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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Penggunaan Aplikasi  

Skype Sebagai Pembelajaran Berbasis Online Pada Mata Kuliah Psikologi 

Perkembangan Anak Jurusan PGMI UIN Antasari Banjarmasin dapat 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Evaluasi konteks  

Pada evaluasi konteks, peneliti melakukan evaluasi pada mata 

kuliah Psikologi perkembangan anak pada jurusan PGMI UIN Antasari 

Banjarmasin dalam penggunaan aplikasi Skype pada proses perkuliahan. 

Penggunaan aplikasi Skype pada mata kuliah tersebut karena 

diberlakukanya sistem pembelajaran online untuk mencegah meluasnya 

penyebaran virus corona sehingga mengharuskan tenaga pengajar 

menggunakan media pembelajaran online untuk berlajannya proses 

pembelajaran. 

2. Evaluasi Masukan 

Pada evaluasi masukan didapatkan hasil yang cukup baik. Dimana 

dosen pengajar dan mahasiswa terbilang cukup memahami penggunaan  

Skype sebagai media pembelajaran online. Hal ini didukung dengan 

mahasiswa dan dosen yang sudah pernah menggunakan aplikasi sejenis 

untuk menunjang proses perkuliahan. 
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3. Evaluasi proses  

Pada evaluasi proses didapatkan hasil yakni, Pembelajaran proses 

perkuliahan menggunakan aplikasi Skype dilakukan dengan metode 

ceramah, penugasan, diskusi dan tanya jawab. Proses perkuliahan berjalan 

dengan lancar meskipun ada beberapa kendala seperti lemahnya jaringan 

internet dan kuota internet yang terbatas. 

4. Evaluasi Produk 

Pada evaluasi produk, didapatkan hasil akhir dari penggunaan 

aplikasi  Skype yang terbilang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

mahasiswa mengatakan proses perkuliahan menggunakan aplikasi Skype 

cukup mudah, sehingga aplikasi Skype masih tetap bisa digunakan sebagai 

media perkuliahan online. Kemudian hanya ada 10 orang responden yang 

mengatakan tidak ingin menggunakan aplikasi Skype sebagai media 

pembelejaran online, hal ini dikarenakan aplikasi tersebut tidak cukup 

populer di kampus UIN Antasari Banjarmasin. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan saran kepada 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Untuk aplikasi ini diharapkan lebih di populerkan lagi sehingga dapat 

menarik para pengguna media-media aplikasi, terutama pengguna di 

kawasan pendidikan 

2. Untuk dosen pengajar evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja dosen, terutama pada perkuliahan pada sistem online. 
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3. Untuk mahasiswa perlu kiranya untuk meningkatkan motivasi belajar 

yang lebih tinggi lagi. 

4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan pendekatan dan model penel   itian yang lain. 

 

  




