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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Siswa di SMP Negeri 12 Bandung memiliki literasi digital yang tinggi. Siswa 

mampu melakukan pencarian di internet, membaca hypertext,  memahami 

mengenai suatu hal yang ditemukan di internet serta mengevaluasi informasi 

yang diperoleh. 

2. Terdapat pengaruh antara pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan literasi 

digital siswa yang mandiri di SMP Negeri 12 Bandung termasuk ke dalam 

korelasi sedang dengan pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan 

literasi digital sebesar 22%, sedangkan 88% dipengaruhi faktor lain. Kemudian 

terdapat pengaruh dengan nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0,396. 

Yang berarti nilai korelasi antara pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap 

kemampuan literasi digital sebesar 0,396. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien determinasi sebesar 0,223 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh variabel bebas (pembelajaran jarak jauh) terhadap variabel terikat 

(kemampuan literasi digital) sebesar 22,3%.. 

5.2.  Implikasi 

Implikasi yang relavan dengan penelitian sebagai berikut: 

1. Implikasi Teori 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan korelasi yang signifikan antara 

pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan literasi digital siswa yang mandiri 

di SMP Negeri 12 Bandung, maka kajian lebih lanjut terkait pembelajaran jarak 

jauh berperan memahami kemampuan literasi digital siswa dalam melakukan 

pencarian, memahami, menganalisis informasi yang diperoleh dari internet. 

2. Implikasi Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan korelasi yang signifikan antara 

pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan literasi digital siswa yang mandiri 

di SMP Negeri 12 Bandung sehingga diperlukan suatu upaya meningkatkan 

kemampuan literasi digital siswa dalam pembelajaran. 
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5.3.  Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa, hendaknya meningkatkan kemampuan literasi digital terutama 

dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2. Bagi sekolah, hendaknya melakukan pemahaman kepada seorang guru dan 

siswa betapa pentingnya literasi digital pada pembelajaran jarak jauh. 

3. Bagi guru, hendaknya seorang guru  menanamkan kepada peserta didik untuk 

menerapkan dan memahami literasi digital serta meningkatkan kemampuan 

literasi digital seorang guru. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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