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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa telah dibuat aplikasi pendataan sarana prasarana 

berbasis web yang dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan 

kegiatan pendataan barang sarpras yang ada di SMP Negeri 4 Jepara, mulai 

dari menginput, mengedit dan menghapus data barang. Kemudian aplikasi ini 

juga dapat menampilkan detail barang dan cetak QR Code data yang sudah 

ditambahkan. 

Pada sistem aplikasi ini juga terdapat halaman laporan untuk aset 

daerah yang dapat mencetak maupun mengunduh data laporan sarana 

prasarana berdasarkan per tahun. Aplikasi pendataan sarana prasarana di SMP 

Negeri 4 Jepara Untuk Laporan Aset Daerah Menggunakan QR Code ini juga 

dapat menscan barang dengan fitur scan qr dengan menampilkan informasi 

data barang yang juga bisa langsung diupdate. Sehingga dapat mempermudah 

dalam proses update kondisi barang maupun data barang lainnya dan tidak 

perlu mencari data satu per satu, selain itu data dapat tersimpan dengan baik 

dan terstruktur. 

Dibawah ini adalah presentase dari penilaian kelayakan aplikasi yang 

sudah di uji dan dinilai oleh ahli materi, ahli media dan juga dilakukan 

penyebaran angket ke 30 responden dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 5. 1 Tabel Hasil Penilaian Kelayakan Aplikasi 

NO PENGUJI NILAI KELAYAKAN 

1. Ahli Media 100% Sangat Layak 

2. Ahli Materi 92% Sangat Layak 

3. Responden 81 % Sangat Layak 
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Berdasarkan hasil dari validasi ahli dan responden maka peneliti dapat 

simpulkan bahwa aplikasi pendataan sarana prasarana di SMP Negeri 4 

Jepara ini layak digunakan sebagai sistem aplikasi sebagai pendukung dalam 

pengelolaan data barang sarpras. 

 

5.2. Saran 

Pada proses panjang dalam pembuatan skripsi ini telah mampu 

menghasilkan sebuah sistem aplikasi yang sangat sederhana dan tentunya 

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk pengembangan selanjutnya 

yang ingin megembangkan aplikai ini nantinya, peneliti memberikan 

beberapa saran yang diharapkan mampu menjadi bagian terwujudnya sistem 

ini nantinya, yaitu : 

1. Diharapkan pada aplikasi pendataan sarana prasarana di SMP Negeri 4 

Jepara tampilan user interface dapat dikembangkan dengan tampilan 

yang lebih menarik. 

2. Pada aplikasi ini diharapkan dapat ditambahkan form untuk mengupload 

foto barang sarpras agar lebih lengkap. 

3. Diharapkan pada sistem aplikasi ini dapat dikembangkan selanjutnya 

untuk dapat juga digunakan oleh user / guru , supaya bisa mengetahui 

informasi secara terbuka mengenai data barang sarpras. 


