
80 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran daring dengan platform google classroom mata 

kuliah GMI18226 Pendidikan Kesenian dan Budaya terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

Adapun pada tahap perencanaan dosen menyiapakan silabus dan RPP 

sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Tahap 

pelaksanaan dosen memberikan materi dengan cara mengirim melalui 

platform google classroom dan memerintahkan mahasiswa untuk 

memahami bersama-sama terkait materi yang dikirimkan. Sedangkan pada 

tahap evaluasi dosen menggunakan tes tertulis dan tes perbuatan atau 

tindakan untuk mengukur hasil belajar mereka. 

2. Faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

dengan platform google classroom jurusan PGMI UIN Antasari 

Banjarmasin pada mata kuliah GMI18226 pendidikan kesenian dan budaya 

sebagai berikut: 

a. Faktor Penunjang dalam pelakasanaan pembelajaran memberikan 

kemudahan kepada dosen dan mahasiswa dengan adanya berbagai 
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fitur-fitur yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran daring 

berlangsung seperti menggunakan kembali aktivitas (reuse post), 

membuat pengumuman (create announcement), membuat pertanyaan 

(create question), membuat tugas (create assignment), dan membuat 

bahan ajar (create topic). 

b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan adalah keterbatasan jaringan 

internet dan tidak semua mahasiswa tingal dan berada pada tempat 

yang sama menyebabkan kurang maksimalnya dalam mengikuti 

proses kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil data penelitian yang peneliti sajikan maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak jurusan PGMI fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin agar kiranya terus memperhatikan dan meningkatkan semua 

rangkaian kegiatan pelaksanaan pembelajaran daring di tengah kondisi 

pandemi covid-19 khususnya pada ruang lingkup jurusan PGMI. 

2. Kepada dosen pengampu mata kuliah GMI18226 Pendidikan Kesenian dan 

Budaya jurusan PGMI UIN Antasari Banjarmasin agar terus 

mempertahankan dan meningkatkan prestasi mengajar, khususnya dalam 

penggunaan platform-platform ditengah kondisi pandemi covid-19 agar 
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mahasiswa lebih termotivasi dan tidak mudah bosan dalam mengikut 

kegiatan pembelajaran daring berlangsung. 

3. Kepada mahasiswa supaya selalu berusaha belajar dan memahami dengan 

baik terkait materi yang diberikan agar kiranya dapat mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan prestasi dan rasa cinta terhadap 

berkarya seni.


