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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Dengan adanya Aplikasi Pembelajaran Bentuk Kata Bahasa Inggris, dapat 

disimpulkan bahwa : 

 

1. Aplikasi ini dapat cukup membantu pengguna untuk memahami dan 

mempelajari aturan dalam penulisan tensis bahasa Inggris dengan baik dan 

benar karena dilengkapi dengan modul pembelajaran, soal-soal latihan dan 

pembahasan secara detail di tiap soalnya yang dipresentasikan dalam 

survei, di mana secara garis basar aplikasi ini cukup memberikan 

kemudahan dalam memahami materi-materi tensis yang didukung dengan 

adanya pembuktian  data grafik di mana 20% menjawab nilai 6, 40% 

menjawab nilai 7 dan 40% menjawab nilai 8. Di mana nilai 1 berarti 

sangat kurang baik, 5 berarti baik dan 10 berarti sangat baik. 

 

2. Dengan adanya grade level tensis pada aplikasi masih belum dapat 

mempermudah pengguna untuk mengerjakan soal dengan fokus dan 

menjadi menarik yang dipresentasikan dalam survei, di mana secara garis 

basar aplikasi ini masih kurang dalam menimbulkan minat belajar dalam 

tensis Bahasa Inggris dengan adanya pembuktian data grafik di mana 

13.3% menjawab nilai 4, 20% menjawab nilai 5 , 33.3% menjawab nilai 6, 

dan 33.3% menjawab nilai 7. Di mana nilai 1 berarti sangat kurang baik, 5 

berarti baik dan 10 berarti sangat baik. Hal ini disebabkan kurang nya 

reward, penggunaan fitur timer dan penggunaan animasi yang ditawarkan 

oleh aplikasi bagi pengguna. 

 

3. Dengan adanya tampilan grafik histori ujian maka pengguna dapat 

mengetahui perkembangan kemampuan pemahaman tensis dan hal ini 

cukup memuaskan pengguna yang dipresentasikan dalam survei, di mana 

secara garis basar aplikasi ini memberikan kepuasan yang cukup dalam 
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menampaikan hasil tes yang telah diberikan dan hal ini didukung dengan 

adanya pembuktian  data grafik di mana 6.7% menjawab nilai 5, 26.7% 

menjawab nilai 6 , 46.7% menjawab nilai 7, dan 20% menjawab nilai 8. Di 

mana nilai 1 berarti sangat kurang baik, 5 berarti baik dan 10 berarti sangat 

baik. 

 

 

6.2 Saran 

Diharapkan program ini dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah aplikasi yang 

lebih baik serta lebih berkualitas seperti dengan adanya penambahan fitur waktu 

dalam menjawab setiap soal dan lebih mencakup bukan hanya untuk mahasiswa 

tapi juga jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. 


