar aplikasi Line sebagai upaya dalam 

meningkatan  kemampuan literasi informasi dalam pembelajaran sejarah siswa di 

kelas X MIA 5 SMA Negeri 24 Bandung. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil 

pelakasanaan pembelajaran, kemampuan literasi informasi siswa dari hasil 

pelaksanaan yagn sudah dilakukan dari tindakan 1 hingga tindakan 12, kemampuan 

literasi informasi siswa yang dimiliki siswa mengalami penigkatan yang signifikan 

pada siklus ketiga yaitu pada tindakan 7, 8 dan tindakan 9.  

Keempat, dalam manajemen waktu guru harus lebih efektif, serta guru dalam 

memberikan instruksi dan arahan harus singkat dan jelas agar pembelajaran yang 

dilakukan lebih efektif dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 

5.2 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat peneliti tawarkan brdasarkan hasil penelitian 

mengenai penggunan sumber belajar aplikasi Line untuk meningkatkan kemampuan 

literasi informasi  dalam pembelajaran sejarah siswa kelas X MIA 5 SMA Negeri 24 

Bandung sebagai berikut : 

1. Bagi guru, dalam setiap pembelajaran diharapkan guru agar dapat mengajarkan 

cara pengutipan yang benar, jangan hanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

saja siswa diberikan informasi tentang cara mengutipan yang sesuai dengan 

kaidah pengutipan yang benar, namun cara pengutipan yang benar harus semua 

pelajaran mengajarkan cara mengutip kepada siswa. 

2. Bagi siswa, dalam pembelajaran siswa diharapkan tidak cukup dengan materi 

yang ajarkan guru di sekolah saja, namun siswa diharapkan untuk memanfaatkan 
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internet yang dapat diakses dimanapun untuk mencari informasi yang berkaitan 

dengan materi di kelas. 

3. Bagi sekolah, karena sekarang zaman dimana informasi dan teknologi 

berkembang dengan cepat, sekolah diharapkan dapat menunjang pembelajaran 

disekolah dengan teknologi yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah. 

4. Bagi peneliti, diharapkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat 

menjadi acuan dalam melaksanakan pembelajaran sejarah dengan mengikuti 

perkembangan teknologi yang terus berkembang di zaman sekarang. 


