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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam BAB IV, maka 

kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi Zoom adalah media yang efektif dalam berkomunikasi antara dosen 

dan mahasiswa di era pandemi covid-19. Efektifitas komunikasi dengan 

menggunakan aplikasi zoom adalah cara mengambil informasi, berkomunikasi 

dan mempelajarinya secara otodidak (belajar sendiri) serta proses 

berkomunikasi dalam penerimaan pembelajaran dari setiap materi serta 

efektifisas mahasiswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi 

zoom di era pandemi covid-19. Pembelajaran daring melalui zoom menjadikan 

pembelajara lebih efektif, karena proses belajar mengajar dapat berlangsung 

dimana saja dan kapan saja. Kemudian banyaknya fitur-fitur pendukung saat 

berlangsungnya proses perkulihan ditengah pandemi covid-19 serta tingkat 

kepemahaman mahasiswa berdasarkan materi-materi yang di sampaikan dan 

metode yang digunakan oleh dosen di fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam proses 

komunikasi pembelajaran di era pandemi Covid-19 adalah ketersediaan 

jaringan internet, kuota internet, aplikasi Zoom Meeting bermasalah sehingga 

dosen yang menjelaskan juga mengalami hambatan pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung. 
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5.2. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas maka akan diberi 

saran yang kiranya dapat bermanfaat: 

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

Mahasiswa Fakulas Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai pengguna jejaring 

media sosial terutama aplikasi Zoom. Untuk selalu memperhatikan informasi 

yang didapatkan di media sosial, harus lebih baik lagi dalam memanfaatkan 

media sosial. Sudah sewajarnya jika mahasiswa harus bisa memanfaatkan dan 

menerapkan teknologi komunikasi yang semakin berkembang, semakin canggih 

saat ini untuk hal yang positif seperti berkomunikasi dengan dosen secara tatap 

muka di era pandemic covid-19 ini dengan menggunakan aplikasi zoom. 

2. Bagi dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

Dari hasil wawancara penelitian ini, maka terdapat saran untuk memperbaiki 

pembelajaran online ini untuk semester selanjutnya apabila pembelajaran 

sepenuhnya dilakukan secara online dalam menghadapi pandemi covid-19 di 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dengan memberikan subsidi kuota 

internet untuk mahasiswa agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancer dan 

mahasiswa tidak mengeluh masalah pembelian kuota yang menjadi permasalahan 

mahasiswa. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkaji topik yang sama dengan lebih 

komprehensif dan mendalam, dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

berikutnya yang berhubungan dengan efektifitas penggunaan aplikasi Zoom 
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sebagai media komunikasi dosen dan mahasiswa di era pandemi covid-19. 

Peneliti berharap walaupun Covid-19 telah berlalu tetapi aplikasi Zoom tetap di 

pergunakan dalam lingkup Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah sehingga 

apabila ada dosen yang sakit atau dalam perjalanan dan tidak bisa bertemu secara 

langsung dengan mahasiswa maka bisa menggunakan aplikasi Zoom sebagai 

media komunikasi pembelajaran agar matakuliah atau materi-materi yang akan di 

sampaikan tidak tertinggal dan mahasiswa tetap mengikuti proses perkuliahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


