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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul “Pengalaman 

Komunikasi Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Dalam Pembelajaran Online” 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pandangan pembelajaran online bagi para informan yakni 

mahasiswa UPN Veteran Jakarta adalah sistem pengganti, 

perubahan sistem, cara atau solusi  dari pembelajaran tatap muka 

atau konvensional ke sistem jarak jauh atau online. Definisi dari 

pembelajaran online adalah sebuah sistem pembelajaran yang 

dilakukan tidak dengan melaksanakan tatap muka secara langsung, 

namun dengan memanfaatkan platform yang membantu jalannya 

sistem belajar mengajar yang dilaksanakan dengan jarak jauh.   

2. Pengalaman komunikasi mahasiswa UPN Veteran Jakarta dalam 

pembelajaran online dikategorikan menjadi dalam tiga bagian yakni 

: (1) Pada prosesnya diberlakukannya pembelajaran online interaksi 

yang dilakukan menjadi terbatas hingga adanya pembelajaran 

online memberikan efek yakni stres bagi para informan, (2) 

Pembelajaran online memiliki kelebihan yakni menjadi suatu hal 

yang baru atau pengalaman belajar baru dengan waktu yang lebih 

fleksibel hingga lebih bebas dalam berpakaian. (3) Adapun dalam 

pembelajaran online mengalami hambatan dalam komunikasi yakni 

kesulitan dalam mendapatkan feedback, membatasi kebebasan 
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berkreasi mahasiswa, kendala pada bagian sinyal internet, serta 

banyaknya gangguan noise pada pelaksanaan video conference. 

 

3. Esensi dari hasil yang didapatkan dalam penelitian ini mengenai 

pembelajaran online adalah sebuah hal baru bagi dunia pendidikan 

dalam pengalaman belajar, sebab dalam kondisi yang tidak 

memungkinkan diadakannya pembelajaran tatap muka yang 

dikarenakan pandemic virus Covid-19 terdapat inovasi yang 

membuat diberlakukannya sistem pembelajaran online. Adapun 

sistem yang baru diterapkan ini masih mengalami atau 

menimbulkan keterbatasan dalam prosesnya seperti interaksi yang 

dilakukan menjadi terbatas, sulitnya mendapatkan feedback, 

terdapat batasan dalam berkreasi, terlalu banyak noise yang 

menggangu.  

 

5.2 Saran  

 Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil dari penelitian 

yang berjudul “Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UPN Veteran Jakarta 

Dalam Pembelajaran Online” adalah sebagai berikut : 

 

1. Para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai 

pengalaman komunikasi dalam pembelajaran khusunya 

pembelajaran online diharapkan dapat mengkaji secara lebih dalam 

lagi sehingga dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Perbanyak kajian-kajian yang membahas mengenai pembelajaran 

online maupun sistem-sistem yang terdapat didalamnya dengan 

menggunakan disiplin ilmu fenomenologi. 
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3. Pada penelitian ini diharapkan kepada pihak Universitas dijadikan 

sebagai wadah informasi dan evaluasi dalam langkah ataupun 

kebijakan dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam penerapan 

sistem pembelajaran online. 

4. Bagi para mahasiswa, penulis menyarankan adanya penelitian ini 

sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

bacaan agar lebih mengetauhi pengalaman pembelajaran online.  

 


