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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan google 

classroom sebagai media pada pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri pertanian 

karawang dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pembelajaran jarak jauh menggunakan google classroom dari penilaian 

siswa SMK Negeri Pertanian Karawang masuk dalam kriteria efektif. 

b. Pembelajaran jarak jauh menggunakan google classroom di SMK Negeri 

Pertanian Karawang efektif digunakan pada penyampaian materi 

pembelajaran berupa pemberian materi & tugas, sebagai media dalam 

mengirimkan materi pembelajaran, penunjang proses interaksi guru dan 

siswa, serta dalam evaluasi pembelajaran baik.  

1.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media berupa google classroom 

efektif digunakan dalam penyampaian pembelajaran, media interaksi serta 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Namun untuk peningkatan efektivitas, SMK 

Negeri Pertanian Karawang perlu memerhatikan beberapa hal, yaitu: 

a. Penggunaan seluruh fitur yang disediakan dari google classroom pada 

seluruh rangkaian pembelajaran tidak terbatas pada pengiriman materi dan 

tugas, sehingga fungsi dari google classroom sebagai media dapat lebih 

optimal dalam pembelajaran jarak jauh. 

b. Ketersediaan jaringan internet dan kuota yang menunjang secara 

berkelanjutan agar proses belajar menggunakan google classroom selama 

PJJ dapat terus berlangsung. 
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1.3 Rekomendasi 

Berdasarkan impikasi diatas, rekomendasi yang dapat peneliti ajukan untuk 

penggunaan media pembelajaran berupa google classroom yang lebih baik 

selanjutnya, yaitu: 

a. Kepala Sekolah mengadakan pelatihan untuk mengembangkan media 

kolaboratif untuk meningkatkan pengoptimalan fungsi dari google 

classroom sebagai media pada pembelajaran jarak jauh yang tidak terbatas 

pada pengiriman materi dan tugas. Sehingga dapat terlihat efektivitas 

penggunaan google classroom pada seluruh rangkaian pembelajaran di 

SMK Negeri Pertanian Karawang. 

b. SMK Negeri Pertanian Karawang dapat memerhatikan kembali terkait 

seluruh guru dan siswa mendapat fasilitas berkelanjutan untuk dapat 

melaksanakan pembelajaran menggunakan google classroom. 

 


