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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan dipaparkan sejumlah kesimpulan yang telah didapatkan oleh 

peneliti yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan juga sejumlah rekomendasi 

dan masukan bagi pihak-pihak yang mungkin dapat memanfaatkan saran yang 

paparkan oleh peneliti sebagai bahan kajian. Adapun pihak-pihak yang akan mendapat 

sejumlah pada rekomendasi pada penelelitian ini adalah sekolah, guru serta peneliti 

selanjutnya yang akan meneleitipermasalahan yang relevan dengan hasil penelitian ini. 

Berikut adalah simpulan dalam penelitian ini. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pelaksanaan pembelajaran online dengan memanfaatan Google Classroom 

pada pembelajaran IPS dalam meningkatkan pemahaman materi berlangsung 

cukup diminati. Kemudahan akses yang diberikan menjadikan siswa dapat 

lebih mudah dalam mencari materi ataupun jawaban dari tugas yang diberikan 

guru. Alangkah baiknya jika pemanfaatan google classroom dapat 

dioptimalkan lagi agar siswa dapat lebih mudah memahami materi atau tugas 

yang diberikan guru. Tak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran biasa dimana 

guru menjelaskan secara langsung materi yang dilaksanakan di sekolah 

menjadi salah satu alasan siswa untuk lebih menginginkan pembelajaran 

langsung disekolah. Namun, dengan kondisi seperti sekarang ini yang 

memaksa siswa untuk terus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dimana 

tidak dapatnya bertemu dengan teman-temannya, guru dan hal-hal lain yang 

tidak dapat ditemukan jika belajar di rumah. Alangkah baiknya jika 

dilaksanakannya pembelajaran online yang dapat mempertemukan siswa 

dengan temannya yang lain melalui beberapa platform berupa google meet 

ataupun zoom. Yang dapat membuat siswa bisa berdiskusi atau mengobrol 
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secara langsung layaknya di dalam kelas. Namun, memang tidak dapat 

terlaksana karena cukup menguras biaya kuota data yang cukup besar. 

Sebenarnya fitur google classroom dapat memudahkan guru pada pemberian 

tugas hingga pada pemasukan penilaian ternyata belum begitu dimanfaatkan 

secara maksimal oleh pengajar, pengerjaan tugas hingga pengumpulannya 

juga diberikan kemudahan kepada siswa belum maksimal hal ini disebabkan 

karena siswa kurang diberi arahan dan penekanan dalam pengejaan tugas. 

2. Implementasi pembelajaran online melalui pemanfaatan google classroom 

dalam meningkatkan pemahaman materi belum tercapai secara maksimal 

disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti: a) perangkat penunjang 

pembelajaran online yang belum bisa dimiliki oleh setiap siswa dalam 

mengakses google classroom, b) kendala dalam segi penunjang penggunaan 

google classroom karena masih terdapat siswa yang memiliki hambatan pada 

aspek biaya untuk mendapatkan akses jaringan internet; c) proses pengerjaan 

tugas yang terhambat pada tahap evaluasi disebabkan siswa yang kurang 

diberikan arahan secara detail dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfaatkan google classroom dalam meningkatkan pemahaman materi, d) 

ketidak seriusan siswa dalam melaksanakan pembelajaran online.  

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh siswa ataupun engajar dalam 

mengatasi kendala terkait pelaksanaan pembelajaran online melalui 

pemanfaatan google classroom dalam meningkatkan pemahaman materi pada 

pembelajaran IPS ini lebih dari cukup. Hanya saja memang perlu dilakukan 

upaya dari sekolah atau pemerintah terkait masalah finansial untuk pembelian 

kuota belajar. Walaupun sekarang memang sudah diberiknnya bantuan terkait 

hal tersebut. Upaya dalam mengatasi kekurangan dalam memahami materi 

ajar dari tugas yang diberikan oleh pengajar sebagian siswa sudah cukup baik 

melakukan diskusi dengan temannya yang lain dan bebrapa siswa yang 

memang mencari lebih banyak informasi melalui youtube bahkan sampai 

berlangganan ruang guru. Meskipun memang masih ada siswa yang masih 
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kurang peduli terkait pentingnya memahami materi ajar atau memahami apa 

yang dia kerjakan dari tugas yang diberikan oleh guru 

4. Pemahaman materi siswa dalam pembelajaran IPS melelaui pemanfaatan 

google classroom dapat dikatakan bahwa pemahaman siswa meningkat hanya 

sebagian kecil saja. Walaupun belum secara merata kepada seluruh siswa 

kelas VIII A- VIII F, akan tetapi ini memang sebuah proses yang panjang dan 

mereka sudah secara tidak langsung dilatih dalam mengeksplorasi informasi 

yang kemudian mereka sempurnakan dalam setiap pembelajaran yang 

berlangsung selanjutnya. Proses pelaksanaan pembelajaran online ini 

memberikan peluang siswa dalam mengeksplore informasi atau jawaban dari 

pematerian yang telah diberikan. Siswa dapat memberikan jawaban sesuai 

dengan apa yang mereka pahami melalui informasi yang didapat. Hal ini dapat 

diketahui melalui beberapa jawaban siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

online yang dikerjakan siswa. Diperlukannya juga penggunaan platform lain 

yang mendukung pembelajaran online ini agar lebih efektif dalam 

penyampaian materi ajar. Dilakukannya diskusi langsung melalui platform 

yang memfasilitasi fitur untuk tanya jawab secara langsung misal, google meet, 

ataupun zoom. Selain, bisa seperti bertatap muka langsung antara guru dan 

siswa, guru bisa langsung mengatahui bagaimana respon siswa pada saat 

pemberian materi atau siswa bisa langsung bertanya mengenai kesulitan atau 

pertanyaan dalam dirinya terkait tugas atau materi ajar yang telah diberikan 

oleh guru. Kegiatan review juga dapat dilakukan secara langsung di platform 

yang memefasilitasi video call tersebut untuk saling mendiskusikan 

kekurangan atau harapan kegiatan pembelajaran online kedepannya agar lebih 

efektif bagi siswa dan juga guru.  

5.2 Implikasi 

Pelaksanaan pembelajaran online dengan memanfaatkan google classroom dalam 

meningkatkan pemahaman materi pembelajaran IPS dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang berbeda. Selain itu dapat 
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diimplementasikan dalam sebuah pembelajaran IPS dengan tujuan yang berbeda yang 

dapat mengatasi kendala dalam pembelajara IPS. Berdasarkan hasil kesimpulan, maka 

peneliti sampaikan implikasi sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah  

Peneliti berharap dengan implementasi pembelajaran online melalui 

pemanfaatan google classroom pada pembelajaran IPS dalam meningkatkan 

pemahman materi, sekolah dapat lebih memperhatikan lagi mengenai 

kebutuhan guru dan siswa selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. 

Sehingga, sekolah dapat mengintegrasikan google classroom sebagai salah satu 

alternatif lain ketika pandemic covid-19 sudah aman dan terlaksana kembali 

pembelajaran seperti biasa di sekolah dengan meng-compare dengan 

pembelajaran online disaat mengalami kendala. Misalkan, guru yang tidak bisa 

hadir di kelas ataupun siswa yang tidak bisa hadir ke sekolah untuk melakukan 

pembelajaran melalui google classroom atau platform lain agar materi yang 

ingin disampikan diterima atau dipahami dengan baik oleh siswa dengan tujuan 

efektifitas pembelajaran yang bisa dilakukan dimana dan kapan saja secara 

mandiri.  

2. Bagi Guru 

Pada saat pelaksanaan pembelajaran online melalui pemanfaatan google 

classroom dalam meningkatkan pemahman materi pada pembelajaran IPS ini 

memerlukan pemanfaatan secara maksimal serta diperlukannya aplikasi 

pendukung lain agar materi yang ingin disampaikan bisa dipahami dengan baik 

oleh siswa. Dengan mengetahui lebih lagi terkait fitur atau platform lain yang 

dapat menjadikan pembelajaran online menjadi lebih efektif. Adanya penelitian 

ini mengenai implementasi pembelajaran online melalui pemanfaatan google 

classroom pada pembelajaran IPS dalam meningkatkan pemahaman materi 

menjadi referensi dan pengalaman guru pengajar untuk mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran IPS.  

3. Bagi Siswa  
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Adanya penelitian mengenai implementasi pembelajaran online melalui 

pemanfaatan google classroom pada pembelajaran IPS dalam meningkatkan 

pemahaman materi, memberikan dampak positif terhadap siswa. Siswa 

memiliki pengalamn belajar ditengah wabah pandemic covid-19 menjadi bukan 

sebuah halangan bagi mereka dalam melakukan pembelajaran. Siswa menjadi 

bisa belajar lebih mandiri serta bisa melakukan pembelajaran dimana dan kapan 

saja dengan memanfaatkan fasilitas penunjang yaitu gawai. Hal ini sesuai 

dengan tuntutan pembelajaran abad 21 yang mengharuskan siswa memiliki 

keterampilan literasi digital dan belajar secara mandiri dalam pembelajaran IPS. 

Siswa juga menjadi lebih bisa mudah beradaptasi terkait lingkungan yang pada 

sekarang ini, mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sejauh ini. 

Serta, menjadikan siswa untuk lebih cermat lagi dalam menafaatkan internet 

dalam kegiatan akademik. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkaan apa yang peneliti temukan selama kegiatan pemanfaatan google 

classroom dalam meningkatkan pemahaman materi pembelajaran IPS, maka terdapat 

beberapa saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak yatu sebagai berikut: 

1. Sekolah  

Peneliti berharap agar sekolah tetap selalu mendukung dan memfasilitasi guru 

maupun siswa dalam memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan 

pembelajaran di tengah wabah covid-19 ini. Selain sebagai salah satu alternatif 

untuk menanggulangi pelaksanaan pembelajaran saat pandemic ini dapat juga 

sebagai pelatihan diri dalam tuntutan pembelajaran abad 21, kegiatan proses 

pembelajaran dengan memanfaatkan e-learning google classroom pada 

pembelajaran IPS dalam meningkatkan pemahaman materi yang pada dasarnya 

merupakan salah satu cara pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga 

dapat menyiapkan bekal untuk bersaing dengan dunia global abad 21. 

2. Guru  
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Bagi guru peneliti harap agar bisa lebih melakukan pengembangan dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar nantinya. Karena sampai sekarang 

pembelajaran masih dilakukan secara daring melaui pemanfaatan google 

classroom. Peneliti berharap agar guru menjadi lebih bisa memaksimalkan 

pemanfaatan fitur yang ada pada google classroom dalam memberikan 

penugasan atau pemberian materi ajar yagn dibutuhkan oleh guru maupun siswa. 

3. Peneliti selanjutnya 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini bukanlah penelitian yang 

sempurna, sehingga perlu adanya tindak lanjut. Peneliti menyarankan untuk 

menggali dan mengembangkan fungsi dan manfaat lain yang dapat di 

kembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar dalam pelaksanaan pembelajaran 

online dengan menggunakan aplikasi google classroom. 

 


