
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil penelitian, penggunaan e-learning sebagai media 

pembelajaran memberikan manfaat pada proses pembelajaran selama masa pandemic 

yang secara keseluruhan masih berjalan dengan baik. Namun demikian hal ini tidak 

terlepas dari peran teknologi internet dan media digital seperti Whatsapp, Google Meet, 

Google Classroom, Zoom dan media sosial lainnya membantu memperlancar proses 

komunikasi organisasi baik terhadap sesama dosen maupun mahasiswa. 

Selain memperlancar proses komunikasi dan pembelajaran kehadiran media-

media ini mencakup semua hal seperti memuat segala informasi mengenai kegiatan 

kampus lainnya yang dapat diakses dan dibaca dengan mudah, dimana saja dan kapan 

saja oleh mahasiswa maupun dosen. Hal ini kemudian menuntut setiap mahasiswa 

maupun dosen untuk lebih melek dan perhatian pada teknologi masa kini, yang mau 

tidak mau setiap orang yakni mahasiswa maupun dosen untuk belajar dalam 

menggunakan media.  

Meskipun terdapat perbedaan yakni pada system dan pola pembelajaran yakni 

penggunaan media seperti e-learning, google claassroom, zoom sebagai media 

pembelajaran dan media seperti whatsapp grup dan media sosial lainnya sebagai media 

komunikasi. Selain itu terdapat terdapat kendala perubahan sistem yakni penggunaan 

media dan beberapa kendala lainnya. Namun, hal ini tidak mengurangi atau 

menghalangi komunikasi organisasi dan proses pembelajaran di prodi manajemen, 

fakultas ekonomi, universitas Mercu Buana Yogyakarta berjalan secara maksimal. 



 

 

 

B. SARAN 

1. Penulis berharap pada peneliti selanjutnya dapat mengkaji serta memperdalam 

hal berkaitan dengan Proses Pembelajaran Selama Masa Pandemi Covid-19 Di 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta atau pada tema yang sejenisnya. Hal ini dapat memberikan 

gambaran pada proses pembelajaran dalam situasi yang tidak memungkinkan 

untuk dilakukan didalam kelas atau secara tatap muka yang disebabkan oleh 

bencana atau seperti pada situasi yang terjadi pada saat ini. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman 

yang lebih luas hal yang berkaitan dengan Proses Pembelajaran E-learning 

selama Pandemi Covid-19 di dunia pendidikan khususnya Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. 



 

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan 

dan beberapa kesulitan, diantaranya terkait dengan adanya wabah virus Covid-19, 

sehingga untuk menemukan data peneliti melakukan wawancara dengan pihak 

narasumber melalui via WhatsApp Chatting dan email. Selain itu keterbatasan dalam 

mengatur jadwal yang tepat untuk melakukan wawancara dengan narasumber 

dikarenakan bertabrakan dengan aktivitas kerja yang dihadapi oleh penulis dan 

narasumber berhubung penulis dan beberapa informan merupakan mahasiswa kelas 

karyawan. Kendala lain yang dihadapi peneliti yakni gangguan sinyal ketika hendak 

melakukan wawancara lebih mendalam. Sehingga proses wawancara, pengamatan dan 

observasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Penulis berharap semoga dengan 

berakhirnya tahun 2021 ini dapat memberikan sedikit kelegaan, menghilangkan rasa 

takut serta keadaan kembali menjadi normal. Memunculkan sebuah sistem 

pembelajaran yang lebih efektif, kreatif dan inovatif serta berkembang dalam berbagai 

bidang guna mendukung sistem pembelajaran yang lebih modrn sesuai dengan cita-cita 

lembaga pendidikan. 
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