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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. E-learning yang ada saat ini di STMIK Multicom Bolaang Mongondow 

masih belum bisa untuk menjawab kebutuhan generasi milenial atau 

generasi Z. Mereka menyukai sistem pembelajaran yang kreatif dan 

mandiri. Mereka suka untuk diberikan kebebasan dalam berekspresi 

dalam segala hal tidak terkecuali dalam perkuliahan. Mereka tidak suka 

dengan metode pembelajaran yang monoton. Kelemahan sistem 

pembelajaran saat ini dimana dosen belum memberikan inovasi baru 

dalam pemberian materi, forum atau tugas dan menjadikan masih banyak 

mahasiswa yang boleh dikatakan malas atau tidak bersemangat dalam 

mengikuti perkuiahan. Metode pembelajaran menggunakan media sosial 

bisa menjadi salah satu cara efektif yang bisa diterapkan untuk 

menambah semangat mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Mereka 

mengakses media sosial setiap hari dan tentu saja memberikan 

kemudahan bagi mereka untuk mendiskusikan materi, tugas ataupun 

forum yang telah diberikan. Mereka lebih memahami materi berupa 

video yang didapatkan lewat aplikasi youtube dan artikel-artikel yang 

bisa didapat lewat sosial media yang lain. 

b. Sistem e-learning melalui media sosial dalam virtual learning 

environment dirancang dan disesuaikan dengan melihat kondisi STMIK 
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Multicom Bolaang Mongondow saat ini. Dari hasil simulasi yang telah 

dilakukan, banyak tanggapan positif yang didapat dan menjadikan 

metode ini efektif untuk menjawab kebutuhan generasi milenial atau 

generasi Z. 

c. Dampak yang diberikan oleh penggunaan media sosial untuk 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah dampak positif berupa 

memberikan kebebasan berskspresi untuk kegiatan positif dalam hal ini 

perkuliahan dan meningkatkan semangat belajar mahasiswa. 

5.2  Saran 

a. Diperlukan dukungan penuh oleh pihak manajemen dan pimpinan 

kampus dalam implementasi e-learning melalui media sosial ini berupa 

ketersediaan alat pendukung berupa laptop atau PC di lab yang sesuai 

dengan spesifikasi sistem, koneksi jaringan internet yang baik agar tidak 

menghambat sistem perkuliahan dengan e-learning. 

b. Prototipe dapat dikembangkan lagi lebih lanjut dari semua sisi untuk 

disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. 

 

  

 

 

 

 


