
 
 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya yang 

tersaji dalam laporan Tugas Akhir ini, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibuat berbasiskan web, sehingga proses distribusi 

informasi pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 

serta informasi dapat diterima secara cepat. 

2. Dengan adanya website media pembelajaran TKJ ini maka 

permasalahan yang timbul akibat metode pembelajaran di sekolah yang 

hanya mengandalkan metode tatap muka bisa teratasi karena konsep 

media pembelajaran yang disajikan sebagai pendukung bahan ajar 

pembelajaran disajikan dan bisa dilakukan tanpa terbatas ruang (tempat) 

dan waktu. 

3. Kegiatan pembelajaran oleh peserta didik dan pengajar bisa dilakukan 

diluar kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal ini tentunya bisa lebih 

meningkatkan kualitas pembelajaran karena pembelajaran bisa 

dilakukan efektif dan efisien agar mudah dan cepat mencapai 

kompetensi yang ingin dicapai. 

 

6.2. Saran  
Tentunya website media pembelajarn TKJ ini masih banyak 

kekurangan dalam penggunaannya, maka diperlukan pengembangan 

terhadap aplikasi ini. Adapun saran dari penulis guna menghasilkan program 

yang lebih baik adalah : 

1. Layanan yang disajikan dalam website ini tidak hanya berupa 

pengumuman, komentar, materi, ujian, dan tugas tapi layanan lain yang 

bisa lebih membantu kegiatan pembelajaran yang menyerupai atau 

bahkan melebihi proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Layanan  
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lain seperti chating, forum diskusi, dan lain-lain bisa lebih memantapkan 

fungsi dari website ini sebagai medi pembelajaran yang tidak mengenal 

batas. 

2. Bahan ajar yang disajikan bisa lebih mewakilkan untuk mata pelajaran 

kompetensi TKJ, seperti adanya simulasi-simulasi yang berbasis 

kompetensi mata pelajaran ini. Karena konsep pembelajaran di maata 

pelajaran kompetensi ini kebanyakan adalah praktek. 

3. Integrasi aplikasi ini dengan aplikasi lainnya sangat diperlukan misalkan 

dengan sistem informasi akademik yang ada disekolah. Seluruh kegiatan 

pendidikan bisa terhubung yang bisa menghasilkan peningkatan kualitas 

pendidikan karena kemudahan untuk mengolah dan mengakses 

informasi. 
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