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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Keterkaitan antara kesimpulan dengan hasil evaluasi

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil evaluasi yaitu secara umum aplikasi 

ini menghasilkan nilai guna yang cukup tinggi, dimana aplikasi ini memberikan solusi 

pada masalah mengubah kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan bahasa 

Indonesia ke bahasa Inggris. Dalam aplikasi ini, terdapat juga keunggulan yaitu 

adanya list kata yang dapat dipilih oleh pengguna. Jika kata yang dimasukkan 

pengguna tidak terdapat pada data kata/kata yang dimasukkan pengguna kurang 

lengkap, maka akan muncul daftar kata yang mungkin dicari oleh pengguna. 

Beberapa hal yang ditawarkan pada aplikasi ini yaitu kemudahan dalam melakukan 

pencarian kata walaupun pengguna tidak mengetahui kata yang ingin diubah, 

kemudahan dalam melakukan pengubahan kata Inggris-Indonesia dan Indonesia-

Inggris dimana saja menggunakan handphone.

Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengubah kata dari bahasa Inggris-

Indonesia dan Indonesia-Inggris, sehingga memudahkan para pengguna handphone

untuk mendapatkan arti dari kata yang diinginkan oleh pengguna kapan saja dan 

dimana dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Berikut adalah kesimpulan singkat mengenai fitur-fitur yang telah diuji pada 

tahap evaluasi:

 Mengubah kata dalam bahasa Inggris ke Indonesia

Berfungsi untuk mengubah kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan 

pengguna dapat memilih kata yang dipilih oleh pengguna. Dari
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hasil testing dan evaluasi pada bab 5 sebelumnya, fitur ini berjalan dengan 

baik dan tidak ada masalah. 

 Mengubah kata dalam bahasa Indonesia ke Inggris

Berfungsi untuk mengubah kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan 

pengguna dapat memilih kata yang dipilih oleh pengguna. Dari hasil testing 

dan evaluasi pada bab 5 sebelumnya, fitur ini berjalan dengan baik dan tidak 

ada masalah. 

 Menampilkan history dari kata yang dipilih pengguna

Berfungsi untuk menampilan history dari kata yang dipilih oleh pengguna. 

Dari hasil testing dan evaluasi pada bab 5 sebelumnya, fitur ini berjalan 

dengan baik dan tidak ada masalah. 

 Menampilkan arti dari kata yang dipilih pengguna pada history

Berfungsi untuk menampilan arti dari kata yang dipilih oleh pengguna pada 

history. Dari hasil testing dan evaluasi pada bab 5 sebelumnya, fitur ini 

berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. 

6.2 Keterkaitan antara Saran dengan Hasil Evaluasi

Saran yang diberikan setelah melihat hasil evaluasi dan saran penulis untuk 

mengembangkan aplikasi lebih lanjut yaitu:

 Pengguna dapat memasukkan lebih dari satu kata untuk mendapatkan arti 

kata.

 Pengguna dapat menerjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia maupun 

bahasa Inggris.

 Tampilan pada aplikasi ini yang masih kurang menarik. Diharapkan untuk 

pengembangannya dapat membuat tampilan yang menarik.
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6.3 Rencana Perbaikan / Implementasi terhadap Saran yang Diberikan

Rencana implementasi terhadap saran-saran yang diberikan adalah:

 Mengubah tampilan lebih menarik.

 Penambahan fitur untuk dapat mengubah lebih dari satu kata

 Penambahan fitur agar dapat menerjemahkan kalimat baik dari bahasa 

Indonesia maupun bahasa Inggris.

 Menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel lagi sehingga bisa dijalankan di 

berbagai jenis perangkat keras (handphone) yang mendukung java.


