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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa:  

1. Reduction in comparison bias berpengaruh positif terhadap kepuasan 

mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi video online diterima. 

Artinya adalah semakin tinggi reduction in comparison bias maka semakin 

tinggi pula kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. 

Hal ini sejalan dengan riset sebelumnya Natour dan Woo (2020). 

2. Group participation berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa 

dalam menggunakan metode presentasi video online diterima. Artinya 

adalah semakin tinggi group participation maka semakin tinggi pula 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. Hal ini 

sejalan dengan riset sebelumnya Natour dan Woo (2020); Arbaugh (2004); 

Sarwar et al. (2019). 

3. Perceived enjoyment berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa 

dalam menggunakan metode presentasi video online diterima. Artinya 

adalah semakin tinggi perceived enjoyment maka semakin tinggi pula 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. Hal ini 

sejalan dengan riset sebelumnya Natour dan Woo (2020); Guo et al. (2016); 

Sarwar et al. (2019); Lee et al. (2005). 
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4. Product originality berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa 

dalam menggunakan metode presentasi video online diterima. Artinya 

adalah semakin tinggi product originality maka semakin tinggi pula 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. Hal ini 

sejalan dengan riset sebelumnya Natour dan Woo (2020); Guo et al. (2016). 

5. Product demonstrability berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa 

dalam menggunakan metode presentasi video online diterima. Artinya 

adalah semakin tinggi product demonstrability maka semakin tinggi pula 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. Hal ini 

sejalan dengan riset sebelumnya Natour dan Woo (2020). 

6. Perceived usefulness berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa 

dalam menggunakan metode presentasi video online diterima. Artinya 

adalah semakin tinggi perceived usefulness maka semakin tinggi pula 

kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode presentasi. Hal ini 

sejalan dengan riset sebelumnya Natour dan Woo (2020); Sarwar et al. 

(2019); Lee et al. (2005). 

 

5.2. Saran 

1. Kontribusi praktis 

Untuk membangun kepuasan mahasiswa dalam menggunakan metode 

presentasi video online selama pandemi Covid-19, berdasarkan nilai 

statistik deskriptif terendah, presentasi online memiliki banyak keuntungan 

antara lain: memastikan bahwa mahasiswa tidak akan terintimidasi oleh 
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presentasi bagus lainnya di kelas; mendorong pengambilan inisiatif oleh 

anggota kelompok; lebih menyenangkan; memungkinkan membuat 

presentasi yang lebih substantif; memungkinkan membuat presentasi untuk 

penonton yang lebih luas; berguna untuk mempelajari tentang topik yang 

sedang disajikan. Sehingga seharusnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata dapat mempertimbangkan untuk 

melanjutkan kuliah online selama masa penyesuaian endemi Covid, apalagi 

mengingat angka Covid Omicron juga mengalami peningkatan. 

2. Kontribusi riset 

Bagi riset selanjutnya, riset ini mereplikasi Natour dan Woo (2006) yang 

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa 

dalam menggunakan metode presentasi video online selama pandemi 

Covid-19. Replikasi penelitian dilakukan untuk tujuan validitas eksternal, 

dengan menguji model yang sama pada objek dan waktu yang berbeda 

untuk memberikan kontribusi pada generalisasi model penelitian (Hartono, 

2013:149). Oleh karena itu penelitian ini menguji model yang sama dengan 

Natour dan Woo (2006) dengan objek penelitian berbeda. Natour dan Woo 

(2006) meneliti pada salah satu universitas di Amerika Utara, sementara 

riset ini meneliti pada Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang. 

 

 

3. Kontribusi teoritis 
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Menambah kelengkapan riset yang terkait dengan content-creator 

perspective dan content viewer perspective. 
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