
 
 

95 
 

BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
Bedasarkan pembahahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa calon pendaftar kursus  dimana sebelumnya  mendaftar masih secara 

manual dan membutuhkan waktu yang lama karena mendaftarnya harus 

datang langsung ke Kampung Inggris Jepara dan admin pun masih manual 

dalam sehingga membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien waktu. 

Dengan dibangunnya sebuah aplikasi sistem informasi di Kampung Inggris 

Jepara ini dapat mempermudah pendaftar. Hal tersebut tentu dapat 

meningkatkan efisiensi kerja terhadap segala hal yang bekaitan dengan 

kegiatan di Kampung Inggris Jepara.  

Dengan adanya aplikasi sistem informasi ini , admin juga dapat 

mempermudah dalam menginput , mengedit dan menghapus data serta 

dapat lebih mengifiensikan waktu karena proses penginputan yang 

dijalankan melalui sistem aplikasi sehingga proses penginputannya 

dikerjakan dalam waktu yang cepat tetapi tetap dengan format yang sesuai 

dan rapi dengan peraturan yang ada di sistem. Selain itu admin juga dapat 

merekap data dengan mudah serta admin dapat mengatur jadwal siswa 

kursus di Kampung Inggris Jepara. 

Adapun aplikasi ini mendapatkan nilai kelayakan aplikasi sebesar 

88%. Kelayakan dalam penerapan sistem informasi administrasi ini telah 

diuji dan dinilai oleh para ahli materi dan para ahli media serta dilakukannya 

penyebaran kuesioner atau bisa disebut dengan angket kepada 30 

Responden dengan hasil sebagi berikut : 
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Tabel 5. 1 Tabel Hasil Penilaian Kelayakan Aplikasi 

NO PENGUJI NILAI KELAYAKAN 

1 Ahli Media 100 % Sangat Layak 

2 Ahli Materi 100 % Sangat Layak 

3 Responden 88 % Sangat Layak 

 
Berdasarkan hasil dari tabel pengujian yang telah dilakukan oleh satu 

ahli media dengan nilai sebesar 100%, satu ahli materi dengan nilai 

sebesar 100%, dan 30 responden dengan nilai sebesar 88% , dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Administrasi Akademik ini 

sangat layak untuk digunakan. 

5.2 Saran 

Aplikasi sistem informasi akademik di Kampung Jepara ini masih dapat 

dikembangkan lagi kedepannya saran yang dapat peneliti berikan untuk 

pengembangan sistem informasi ini kedepannya adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dapat dibuat dengan versi android 

2. Untuk metode penelitiannya dapat diperbaharui supaya lebih baik  

3. Penambahan menu agar dapat lebih menunjang efisiensi dari 

sistem informasi akademik di Kampung Jepara ini. 

 


