
 

5. BAB V

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa telah dibuat 

Aplikasi Raport Digital (ARD) dan Buku Induk pada SD Negeri 2 Tegalsambi 

berbasis web untuk mempermudah guru/wali kelas dalam melakukan input 

penilaian hasil belajar siswa, membuat buku induk siswa dan mempermudah wali 

murid dalam mengakses raport siswa secara online dimanapun dan kapanpun 

berada. Aplikasi ini berupa sistem penilaian raport digital yang dibuat berdasarkan 

metode pembelajaran kurikulum 2013 berbasis website menggunakan Yii 

Framework 2.0 dan menggunakan My SQL sebagai pengolah database yang 

merupakan salah satu web framework di dalam bahasa pemrograman PHP. 

Program ini dibuat multi user yaitu digunakan 3 user diantaranya admin, 

guru/wali kelas dan wali murid. Setiap user mempunyai menu yang berbeda-beda. 

Pada menu admin terdapat menu login, kelola data guru, kelola data mapel, kelola 

data tema, kelola data rombel, kelola data mulok, kelola data kompetensi, kelola 

data pemetaan, kelola data sekolah, kelola data siswa, logout. Pada menu guru/ 

walikelas terdapat menu login, profil sekolah, profil guru, rekap nilai siswa, kelola 

absensi, kelola penilaian mata pelajaran, kelola penilaian mulok, kelola kkm, kelola 

penilaian sikap, kelola penilaian ekstrakulikuler, raport, log out. Kemudian pada 

menu wali murid terdapat menu login, raport, profil siswa, profil sekolah. 

Aplikasi ini dapat digunakan dan berfungsi dengan baik dalam membantu 

admin, guru kelas, dan wali murid untuk mengarsip dan mencari data nilai siswa 

kapanpun, karena dengan sistem ini data nilai siswa telah disimpan didalam 

database. Sehingga mudah untuk diakses kapanpun ketika membutuhkan dengan 

sistem ini juga wali murid dapat mencetak ulang raport anaknya kapan jika 

membutuhkannya.  
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Tabel 5.1 Tabel Kesimpulan 

No. Ahli Instrumen 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Total (f) 
Presentase Kriteria 

1. Materi 4 12 11 92% 
Sangat 

Layak 

2. Media 9 27 26 96% 
Sangat 

Layak 

3. Responden 6 900 789 87,6% 
Sangat 

Layak 

Berdasarkan tabel hasil pengujian yang dilakukan oleh satu ahli materi 

mendapatkan nilai presentase 92%, satu ahli media mendapatkan nilai 96%, dan 30 

responden mendapatkan 87,6%, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ARD ini sangat 

layak untuk digunakan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan tentang perancangan Aplikasi Raport Digital (ARD) 

dan Buku Induk pada SD Negeri 2 Tegalsambi berbasis web masih bisa 

dikembangan lagi, maka ada beberapa saran yang mendukung pengembangan 

sistem lebih lanjut, antara lain: 

1. Diharapkan untuk sistem informasi penyampaian raport kepada wali murid

dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile.

2. Diharapkan kedepannya dapat dikembangkan menjadi aplikasi multi sekolah

yang dapat digunakan tidak hanya untuk SD Negeri 2 Tegalsambi.




