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I.BAB VI 

PENUTUP 

 
 

6.1 Kesimpulan 
 Rapid Reader™ Pasirkaliki merupakan salah satu cabang Rapid Reader™ 

yang dapat berkembang pesat dibandingkan dengan cabang-cabang Rapid 

Reader™ lainnya. Hingga saat ini jumlah murid yang tergabung di dalam Rapid 

Reader™ Pasirkaliki mencapai 170 orang murid dengan jumlah staff sebanyak 8 

orang. Dengan jumlah murid yang banyak diikuti dengan kegiatan yang semakin 

menumpuk, staff Rapid Reader™ Pasirkaliki merasa sistem manual yang dimiliki 

Rapid Reader™ Pasirkaliki menghadapi keterbatasan terutama untuk pengolahan 

dan penyimpanan data.  

 Dengan tersedianya aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki, berbagai 

kendala dan keterbatasan yang dihadapi dapat teratasi. dan kinerja staff Rapid 

Reader™ Pasirkaliki menjadi lebih praktis dan otomatis. Ditambah dengan sistem 

basis data yang terkoneksi pada aplikasi web, penyimpanan data dan informasi 

Rapid Reader™ Pasirkaliki lebih terjaga dan terintegrasi dengan baik.  

 Aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki yang tidak hanya dikhususkan 

bagi staff Rapid Reader™ Pasirkaliki semakin menjawab kebutuhan akan 

perlunya sebuah sistem aplikasi berbasis web bagi Rapid Reader™ Pasirkaliki. 

Aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki yang dilengkapi aplikasi untuk umum 

dan orang tua murid menjadikan informasi yang hendak disampaikan dapat 

dituangkan dalam aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki ini. Orang tua murid 

pun merasakan imbas dari hadirnya aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki. 

Kepraktisan yang ditawarkan sebuah sistem yang berbasis web menjadikan para 

orang tua murid yang menggunakan fasilitas internet dapat memperoleh informasi 

kapanpun dan dimanapun.    
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 Fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki 

dirasakan mencukupi kebutuhan staff terutama staff admin dan manager serta 

kebutuhan orang tua murid akan informasi anak secara rinci. Fitur-fitur umum 

yang terdapat di dalam aplikasi web ini pun dirasakan dapat menginformasikan 

Rapid Reader™ Pasirkaliki secara nyata dan terbuka. Selain itu, aplikasi web 

Rapid Reader™ Pasirkaliki menjadikan kinerja staff semakin profesional, 

penyampaian informasi dapat lebih luas dan Rapid Reader™ Pasirkaliki menjadi 

lebih berkualitas. 

 Fitur-fitur dengan tampilan yang menarik menjadikan aplikasi web Rapid 

Reader™ Pasirkaliki dapat mencerminkan citra dari Rapid Reader™ Pasirkaliki 

yang ceria, menyenangkan dan berhubungan dengan dunia anak-anak. Dengan 

adanya aplikasi web ini, Rapid Reader™ Pasirkaliki telah melengkapi diri dengan 

sebuah aplikasi web yang dapat diakses secara luas serta menjadi suatu pelengkap 

usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dimana teknologi sudah 

menjadi tuntutan di dalamnya. Diharapkan aplikasi web Rapid Reader™ 

Pasirkaliki dapat membawa motto Rapid Reader™ Pasirkaliki kepada seluruh 

lapisan masyarakat dimana melalui Rapid Reader™ Pasirkaliki bahasa Inggris 

menjadi mudah dan menyenangkan.  

Really…English is easy & fun with Rapid Reader! 

 

 

6.2 Saran 
 Sebagai sebuah sistem aplikasi komputer berbasis web, aplikasi web Rapid 

Reader™ Pasirkaliki tidaklah sempurna baik dalam segi tampilan maupun segi 

fitur pelengkap. Saran-saran pengembangan dibutuhkan untuk membangun serta 

melengkapi aplikasi web ini menjadi aplikasi web yang lebih komunikatif, 

interaktif, lengkap, dan juga dinamis.  

 

6.2.1 Saran Pengembangan Bagi Aplikasi Web Umum  
 Saran bagi pengembangan aplikasi web umum Rapid Reader™ 

Pasirkaliki, antara lain: 
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1. Tampilan fitur umum sebaiknya tidak hanya terdiri atas satu halaman 

content saja karena apabila hanya terdiri atas satu halaman, content 

tersebut dirasakan kurang informatif. 

2. Aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki akan lebih lengkap apabila 

terdapat fitur site map karena fitur site map merupakan salah satu 

komponen utama untuk membangun sebuah aplikasi web yang terstruktur 

dan rapi. 

3. Pada bagian Frequently Ask Question (FAQ) yang terdapat pada fitur 

Registration Info sebaiknya terdapat kolom pertanyaan yang dapat 

diajukan kepada pihak Rapid Reader™ Pasirkaliki. Pertanyaan yang 

diajukan beserta jawaban dari pertanyaan tersebut ditampilkan pada bagian 

FAQ. Kolom tanya jawab ini akan menambah fungsi interaktif dari 

aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki. 

 

6.2.2 Saran Pengembangan Bagi Aplikasi Admin Login  
 Saran bagi pengembangan aplikasi web Admin Login Rapid Reader™ 

Pasirkaliki, antara lain: 

1. Penggunaan username dan password sebaiknya menggunakan sistem 

enkripsi untuk meningkatkan sekuritas aplikasi serta memiliki fitur untuk 

mengubah username dan password tersebut. 

2. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi web Login Admin sebaiknya 

ditambahkan link untuk menuju ke halaman sebelumnya (Back). 

3. Fitur input news dapat menjadi salah satu pelengkap aplikasi web untuk 

Admin Login serta akan mendukung aplikasi web untuk umum. Fitur input 

news ini merupakan fitur input berita atau kegiatan terbaru yang akan 

ditampilkan pada halaman aplikasi umum seperti pada halaman upcoming 

events. Fitur ini dapat menjadikan informasi dan kegiatan yang 

ditampilkan pada aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki lebih up to 

date.  

4. Hampir sama halnya dengan fitur input news, aplikasi web Rapid 

Reader™ Pasirkaliki akan lebih up to date dan komunikatif apabila 
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ditambahkan input message pada Admin Login dimana message tersebut 

dapat ditampilkan pada Parent Login.  

5. Aplikasi web Admin Login sebaiknya ditambahkan fitur untuk 

menambahkan data karyawan baru. 

 

6.2.3 Saran Pengembangan Bagi Aplikasi Parent Login 
 Saran bagi pengembangan aplikasi web Parent Login Rapid Reader™ 

Pasirkaliki, adalah dengan tersedianya kolom komunikasi antara orang tua dan 

pihak Rapid Reader™ Pasirkaliki menjadikan aplikasi web Rapid Reader™ 

Pasirkaliki sebagai bentuk komunikasi yang dapat digunakan dengan mudah dan 

praktis.    

 Berbagai saran pengembangan di atas diharapkan mampu menjadi acuan 

pengembangan bagi aplikasi web Rapid Reader™ Pasirkaliki. Aplikasi web Rapid 

Reader™ Pasirkaliki kelak dapat menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan 

tidak hanya untuk staff dan orang tua murid saja, melainkan dapat lebih meluas 

dalam masyarakat umum dalam penggunaan jangka panjang.  

 Saran pengembangan pun dapat menjadikan aplikasi web Rapid Reader™ 

Pasirkaliki menjadi aplikasi yang lebih sempurna dan fleksibel di masa yang akan 

datang dimana persaingan dan kebutuhan akan sebuah sistem aplikasi komputer 

berbasis web semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan 

teknologi informasi. 

 


