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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan literasi siswa SMK Negeri 7 Baleendah kelas X bidang 

keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) berada 

dikategori kurang. 

2. Tingkat pemanfaatan referensi berbasis online siswa SMK Negeri 7 

Baleendah kelas X bidang keahlian Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan (DPIB) berada dikategori baik. 

3. Rata-rata prestasi belajar siswa kelas X SMK Negeri 7 Baleendah bidang 

keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) pada mata 

pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah 

adalah termasuk kedalam kategori baik. 

4. Kemampuan literasi dan pemanfaatan referensi berbasis online berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 

5.2 Implikasi  

Adapun implikasi yang diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini diimplikasikan bahwa kemampuan literasi dan 

pemanfaatan referensi berbasis online berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar siswa. 

2. Hasil dari penelitian ini memiliki implikasi agar siswa lebih meningkatkan 

kemampuan literasi dan memanfaatkan referensi berbasis online secara 

optimal.
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3. Hasil dari penelitian ini memiliki implikasi jika prestasi belajar siswa ingin 

ditingkatkan, maka kemampuan literasi dan pemanfaatan referensi berbasis 

online harus ditingkatkan pula. 

 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Pihak SMK Negeri 7 Baleendah 

Pihak SMK Negeri 7 Baleendah diharapkan dapat berperan dalam 

meningkatkan kemampuan literasi siswa. Pihak sekolah dapat membuat gerakan 

literasi di lingkungan sekolah agar siswa dapat meningkatkan kemampuan 

literasinya. Selain itu pihak sekolah dapat memberikan fasilitas perpustakaan 

yang lebih baik, sumber referensi bacaan diperbanyak tidak hanya terbatas pada 

buku pembelajaran tetapi buku-buku referensi, ensiklopedia dan lain sebagainya 

diperbanyak pula sehingga siswa memiliki banyak pilihan bacaan.Untuk sumber 

referensi pihak sekolah dapat membimbing siswanya untuk mulai memanfaatkan 

referensi berbasis online agar keterbatasan sumber bacaan di perpustakaan tidak 

menjadi batasan siswa untuk mendapatkan literasi informasi. Pihak sekolah 

dapat membimbing siswa untuk mulai mencari referensi berbasis online yang 

baik dan benar. 

2. Pihak Siswa SMK Negeri 7 Baleendah 

Siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasinya secara 

mandiri dengan mulai membaca berbagai referensi agar dapat meningkatkan 

kemampuan litersinya. Siswa dapat membaca buku-buku yang sudah disediakan 

oleh pihak sekolah di perpustakaan ataupun siswa dapat mencari sumber bacaan 

secara mandiri melalui internet. Saat mencari sumber bacaan melalui internet 

siswa secara tidak langsung dapat melatih untuk memanfaatkan referensi 

berbasis online, jadi siswa dapat meningkatkan keduanya secara bersamaan. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diperuntukan untuk peneliti 

yang berminat mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh kemampuan literasi 

dan pemanfaatan referensi berbasis online untuk mendalami aspek-aspek terkait 
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kemampuan literasi dan pemanfaatan referensi berbasis online agar hasil 

penelitian selanjutnya dapat lebih optimal. 


