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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari keseluruhan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

media online di kalangan mahasiswa bukanlah tanpa sebab, hal tersebut 

karena maraknya penggunaan media online sampai saat ini, selain itu 

penggunaan media online juga disebabkan karena adanya kebutuhan untuk 

mahasiswa itu sendiri.  

 Ada beberapa fungsi media online dalam membangun prestasi 

belajar mahasiswa yang diantaranya yaitu;  

1) Sarana untuk mencari informasi 

2) Sarana untuk berbagi atau sharing 

3) Sarana untuk berkomunikasi 

4) Sarana perpustakaan online 

5) Sarana untuk mencari referensi 

6) Sarana untuk berdiskusi 

  Keseluruhan fungsi tersebut tentunya tergantung pada masing-

masing mahasiswa dalam penggunaan media online –nya. Selain itu, 

mahasiswa juga memiliki beberapa strategi tersendiri dalam menggunakan 

media online untuk membangun prestasi belajarnya, diantaranya yaitu;  

1) Sering-sering membaca informasi baik mengenai materi perkuliahan 

maupun pengetahuan umum yang ada di media online 

2) Selalu update informasi atau berita 

146 



147 
 

 

3) Mengambil sisi positif dari media online 

4) Tidak copy-paste namun sebagai bahan acuan saja 

5) Pintar-pintar memilih atau menyaring informasi 

6) Mengedepankan masalah pendidikan saat menggunakan media online 

7) Menggunakan media online dengan bijak 

8) Berdiskusi online 

9) Belajar melalui youtube 

Selanjutnya media online juga memberikan dampak positif dan 

negatif bagi mahasiswa. Dampak positif media online bagi mahasiswa 

diantaranya yaitu; 

1) Dapat mempermudah aktivitas mahasiswa khususnya dalam mencari 

informasi 

2) Media aspirasi mahasiswa 

3) Menjadi sarana perpustakaan bagi mahasiswa 

4) Membantu mahasiswa dalam mencari solusi 

5) Meningkatkan nilai IPK 

Sedangkan dampak negatif media online yaitu; 

1) Membuat mahasiswa menjadi malas membaca buku 

2) Mahasiswa menjadi lupa waktu 

3) Menurunkan nilai IPK 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa 

saran terkait fenomena media online di kalangan mahasiswa dalam 

menggunakan serta memanfaatkan media online khususnya dalam 

membangun prestasi belajarnya. 

 Gunakanlah media online seperlunya, jadi jangan terlalu berlebihan 

dalam menggunakan media online khususnya untuk hal-hal yang tidak 

terlalu penting dan sampai membuat mahasiswa menjadi lupa waktu, 

seperti medsos, game, youtube, dan lain-lain. 

 Manfaatkan media online sebagai sumber belajar, sehingga nantinya 

bisa meningkatkan prestasi belajar serta bisa memperluas wawasan 

ilmu pengetahuan, bukan malah membuat semangat belajar menjadi 

berkurang dan malas. 

 Gunakanlah media online dengan baik dan benar. 

 


