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ABSTRAK 

Nurhikmah. HR. 2022. Hubungan Tingkat Kemampuan Literasi Digital Dan 

Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XII Selama Masa Pandemi COVID-19 Di SMA 

Negeri 1 Maros. Skripsi. Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 1 Hilmi 

Hambali Dan Pembimbing 2 Nurdiyanti. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif korelasional 

yang memiliki tujuan untuk : (1) Mengetahui tingkat kemampuan literasi digital 

siswa terhadap pembelajaran biologi siswa kelas XII selama masa pandemi 

COVID-19 di SMA Negeri 1 Maros; (2) Mengetahui hasil belajar biologi siswa 

kelas XII selama masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Maros; (3) 

Mengetahui hubungan tingkat kemampuan literai digital siswa dan hasil belajar 

biologi siswa kelas XII selama masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 

Maros. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XII MIPA SMA 

Negeri 1 Maros dengan sampel sebanyak 132 siswa. Sampel diambil dengan 

menggunakan teknik purposive sampling dengan taraf kesalahan 5%. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif dan analisis 

inferensial. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa : (1) Tingkat 

Kemampuan Literasi digital siswa kelas XII SMA Negeri 1 Maros berada pada 

tingkat kategori cukup dengan jumlah persentase sebesar 46%; (2) Hasil belajar 

siswa kelas XII SMA Negeri 1 Maros selama masa pandemi COVID-19 berada 

pada tingkat kategori baik dengan persentase sebesar 94%; (3) terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kemampuan literasi digital dan hasil belajar 

biologi siswa kelas XII SMA Negeri 1 Maros dilihat dari hasil perhitungan uji 

korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif sebesar 0,267 dan 

menunjukkan nilai signifikan 0,002 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa H0 

di tolak dan H1 diterima sehingga terdapat korelasi yang positif dan signifikan 

antara tingkat kemampuan literasi digital dengan hasil belajar biologi siswa kelas 

XII selama masa pandemi Covid-19.   
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