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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari model penelitian dan hasil analisis dengan Structural Equation 

Modeling-SEM Smartpls, maka dapat disimpulkan dana diberikan saran-saran 

seperti dijelaskan di bawah ini. 

6.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan model strategi 

komunikasi tim maya, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Terdapat pengaruh yang signifikan dari Dukungan Teknologi,  Literasi Digital,  

Kecerdasan  Budaya, Kepemimpinan Tim Maya terhadap Kolaborasi Tim 

Maya.  

2.    Sistem penghargaan memoderasi pengaruh Kolaborasi Tim Maya terhadap 
 

Kinerja Tim Maya. 
 

3. Kolaborasi Tim Maya memediasi pengaruh Literasi Digital, Kecerdasan 

Budaya dan terhadap Kinerja Tim Maya namun tidak memediasi pengaruh 

Kepemimpinan Tim Maya dan Dukungan Teknologi terhadap Kinerja Tim 

Maya. 

 
 

6.2 Impikasi 
 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut 

a.         Implikasi Teori 
 

Penelitian ini telah menguji secara empiris model kolaborasi tim maya 

yang dikembangkan atas dasar beberapa teori antara lain: Teori Sosio Teknik, 

Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky, Teori Penetapan Tujuan, Teori TAM, 
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Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Teori Tindakan 

Beralasan (Theory of Reasoned Action atau TRA), Teori Perilaku Terencana 

(Theory of Planned Behavior atau TPB), Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange 

Theory atau SET). 

Dalam model penelitian yang dikembangkan ini, Dukungan Teknologi, 

Literasi Digital, Kecerdasan Budaya dan Kepemimpinan Tim Maya merupakan 

anteseden dari Kolaborasi Tim Maya. Dalam hubungan dengan Kinerja Tim Maya, 

Kolaborasi Tim Maya yang menjadi mediator bagi variabel-variabel anteseden 

terhadap Kinerja Tim Maya. Namun pengaruh langsung dari Kolaborasi Tim Maya 

terhadap Kinerja Tim Maya dimoderasi oleh variabel Sistem Penghargaan. 

b.        Implikasi Praktis 
 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Perguruan Tinggi 

Swasta dapat memperhatikan variabel kepemimpinan tim maya, literasi digital, dan 

dukungan teknologi sebagai faktor-faktor yang menentukan kolaborasi tim maya. 

Perguruan Tinggi Swasta juga dapat lebih memperhatikan variabel-variabel 

kecerdasan budaya, kepemimpinan tim maya, dukungan teknologi, sistem 

penghargaan sebagai faktor- faktor yang menentukan kinerja tim maya. 

 
6.2 Keterbatasan 

 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan model strategi 

komunikasi virtual tim, terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Pengisian kuesioner dalam penelitian ini menggunakan google form karena 

dilakukan di masa pandemi. Oleh karena itu adanya kemungkinan pertanyaan-

pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden yang menimbulkan jawaban 

tidak sesuai fakta. 

2. Penelitian ini terbatas dilakukan dibidang pendidikan sehingga tidak dapat 

diberikan kesimpulan yang lebih luas mengenai model kolaborasi tim maya 

untuk meningkatkan kinerja tim maya.
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6.3 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan model strategi 

komunikasi virtual tim, dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Perguruan Tinggi Swasta dapat memperhatikan variabel literasi digital, 

dukungan teknologi, kepemimpinan tim maya, sebagai faktor-faktor yang 

menentukan kolaborasi tim maya. Perguruan tinggi juga dapat lebih 

memperhatikan variabel-variabel kecerdasan budaya, kepemimpinan tim 

maya, dukungan teknologi, sistem penghargaan sebagai faktor-faktor yang 

menentukan kinerja tim maya. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menganalisis model Kolaborasi Tim Maya untuk meningkatkan kinerja pada 

bidang manufaktur sehingga dapat dianalisis lebih luas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis faktor-faktor lainnya yang 

mempengaruhi Kolaborasi tim maya dan Kinerja tim maya


