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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1) Proses perancangan HomeschoolApp E-Learning dilakukan berdasarkan 

hasil studi pendahuluan dan survei fitur e-learning yang sering digunakan. 

Fitur-fitur utama yang direncanakan adalah (1) Asynchronous Learning; (2) 

Student portal; (3) Blended learning; (4) Report/Gradebook; (5) Schedule 

Management; (6) Course Management; (7) Resource Management; (8) 

Assignment Management; (9) Classroom Management; (10) Discussion 

forum;(11) Logbook; (12) Printable Learning Documents; (13) Social 

learning; (14) Skills tracking; dan (15) K-12 Education. 

2) Proses implementasi karakteristik homeschooling ke dalam sistem 

HomeschoolApp E-learning dilakukan dengan metode pengembangan 

Waterfall yang terdiri dari tahap Analisis, Desain, Implementasi/Code dan 

Pengujian. Pertama, dilakukan analisis fitur e-learning yang dimiliki oleh 

aplikasi e-learning terdahulu. Kemudian dilakukan perancangan fitur dan 

arsitektur aplikasi e-learning yang akan dibangun. Setelah itu, penulis 

melakukan desan antarmuka, desain database, dan desain struktur web. 

Pada tahap implementasi, penulis melakukan implementasi hasil desain. 

Langkah terakhir, dilakukan pengujian blackbox terhadap HomeschoolApp 

E-Learning yang telah dibangun. 

3) Uji Usabilitas HomeschoolApp E-Learning dapat dikategorikan sangat baik 

disebabkan oleh perancangan yang mengacu pada sistem e-learning yang 

sudah ada, sehingga pengguna merasa familiar dengan HomeschoolApp ini. 
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5.2 Saran 

 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam mengembangkan 

HomeschoolApp E-learning ini, oleh sebab itu peneliti berharap kedepannya 

tersebut penelitian lain yang bisa melengkapi kekurangan yang ada, beberapa saran 

yang dapat disampaikan oleh peneliti, diantaranya: 

1) Perlu dilakukan studi pendahuluan karakteristik homeschooling dalam 

bentuk survei lapangan, karena studi literatur saja tidak cukup 

menggambarkan karakteristik homeschooling. 

2) Aplikasi e-learning untuk homeschooling selanjutnya perlu kompatibel 

dengan penggunaan aplikasi yang populer seperti facebook, whatsapp, 

gmail, dan lain-lain (Operability). 

3) Penggunaan   bahasa   dalam   aplikasi   e-learning   untuk  homeschooling 

selanjutnya harus disesuaikan dengan target pengguna (Understandability). 

4) Tutorial penggunaan aplikasi e-learning untuk homeschooling selanjutnya 

perlu ditampilkan di awal penggunaan secara otomatis setelah melakukan 

pendaftaran (Learnability). 

5) Aplikasi e-learning untuk homeschooling selanjutnya harus dapat diakses 

menggunakan mobile dengan nyaman, atau dibuat dalam bentuk aplikasi 

android (Attractiveness). 


