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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab - bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa telah dibuat Aplikasi Laporan 

Hasil Belajar Santri Berbasis Web Di Pondok Pesantren Al-Husna Mayong 

menggunakan CodeIgniter berbasis website. Tujuan utama dari aplikasi ini 

adalah untuk mempermudah Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Al-

Husna dalam hal pencatatan dan penyimpanan hasil belajar santri. Selain 

daripada itu, dengan adanya aplikasi ini juga memudahkan wali santri untuk 

mengetahui laporan hasil belajar dan mengetahui tagihan pembiayaan santri 

melalui SMS Gateway. 

Berikut adalah tabel perbandingan sebelum dan setelah adanya 

aplikasi laporan hasil belajar santri Pondok Pesantren Al-Husna. 

Tabel 5. 1 Perbandingan sebelum dan sesudah adanya aplikasi 

Sebelum Ada Aplikasi Sesudah Ada Aplikasi 

Pencatatan perkembangan 

hafalan santri dilakukan manual 

dan di input digital hanya saat 

dibutuhkan. 

Pencatatan perkembangan 

hafalan santri dapat dilakukan 

secara rutin dan lebih 

terorganisir 

Catatan dalam bentuk file 

Microsoft Excel hanya 

menyimpan data terakhir yang 

diinputkan sehingga tidak 

memiliki data riwayat 

perkembangan hafalan yang 

lengkap. 

Catatan menjadi lebih detail dan 

lengkap dan riwayat 

perkembangan hafalan santri 

dapat disimpan dan dilihat kapan 

saja saat dibutuhkan 
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Kendala penyampaian 

perkembangan hafalan santri 

melalui whatsapp grup yaitu sulit 

menjelaskan bagaimana 

perkembangan hafalan santri satu 

persatu kepada wali santri 

masing-masing 

Memberikan laporan 

perkembangan hafalan santri 

kepada wali santri secara 

individu melalui SMS gateway 

Tidak efektif memberitahukan 

tentang pembayaran syahriah 

melalui whatsapp grup 

Memberikan pemberitahuan 

pembayaran SPP atau syahriah 

melalui SMS Gateway 

Hasil yang dicapai ini telah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

memudahkan ustadz dan ustadzah dalam melakukan mengorganisir pencatatan 

perkembangan hafalan santri Pondok Pesantren Al-Husna serta para wali santri 

dapat menerima pemberitahuan mengenai perkembangan hafalan santri dengan 

mudah melalui SMS.  

Tingkat kelayakan dari aplikasi ini telah diuji menggunakan pengujian 

oleh Ahli Media, Ahli Materi serta masyarakat umum dengan menyebar angket 

kepada 30 responden. 

Tabel 5. 2 Kesimpulan Hasil Pengujian 

NO Penguji Presentase Kriteria 

1 Ahli Materi 93,33% Sangat Layak 

2 Responden Umum 93,14% Sangat Layak 

3 Ahli Media 96,29%. Sangat Layak 

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diambil kesimpulan hasil 

pengujian yang telah dilakukan oleh ahli media menunjukkan skor 96,29 % dan 

ahli materi 93,33 % yang berarti sistem dari Aplikasi Laporan Hasil Belajar Santri 

Berbasis Web Di Pondok Pesantren Al-Husna Mayong ini sangat layak untuk 

diterapkan pada Pondok Pesantren Al-Husna Mayong. 
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Sementara hasil pengujian angket responden yang dilakukan kepada 30 

responden memperoleh skor 90,38% yang berarti aplikasi laporan hasil belajar 

santri ini sangat layak. 

1.2 Saran 

Untuk memaksimalkan fungsi dan fitur dari aplikasi ini masih bisa 

dikembangkan yaitu: 

1. Penambahan fitur pada pembayaran SPP untuk bisa melakukan transaksi 

pembayaran di dalam sistem. 

2. Tersedianya media penyampaian notifikasi lain seperti whatsapp dan 

telegram. 

3. Tampilan website diperbaiki lagi sehingga menjadi lebih menarik dari 

yang sudah ada. 
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