BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah dibangun
Sistem Informasi Akademik Berbasis Website di Madrasah Diniyah Awwaliyah Darul Tauhid
dan diharapkan dapat mempermudah staf tata usaha untuk mengelola data administrasi. Sistem
informasi ini memberikan fitur input dan cetak raport setiap santriwan santriwati.
1. Data yang berhubungan dengan user, seperti data login admin (tata usaha) dan login wali
kelas
2. Data yang berhubungan dengan cetak data santri, seperti cetak jadwal pelajaran, cetak nilai
raport, cetak data santri dan data pengajar
3. Data yang berhubungan dengan data akademik, seperti data santri, data pengajar, data wali
kelas, data sekolah, data mata pelajaran, dan data ruang kelas
4. Pelaporan cetak data akademik dalam bentuk PDF.
5. Kelayakan Sistem Informasi Akademik Berbasis Website di Madrasah Diniyah
Awwaliyah Darul Tauhid telah diuji dan dinilai oleh Ahli Materi dan Ahli Media serta
dilakukan penyebaran angket kepada 20 responden dan mendapatkan kriteria ”Sangat
Layak” pada validasi ahli dan kriteria “Sangat Layak” pada hasil angket responden yang
dijelaskan pada tabel berikut ini :
Tabel 5.1 Hasil Pengujian

No

Penguji

Persantase

Kriteria

1

Ahli Materi

100%

Sangat layak

2

Ahli Media

100%

Sangat layak

3

Angket Responden

94,6%

Sangat layak

Berdasarkan tabel hasil pengujian yang dihasilkan oleh satu ahli materi, satu ahli media
dan 20 responden pengguna aplikasi SISDIN (Sistem Informasi Diniyah), dapat disimpulkan
bahwa aplikasi SSDIN di Madrasah Diniyah Awwaliyah Darul Tauhid ini sangat layak untuk
digunakan.
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5.2 Saran
Proses pembuatan Tugas Akhir ini menghasilkan sebuah aplikasi sederhana yang jauh
dari kata sempurna. Oleh sebab itu untuk pengembangan selanjutnya, peneliti memberikan
beberapa saran yang diharapkan mampu menjadi bagian dari terwujudnya aplikasi ini menjadi
lebih baik, diantaranya:
1. Perlu adanya penggabungan Website informasi sekolah dengan Website akademik
2. Perlu adanya fitur sms-gateway untuk memberikan informasi pengumuman secara
langsung melalui sistem website kepada orang tua santriwan santriwati
3. Perlu adanya fitur statistik untuk mengetahui jumlah keseluruhan santriwan satriwati
4. Perlu adanya fitur informasi pembayaran SPP.

