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BAB V                                                                                                          

PENUTUP                                                                                                                    

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan di SD Muhammadiyah 4 

Surabaya didapatkan kesimpulan yang berupa: 

1. Menghasilkan aplikasi penilaian akademik yang berfungsi untuk 

mempermudah guru dalam melakukan penilaian hasil ujian siswa hingga 

menjadi raport. Aplikasi penilaian akademik terdiri dari tiga proses utama yang 

terdiri dari penilaian nilai tematik, peniliaan nilai non tematik dan penilaian 

raport. Pengguna atau user yang terdapat di dalam aplikasi penilaian akademik 

berjumlah tiga orang yang meliputi guru (wali kelas), guru (umum), guru 

(koordinator kelas). 

2. Aplikasi penilaian akademik mampu mempermudah proses penilaian 

akademik pada SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Hal ini dkarenakan aplikasi 

ini mempermudah guru dalam melakukan analisa penilaian nilai tematik yang 

disimpan pada database yang saling terhubung satu sama lain. Disamping itu 

dalam data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan raport telah terhubung satu 

sama lain, sehingga mempermudah alam melakukan perhitungan serta 

pembuatan raport pada SD Muhammadiyah 4 Surabaya.  

3. Output yang dihasilkan aplikasi penilaian akademik ini berupa laporan nilai 

per-kelas, laporan nilai per-semester, laporan nilai tematik dan laporan nilai 

raport 
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5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang ditujukan agar aplikasi aplikasi penilaian akdemik 

ini dapat dikembangkan adalah sebagi berikut : 

1. Laporan atau output aplikasi penilaian akademik ini untuk selanjutnya dapat 

dikembangkan lebih baik lagi guna menghasilkan laporan yang lebih rapi dan 

sesuai dengan kebutuhan. 

2. Aplikasi penilaian akademik ini merupakan aplikasi yang berbasis dekstop, 

sehingga aplikasi ini tidak dapat diakses secara real time. Untuk selanjutnya 

aplikasi dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis website agar dapat 

diakses secara real time. 

3. Rumus perhitungan penilaian untuk saat ini masih bersifat statis yang hanya 

dapat menghitung dengan menggunakan rumus yang telah ditanamkan pada 

aplikasi. Diharapkan dimasa depan, terdapat form khusus untuk mengolah 

rumus perhitungan nilai. Hal ini dikarenakan sebagai antisipasi apabila terdapat 

perubahan standar penilaian dari pihak-pihak terkait.   

4. Pihak sekolah memiliki divisi khusus TI yang berfungsi untuk melakukan 

maintenance setiap 6 bulan sekali mempermudah proses maintenance 

(pengecekan performa aplikasi, back-up database, perawatan server) dan 

pengembangan aplikasi penilaian akademik.  

 


