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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

persepsi mahasiswa Surabaya tantang kuliah online pada konteks wabah COVID-

19 adalah mahasiswa Surabaya menganggap kuliah online yang dilakukan pada 

saat pandemi dinilai cukup efektif dalam mengurangi penyebaran virus COVID-

19. Hal ini terbukti dengan keantusiasan mahasiswa pada awal menyambut 

kebijakan kuliah online dari kampus kecuali beberapa mahasiswa yaitu informan 

1 dan 6 yang ragu karena masih belum adanya gambaran mengenai seperti apa 

perkuliahan akan dijalani. Kemudian pada tanggapan mayoritas yang menganggap 

efektif, hanya informan 4 dan 6 yang merasa kuliah online di tengah pandemi ini 

dinilai kurang efektif berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan. Selain 

berdasarkan pendapat pribadi dari pengalaman kuliah online yang 

diselenggarakan kampus masing – masing tersebut mayoritas informan 

menganggap kuliah online saat pandemi ini cukup bagus karena dapat berkumpul 

dengan keluarga meskipun beberapa informan menyebutkan keluhan atau 

kekurangan seperti fasilitas, jaringan, intensitas tugas, dan pada segi materi. 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, adapun saran yang 

diberikan adalah : 
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a. Penyelenggaraan kuliah online memerlukan persiapan yang matang dari 

berbagai aspek, baik penentuan sistemasi kuliah yang jelas, media yang 

dapat digunakan tanpa memberatkan banyak pihak dan sebagainya. Hal ini 

dapat dipersiapkan universitas kapanpun sehingga saat terjadi 

kemungkinan yang mengharuskan perkuliahan tidak dilakukan secara 

langsung universitas mampu memberikan kegiatan belajar mengajar dan 

pelayanan dengan semestinya. 

b. Untuk mengetahui nilai kepuasaan, tolak ukur berjalannya kuliah online 

dengan baik, maupun untuk mengetahui aspek – aspek yang dibutuhkan 

saat kuliah online. Universitas dapat melakukan jajak pendapat baik 

melalui kuisioner dan semacamnya agar tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan atau kurang puas dengan penyelenggaraan perkuliahan. 

c. Untuk mahasiswa yang menjalankan kuliah online diharapkan lebih 

kooperatif dengan pengajar, begitu sebaliknya dengan pengajar untuk 

lebih belajar memahami media dan mengajar dengan sebagaimana 

mestinya agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik 

d. Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu dunia pendidikan, baik 

untuk menjadi acuan peneliti selanjutnya maupun sebagai pembelajaran 

mengenai persepsi mahasiswa tentang kuliah online pada konteks wabah 

COVID-19 khususnya di Surabaya. 

 

 

 

 




