
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 
 
 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel interaksi dengan 

teman, interaksi dengan dosen dan keterlibatan terhadap prestasi akademik 

mahasiswa dengan kolaborasi pembelajaran sebagai variabel mediasi. Hasil 

penelitian tidak semua sesuai dengan penelitian sebelumnya, dimana dua variabel 

independen tidak signifikan terhadap dependen.  

Interaksi dengan teman serta interaksi dengan dosen merupakan hal yang 

sangat berpengaruh dalam melakukan kolaborasi pembelajaran serta dapat 

meningkatkan prestasi akademis, apalagi jika dibantu dengan teknologi bernama 

media sosial. Akan tetapi, hal ini tidak berpengaruh di kota Batam, karena kedua 

hal ini justru tidak signifikan. Para mahasiswa lebih banyak menggunakan media 

sosial untuk kebutuhan hiburan, narsis dan main game. Ada beberapa perguruan 

tinggi sudah menggunakan media sosial, contohnya jurusan Sistem Informasi 

Universitas Internasional Batam, telah aktif menggunakan Youtube untuk 

presentasi kuliah dan pengajaran online dari dosen ke mahasiswa. Tapi hal ini 

kurang signifikan jika dibandingkan dengan banyaknya perguruan tinggi yang 

belum menggunakan. Sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 

terdahulu. 

Keterlibatan, kolaborasi pembelajaran memilki hasil nilai signifikan 

terhadap prestasi akademik mahasiswa, terlebih jika dibantu dengan media sosial. 
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Akademisi merasa dengan media sosial, keterlibatan dikelas serta melaksanakan 

kerjasama dengan yang lain lebih mudah untuk dilakukan, hal ini menunjukkan 

bahwa media sosial berperan penting untuk mencari perhatian akademisi tapi 

belum meningkatkan interaksi kedekatan mahasiswa dan dosen. Hasil kedua 

variabel ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

5.2 Keterbatasan  

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

a. Mahasiswa yang diteliti hanya di Kota Batam, untuk penelitian selanjutnya 

bisa mengarah ke mahasiswa diluar kota Batam untuk lebih mengetahui efek 

penggunaan media sosial. 

b. Tidak semua mahasiswa familiar dan nyaman dengan penggunaan google 

form dalam mengisi kuesioner, cara tradisional dengan menggunakan kertas 

masih populer dan menarik, alasan paling banyak adalah menghabiskan kuota 

internet atau tidak ada kuota sama sekali. 

5.3  Rekomendasi 

a. Penelitian dilakukan lebih luas untuk melihat hasil penelitian yang signifikan 

atau tidak. 

b. Peneliti yang menggunakan media online bisa membawa tablet, handphone 

atau sejenisnya dimana responden diminta untuk mengisi langsung, sehingga 

kuota responden tidak terpakai dan merasa tidak dirugikan. Apabila hal ini 

lama dan menyita waktu, bisa dilakukaan dengan cara tim, maksudnya yang 

membawa gadget lebih banyak sehingga responden yang disasar lebih banyak 

lagi. 
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5.4 Implikasi Manajerial 

Semakin pesatnya penggunaan media sosial dikalangan masyarakat 

Indonesia terutama kalangan muda, pihak universitas atau perguruan tinggi harus 

mulai mempertimbangkan penggunaan media sosial untuk tujuan akademik dan 

memasukannya ke dalam RPS beberapa matakuliah yang sesuai. Ada beberapa 

keterbatasan media sosial apabila dijadikan alat akademis, seperti tidak ada 

fasilitas record atau merekam postingan yang sudah diupload, karena feed atau 

postingan yang muncul setiap saat menenggelamkan postingan yang lama, untuk 

mencarinya diperlukan waktu yang lama.  

Penggunaan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan siswa serta 

kolaborasi pembelajaran harus dibarengi dengan cara-cara yang kreatif, seperti 

dilakukan pelatihan terhadap dosen-dosen muda terlebih dahulu, karena 

kemungkinan besar dosen yang sudah berusia tua kurang sreg dan update dengan 

teknologi internet saat ini. Kemudian dilakukan forum diskusi dengan pihak 

industri atau pihak-pihak terkait sehingga bisa memberi masukan mengenai 

kefektifan penggunaan media sosial ini. 

Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya prestasi mahasiswa, 

salah satunya pihak universitas dapat mempertimbangkan berbagai metode dalam 

pendekatan akademis melalui media sosial dan collaborative 

learning. Terobsesinya generasi muda akan media sosial saat ini menjadi 

pengalihan utama (distraction) kegiatan akademis dikelas. Tapi yang belum 

banyak disadari oleh para pengajar adalah bahwa mereka bisa memanfaatkan 

media sosial untuk proses belajar mengajar. Media sosial memiliki kelebihan 
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untuk meningkatkan kolaborasi dan kompetisi sehat dalam kelas. Langkah kreatif 

yang bisa dilakukan pengajar dalam melibatkan media sosial dalam akademis 

adalah: 

5.4.1 Memberikan Standar Penggunaan 

Pengajar atau kampus harus menjelaskan aturan atau standar etika 

penggunaan media sosial, jelaskan bahwa media sosial bisa membantu 

pembelajaran dan membangun reputasi positif didunia maya. Kampus harus 

menjadi contoh baik dan etika media sosial ini salah satunya bisa didapatkan di 

Pinteres Board, dengan judul netiquette lesson plan resources. 

5.4.2 Membuat Grup Facebook 

Pengajar dan siswa dapat memanfaatkanfitur grup di Facebook untuk 

mendiskusikan konsep dan isu yang relevan sesuai dengan pelajaran terkait. 

Selain untuk berdiskusi dan berkolaborasi, di grup Facebook ini para siswa bisa 

berbagi tips dan trik dalam belajar. Para member grup bisa membuka forum 

diskusi untuk membahas tugas atau proyek bersama, termasuk mengundang ahli 

professional untuk memberikan tips atau masukan dalam tugas. Pastikan semua 

mahasiswa memiliki minimal smartphone. Facebook bisa digunakan untuk 

berdiskusi suatu topik. Jika ada bahasan atau isu yang sedang trend dan jam 

belajar telah habis, Facebook bisa digunakan untuk melanjutkan diskusi. Bisa 

membuat profile kelas di facebook dan meposting yang bisa dilihat semua siswa 

terkait hal-hal yang menarik seputar topik pelajaran, bisa juga digunakan untuk 
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mempromosikan jika ada siswa yang mendapat prestasi, nilai terbaik dan lain 

sebagainya. 

5.4.3 Menggunakan Google Hangouts 

Google Hangouts merupakan platform untuk melakukan chat video dengan 

orang banyak dalam waktu yang bersamaan. Dengan Google hangouts, siswa 

yang tidak bisa hadir dikelas masih tetap bisa mendapatkan pelajaran dari jarak 

jauh dan masih bisa berpartisipasi dalam kelas. Diluar jam belajar, para siswa juga 

bisa membentuk konferensi video untuk berdisukusi tentang materi pembelajaran. 

5.4.4 Menggunakan Flipped Classroom – Youtube 

The Flipped Classroom adalah konsep baru yang mengubah cara mengajar 

konvensional menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan platform Youtube. Para 

siswa bisa mencari materi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Materi yang 

didapat dari Youtube ini bisa dibawa kedalam kelas sebagai bahan diskusi 

maupun menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Metode ini dinilai lebih 

efektif karena para siswa bisa merefleksikan secara langsung materi yang telah 

didapat dari Youtube. 

5.4.5 Menggunakan LinkedIn 

Jejaring sosial tidak hanya berguna untuk pendidikan saja, namun bisa juga 

dimanfaatkan untuk mempersiapkan karir dimasa depan. Jejaring sosial 

menawarkan banyak cara untuk terhubung dengan beragam orang, misalnya saja 

situs LinkedIn. Situs ini memberikan fasilitas penggunanya untuk mencari 
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pekerjaan yang relevan sesuai dengan latar pendidikan dan minat yang diambil. 

Disini para siswa bisa memasukan data diri dan menambah relasi dari berbagai 

kalangan, baik itu teman ataupun kalangan pekerja Industri. 

5.4.6 Menggunakan Twitter 

Ketika siswa membutuhkan informasi lebih lanjut tentang topik studi, dua 

situs yang bisa dimanfaatkan diantaranya adalah Twitter. Banyak para profesional 

dibidang pendidikan menggunakan situs ini untuk membuka sesi tanya jawab 

dengan para followers nya, baik itu untuk memberikan pengetahuan tambahan 

atau tips trik menghadapi pendidikan jenjang selanjutnya. Jika mahasiswa punya 

smartphone, meminta mereka untuk mengadakan grup diskusi selama dikelas 

dengan twitter. Bisa diskusi tentang hashtag yang menarik dan meminta siswa 

adakan investigasi online berhubung topik dan buat tweet tentang fakta topik 

tersebut. 

5.4.7 Menggunakan Quora 

Quora adalah jejaring sosial yang dikembangkan secara khusus untuk 

meningkatkan pengetahuan melalui sharing informasi. Siswa yang perlu meneliti 

topik tertentu hanya dapat mengakses opini dan studi sesuai dengan minat yang 

telah ditetapkan.Tidak hanya untuk menemukan pertanyaan dan jawaban, mereka 

juga dengan mudah bisa mengakses banyak konten dari para ahli di berbagai 

Industri, sehingga mereka mendapat pengetahuan yang komprehensif untuk 

digunakan dalam penelitiannya. 
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5.4.8 Menggunakan Pinterest  

Pinterest merupakan situs yang cocok untuk menjadi sumber informasi 

seputar topik artistik dan kreatif. Pinterest juga bisa dijadikan inspirasi untuk 

kegiatan yang berhubungan dengan seni karena kontennya yang sangat beragam 

dan terkumpul dari seluruh belahan dunia. Website ini bisa digunakan untuk 

mengumpulkan berbagai macam sumber informasi mengenai pendidikan. 

Pengajar bisa meminta siswa membuat board yang berhubungan dengan mata 

pelajaran dan meminta siswa saling memfollow satu sama lain, pengajar memilik 

koleksi board terbaik dan meminta untuk presentasi depan kelas. 

5.4.9 Meminta siswa untuk membuat Blog 

Nge-blog merupakan aktifitas asyik untuk semua kalangan. Jelaskan 

mengenai manfaat blog dan meminta siswa untuk menulis topik yang disukai tapi 

unik. Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terkait topik tersebut 

dan kembangkan postingan blog yang anti plagiarism, selama 2 kali dalam 1 

semester bisa membahas isi blog yang menarik dan meminta semua siswa untuk 

memberikan komentar di setiap blog yang dibuat. 

 

 

5.4.10 Mengundang Pembicara Online 
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Media sosial bisa dimanfaatkan untuk mencari tamu pembicara topik 

tertentu pada saat dikelas dan terhubung dengan internet. Tamu pembicara diminta 

bicara beberapa menit dan itu bisa memberikan efek berbeda bagi para 

mahasiswa. Aplikasi Skype, Youtube, Facebook, WA bisa digunakan untuk 

terkoneksi dengan pembicara secara jarak jauh. 

5.4.11 Terhubung dengan kelas vitual lain 

Cara ini bisa meningkatkan ikatan dengan siswa dikelas, pengajar bisa 

terhubung dengan kelas online lain dan bisa meningkatkan pengetahuan serta 

kepercayaan diri mahassiwa. Contoh yang bisa dilakukan adalah bergabung 

dengan kelas Physics of the Future (physicsofthefuture.wikispaces.com) dimana 

siswa bisa melihat berbagai topik tentang masa depan, baik tentang teknologi, 

kesehatan hingga tentang antariksa. Mahasiswa bisa melakukan penelitian 

bersama dengan topik berbeda dan berbagi penemuan dengan komunitas online 

via Google Hangouts, podcast atau lainnya, sehingga terjadi proses collaborative 

learning. 

5.4.12 Berkreasi dengan Instagram 

Instagram merupakan aplikasi menarik berbagi foto atau gambar. Adakan 

field trip atau tugas untuk memasang foto dan berikan hashtag yang berhubungan 

dengan materi pelajaran, kemudian pengajar bisa memilih foto terbaik dan di 

posting di Instagram kampus. 
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Secara singkat penggunaan media sosial dalam akademik dapat dilihat pda 

Tabel 4.20 berikut ini:   

Tabel 4.20 
Contoh Penggunaan Media Sosial 

Sumber: Data primer diolah (2018). 
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