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BAB V 
 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

 

 

Dari uraian sebelumnya ada beberapa point yang menjadi kesimpulan 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Pembelajaran online berbasis google classroom memiliki beberapa 

mekanisme yang meliputi deskripsi google classroom, mekanisme 

membuat akun google classroom, mekanisme masuk akun google 

classroom, mekanisme pembelajaran google classroom, mekanisme 

penyetoran tugas, mekanisme diskusi, dan mekanisme evaluasi 

pembelajaran.    

2. Pembelajaran google classroom pada dasarnya berjalan efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari pemberian tugas dan pengumpulan tugas selama satu 

semester selalunya melalui google classroom. Selain itu, dosen yang 

bersangkutan mengirim materi yang akan menjadi topik pembahasan jauh 

sebelum proses perkuliahan. Hanya saja proses pembelajaran google 

classroom ini belum maksimal dan tidak efisien. Ketidak maksimalnya 

dipengaruhi oleh beberapa kendala tehknik. Sedangkan ketidak efisiennya 

karena setiap pembelajaran ini tidak bisa  terhitung dalam satu kali 

pertemuan artinya proses perkuliahan tetap 16 kali pertemuan dalam satu 

semester sehingga ini menjadi tidak efisien. Namun bukan berarti 

pembelajaran google classroom ini tidak efektif karena pada dasarnya 

pembelajaran ini sifatnya tidak diwajibkan bagi setiap dosen untuk 
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menggunakannya. Pembelajaran ini telah terbukti membantu proses 

perkuliahan secara langsung baik dari segi membuat dan mengumpulkan 

tugas mahasiswa maupun penyajian materi seputar perkuliahan maka 

otomatis pembelajaran ini cukup efektif.      

3. Pembelajaran google classroom memiliki kendala-kendala sehingga 

pembelajaran ini kurang maksimal. Kendala-kendala tersebut lebih kepada 

masalah-masalah tehknik yang disebabkan oleh beberapa hal seperti 

beberapa mahasiswa tidak memiliki hp android, memiliki hp android tapi 

kapasitasnya rendah sehingga tidak bisa menginstal aplikasi yang berat-

berat seperti google classroom atau aplikasi penyimpanan file, ada juga 

yang tidak memiliki paket data pada saat pembelajaran online, ada yang 

mengirim tugas dengan menggunakan akun teman sehingga terkadang 

kurang mendapatkan informasi dalam kelas online. Selain itu, kendala 

lainnya juga dipengaruhi oleh keseriusan mahasiswa dalam proses belajar 

online karena faktor yang mendukung terjadinya kendala tekhnik adalah 

seberapa seriusnya mahasiswa memenuhi tuntutan pembelajaran yang 

dilakukan secara during. 

B. Saran Dan Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa  

Dengan mengetahui penggunaan google classroom sebagai media 

pembelajaran dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan dibidang 
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teknologi serta terwujudnya tujuan pembelajaran yang maksimal, 

mahasiswa diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan google 

classroom dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

terhadap materi. Rekomendasinya adalah para mahasiswa harus siap 

memenuhi apa yang menjadi syarat terpenuhinya proses pembelajaran 

online berbasis google cllassroom.   

2. Bagi Dosen 

Dosen diharapkan dapat meningkatkan profesionalismenya yaitu dengan 

mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dan 

meningkatkan metode pembelajaran serta strategi pembelajaran yang lebih 

baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Rekomendasi untuk dosen adalah agar setiap dosen membuat dan 

mengumpulkan tugas melalui google classroom karena pengumpulan 

tugas melalui google classroom cukup meminimalisir biaya print dan 

fotocopy. 

3. Bagi Kampus  

Harapannya agar pihak kampus dapat meningkatkan fasilitas media 

pembelajaran, tata ruang kelas dan kondisi belajar yang nyaman bagi 

dosen dan mahasiswa agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan 

efisien. Rekomendasi bagi pihak Kampus agar dapat meningkatkan 

fasilitas yang mendukung proses pembelajaran online seperti wifi. Selain 

itu, pihak kampus harus mengadakan sosialisasi bagi dosen dan mahasiswa 

terkait penggunaan google classroom sebagai media pembelajaran.  
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4. Bagi Peneliti dan Pembaca 

Dapat melanjutkan penelitian mengenai penggunaan aplikasi google 

classroom dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan lain 

yang mempengaruhi tujuan pembelajaran sehingga bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan.  

C. Kelemahan Pelaksanaan Penelitian  

1. Tehknik Pemilihan Subjek 

Dalam Penelitian ini tekhnik pemilihan sampling dengan mengambil 

sampel mahasiswa dari kelas yang diteliti secara bersamaan sehingga untuk 

mengetahui jumlah sampling yang diteliti sedikit lebih rumit.     

2. Tehknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mewawancarai beberapa mahasiswa dalam satu waktu sehingga data yang 

diperoleh atau dikumpulkan terbatas karena rata-rata jawaban dari pertanyaan itu 

tidak jauh berbeda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya 
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