BAB IV
KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI

4.1 Kesimpulan
Dari pemaparan yang sebelumnya sudah dijelaskan, aka dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui media google classroom.
Karena media google classroom dapat dilakukan tanpa batas waktu, ruang dan
jarak, dan hal itu sesuai dengan definisi pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya,
pada dasarnya untuk mempelajari suatu bahasa maka kita dituntut untuk
menguasai empat keterampilan berbahasa, salah satunya adalah menulis. Dengan
menggunakan model pembelajaran dalam proses belajar, maka tujuan dari
pembelajaran tersebut dapat diraih. Karena pada dasarnya model pembelajaran
dapat membantu para pengajar untuk menyampaikan materi secara efektif dan
menarik.
Meskipun begitu, dalam media google classroom ini terdapat beberapa
kekurangan. Salah satunya adalah belum tersedianya chat live sehingga kelas
konvensional tetap belum bisa tergantikan dengan kelas virtual. Terdapat juga
beberapa kelebihan yang dimiliki media google classroom, salah satunya adalah
fleksibel dapat digunakan di mana saja dan efektif dalam pemberian tugas dan
pengumpulan tugas.

4.2 Rekomendasi
Untuk pembelajar, pengkaji memberikan rekomendasi agar penggunaan
media google classroom bagi para pembelajar yang terhambat oleh ruang, waktu
dan jarak dan waktu dapat digunakan secara efektif dan mandiri. Serta pembelajar
tidak hanya fokus ke dalam satu keterampilan saja.
Selanjutnya, pengkaji pun berharap bahwa pengkajian ini dapat menjadi
tolak ukur ataupun sumber rujukan dalam melakukan pengkajian lainnya serta
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dapat mengembangkannya ke dalam tahap penelitian. Pengkaji juga berharap hasil
dari pengkajian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan untuk melakukan
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pengkajian dalam topik lain dan pengkaji lain dapat mengembangkannya ke
dalam tahap penelitian.

4.3 Implikasi
Implikasi maupun dampak dari hasil kajian ini adalah model pembelajaran
yang digunakan dapat meningkatkan minat serta motivasi pembelajar dalam
keterampilan menulis tanpa mengenal batas waktu, ruang ataupun jarak.
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