
98 
Pandu Muhammad Alfiansyah, 2022 
PROFIL LITERASI DIGITAL GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SMA DAN SMK NEGERI DI KOTA 
CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai literasi digital guru Bimbingan 

dan Konseling SLTA Negeri se-Kota Cimahi dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

5.1.1 Secara umum gambaran literasi digital guru BK SLTA Negeri se-Kota 

Cimahi berada pada kategori tinggi, artinya guru BK dinilai sangat baik 

berdasarkan aspek tingkat literasi digital framework 2.0 menguasai 

aspek-aspek literasi digital seperti literasi data dan informasi, 

komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan, dan 

pemecahan masalah selain itu guru BK juga dinilai baik dalam dasar-

dasar hardware dan software 

5.1.2 Secara lebih khusus gambaran aktifitas ICT guru BK SLTA Negeri se-

Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik ditandai dari tingginya hasil 

mengenai beberapa aspek seperti digital commerce, digital 

communication, digital literacy, digital law, digital right and 

responsibilitie, digital health and wellness. 

5.1.3 Dukungan sistem literasi digital berupa sarana dan prasarana dari pihak 

sekolah menunjukkan hasil yang baik, ketersediaan berbagai sarana 

prasarana ditujukan untuk mendukung pelaksanana praktik dan layanan 

pendidikan khususnya bimbingan konseling, sarana dan prasarana 

disekolahpun digunakan dengan baik dilihat dari hasil pengolahan 

mengenai kondisi dan penggunaannya. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian mengenai literasi digital 

guru Bimbingan dan Konseling SLTA Negeri se-Kota Cimahi, maka disusun 

beberapa rekomendasi sebagai berikut. 

5.1.1 Pihak Sekolah 

Rekomendasi kepada pihak sekolah, dapat mengembangkan 

kegiatan literasi digital menjadi suatu wadah yang berpengaruh besar 
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terhadap peningkatan pembelajaran baik bagi guru maupun siswa, selain 

itu pihak sekolah dapat meningkatkan kompetensi literasi digital guru 

melalui pelatihan-pelatihan cara metode mengajar yang benar agar tidak 

hanya kualitas materi ajar yang berkembang namun juga kualitas metode 

mengajar guru juga dapat berkembang. 

5.1.2 Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Melakukan pengembangan layanan Bimbingan dan Konseling 

daring dengan mendukung dan melakukan sosialisasi terkait penerapan 

pengembangan layanan Bimbingan dan Konseling daring. Sosialisasi 

dibutuhkan agar guru Bimbingan dan Konseling dapat memaksimalkan 

bentuk layanan terhadap siswa, bagi siswa sosialisasi ini dapat menjadi 

salah satu alternatif dalam mengajukan konseling secara daring. Dilain sisi 

sekolah siap mengjhadapi tantangan keadaan yang tidak terduga seperti 

pandemi dimasa yang akan datang. 

5.1.3 Prodi Bimbingan dan Konseling 

Prodi dapat menjadikan hasil ini sebagai bahan dalam 

pengembangan kurikulum pembelajaran untuk mempersiapkan lulusan 

sarjana yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan 

Bimbingan dan Konseling. 

5.1.4 Peneliti Selanjutnya 

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengenai literasi digital 

guru Bimbingan dan Konseling, antara lain: 

1) Penelitian selanjutnya bisa memilih lebih luas objek penelitian ke 

guru Bimbingan dan Konseling ditingkat SMP, selain itu 

memperluas wilayah penelitian supaya mendapatkan banyak objek 

penelitian. 

2) Penelitian selanjutnya bisa mengukur tingkat literasi digital siswa 

untuk mengetahui kesiapan atau dampak baik dari perkembangan 

teknologi dalam bidang pendidikan. 

3) Penelitian selanjutnya bisa menggunakan teknik pengambilan data 

lainnya seperti penelitian wawancara supaya mendapatkan hasil 

yang lebih baik. 
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Penelitian selanjutnya melakukan pengembangan layanan untuk mengembangkan 

hasil dari tingkat literasi digital 


