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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa 

penelitian merancang dan membangun jejaring sosial untuk homeschooling 

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

 
1. Jejaring sosial HomeschoolApp berhasil dirancang dan dibangun 

berdasarkan kebutuhan pelaksana homeschooling dalam menghubungkan 

setiap pelaksana homeschooling. Proses perancangan dan pembangunan 

jejaring sosial HomeschoolApp dimulai dari studi literatur mengenai 

homeschooling, survei fitur-fitur jejaring sosial yang sudah ada, 

karakteristik jejaring sosial dalam pembelajaran, fungsi jejaring sosial, 

karakteristi homeschooling. Kemudian dilakukan perancangan fitur jejaring 

sosial HomeschoolApp berdasarkan hasil studi literatur dan survei fitur 

jejaring sosial yang sudah ada. 
 

2. Mengimplementasikan karakteristik jejaring sosial dalam pembelajaran dan 

karakteristik homeschooling ke dalam pembangunan aplikasi jejaring sosial 

HomeschoolApp. Karakteristik jejaring sosial yang diimplementasikan 

adalah Sharing information online, Managing academic schedule, 

Relationship with peers, Posting information online dan Comenting 

information online. Karakteristik jejaring sosial tersebut digabungkan 

dengan karakteristik homechooling, yaitu kegiatan belajar bisa terjadi secara 

mandiri, orangtua maupun dalam suatu komunitas, sumber belajar bisa 

didapat dari mana saja, perpustakaan, tempat ibadah, komunitas dan 

pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat disosialisasikan. Berdasarkan 

karakteristik jejaring sosial dan karakteristik homeschooling didapat 

perancangan fitur dalam pembangunan jejaring sosial HomeschoolApp, 

yaitu file sharing, messaging, posting status, comenting on post, searching 

friend, identitiy profile, e-learning progress, relationship. 
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3. Berdasarkan pada hasil penilaian responden terhadap aplikasi, jejaring 

sosial HomeschoolApp yang telah dibangun menghasilkan rata-rata 

penilaian persentase sebesar 78%. Maka dari itu aplikasi jejaring sosial 

HomeschoolApp yang telah dibangun termasuk ke dalam kategori Baik dan 

dapat membantu menghubungkan antar pelaksana homeschooling. 

 

5.2 Saran 
 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 

mengembangkan jejaring sosial HomeschoolApp, oleh sebab itu penulis berharap 

kedepannya tersebut penelitian lain yang bisa melengkapi kekurangan yang ada, 

beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis, diantaranya: 

 

1. Dalam penelitian ini, pengujian aplikasi tidak dilakukan oleh pelaksana 

homeschooling karena berbagai alasan oleh komunitas homeschooling. 

Dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar tidak ditolak oleh pihak 

komunitas homeschooling. 
 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan pengaruh sosial media 

terhadap hasil belajar. 
 

3. Dalam pengembangan jejaring sosial HomeschoolApp, fitur-fitur yang 

diimplementasi dari jejaring sosial yang sudah ada dan fitur jejaring sosial 

HomeschoolApp masih belum canggih, sehingga perlu dikembangkan 

kembali fitur-fitur tersebut. Sehingga jejaring sosial HomeschoolApp 

menjadi canggih seperti jejaring sosial yang sudah ada. 
 

4. Jejaring sosial HomeschoolApp, dirancang untuk tampilan desktop. Dalam 

mengakses dengan menggunakan mobile, tampilan aplikasi jejaring sosial 

HomeschoolApp tidak begitu baik. Sehingga perlu dikembangkan lagi agar 

dapat diakses menggunakan mobile dengan nyaman. 
 

5. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penerapan 

algoritma kecerdasan buatan pada fitur rekomendasi pertemanan. Sehingga 

fitur rekomendasi pertemanan dapat berjalan dengan baik. 


