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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah di uraikan secara terinci permasalahan dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan 

dan saran yang dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan bagi SMP Batik 

Surakarta untuk terus meningkatkan menggunakan layanan sms bebasis teknologi 

informasi. 

5.1 KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari Membangun Aplikasi Monitoring Siswa 

Sms Gateway yang penulis susun adalah : 

1. Aplikasi ini dapat menyajikan informasi tentang prestasi akademik 

siswa yang dibatasi oleh hasil tempuh berdasarkan ujian berupa nilai 

yang dapat juga diakses oleh orang tua wali murid untuk mengetahui 

secara update prestasi yang telah dicapai siswa. 

2. Siswa pun dapat mengecek juga tentang Status Kehadiran dan Status 

SPP dan prestasi akademik mereka. 

3. Aplikasi ini terdapat fasilitas yang bisa melibatkan Administrator dan 

siswa untuk berinteraksi tentang memberikan informasi dalam proses 

akademik yang telah disediakan. 

4. Dalam aplikasi ini juga tersedia pemilahan kewenangan sepenuhnya 

terhadap admin dalam mengaksesnya. Hal ini dimungkinkan untuk 
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mempermudah pngelolaan sistem yang berjalan dalam aplikasi ini dan 

memberi batasan-batasan kewenangan dalam mengakses aplikasi 

layanan sms gateway ini. 

5. Dengan membangun aplikasi layanan sms gateway ini memungkinkan 

arus informasi tentang pencapaian prestasi akademik siswa dapat 

menjadi tolok ukur untuk siswa supaya dapat meningkatkan kualitas 

individu siswa.  

6. Dari pengujian kevalidan sms untuk segi valid hasil output balasan 

telah sesuai dengan yang diharapkan. Meliputi request nilai, request 

status kehadiran dan status SPP berdasarkan 5 kali sms untuk 

mendapatkan uji kevalidan. Dilakukan pula pengujian kinerja sms 

untuk mendapatkan sisi seberapa kinerja sms dengan menghitung waktu 

delay dari sms request orang tua wali hingga output balasan dari 

aplikasi layanan sms sampai ke pada orang tua wali. Dalam pengujian 

kinerja dilakukan 5 kali untuk 3 jenis format request input sms. 

1. Pengujian format NILAI yang menghasilkan rata-rata 2.36.07 m/s. 

2. Pengujian format KEHADIRAN yang menghasilkan rata-rata 

2.59.68 m/s. 

3. Pengujian format nilai yang menghasilkan rata-rata 2.45.35 m/s. 

Dari 3 pengujian diatas dari pengujian request sms dapat disimpulkan 

untuk mengakses layanan sms ini adalah dari rata-rata waktu delay dari 

sms request hingga mendapat output balasan adalah berkisar 1 menit 

hingga 3 menit.  
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5.2 SARAN  

Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat terutama untuk 

layanan broadcast sms gateway. sms merupakan salah satu media informasi 

yang sangat cepat mengirim data. Yang dapat di gunakan oleh user pada 

umumnya saat ini. Sehingga informasi bisa lebih cepat diterima dan diolah 

serta bisa diambil keputusan untuk langkah selanjutnya. 

Untuk itu saran penulis bagi sekolahan adalah supaya sekolah 

menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi layanan sms gateway 

untuk proses monitoring siswa. Sehingga data-data tersebut dapat menjadi 

informasi bagi berbagai pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan 

langkah selanjutnya demi kemajuan siswa pada khususnya dan sekolahan 

pada umumnya. 

Untuk segi isi dari layanan sms ini hanya dbatasi 3 jenis yaitu, nilai, 

kehadiran dan status administrasi. Sebenarnya masih banyak yang harus di 

tambahi bisa dari segi informasi pengumuman, informasi jadwal, alumni dll. 

Untuk para pembaca yang budiman terutama rekan-rekan mahasiswa 

yang sedang/akan mengambil Tugas Akhir, Proyek ini bisa dijadikan dasar 

untuk membuat Tugas akhir atau proyek ini bisa di sempurnakan dengan 

menambah fitur-fitur atau fasilitas yang belum tersedia dalam aplikasi ini 

Kiranya dalam menulis dan membuat laporan serta proyek aplikasi ini 

penulis masih merasa banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang membangun juga diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan 

efektifitas aplikasi ini. 
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