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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, dapat 

dilihat bahwa seluruh hipotesis yang diajukan valid. Simpulan yang didapat 

adalah sebagai berikut : 

a. Terdapat perbedaan tingkat literasi media pada grup eksperimen sebelum 

dan sesudah perlakuan. 

b. Terdapat perbedaan tingkat literasi media pada grup kontrol setelah pre 

test dan post test. 

c. Terdapat perbedaan tingkat literasi media antara grup eksperimen dan 

grup kontrol dalam penggunaan Edmodo sebagai media pembelajaran 

setelah perlakuan. 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Edmodo sebagai media 

pembelajaran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat literasi media 

responden. Implikasi yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini diantaranya 

(1) penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran merupakan hal yang sangat mungkin diterapkan pada dunia 

pendidikan saat ini, (2) pandangan guru terhadap kegiatan pembelajaran di 

luar kelas berpengaruh terhadap kinerja penggunaan media sosial sebagai 

media pembelajaran, (3) pemahaman siswa terhadap penggunaan teknologi 

sebagai sarana pembelajaran cukup tinggi dan dapat lebih ditingkatkan. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, berikut beberapa 

rekomendasi yang peneliti ajukan : 

a. Kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi dapat diterapkan dalam 

sekolah tanpa mengganggu rutinitas belajar mengajar. Guru, kepala 

sekolah, atau pemegang pebijakan yang hendak mengintegrasikan 

metode ini hendaknya memiliki pemahaman yang cukup mengenai 

teknologi yang akan digunakan. Siswa dianggap sudah memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai teknologi sehingga hanya perlu 
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memahami bagaimana cara kerja media yang akan digunakan sebagai 

sarana pembelajaran. 

b. Dengan sejumlah keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, diharapkan 

kepada peneliti lain untuk mengambil sampel yang lebih banyak dengan 

rancangan penelitian yang lebih baik.  

 


