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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dengan penelitian ini penulis berhasil membuat aplikasi penjadwalan 

kelas berbasis android yang dapat membantu institusi pendidikan menghemat 

waktu dan mengurangi kesalahan dalam membuat jadwal ajar mengajar. Dalam 

pembuatan aplikasi ini penulis mengumpulkan software requirement dengan cara 

melakukan observasi pada aplikasi Mimosa Scheduling Software. Model SDLC 

yang digunakan penulis untuk membuat aplikasi ini adalah Rapid Application 

Development karena menurut penulis model ini memiliki keunggulan 

dibandingkan model waterfall. Dengan aplikasi ini, user bisa membuat timetable 

untuk jadwal kegiatan ajar mengajar dengan lebih cepat dan mudah. 

 Penulis juga mengalami beberapa kendala dalam membuat aplikasi ini 

seperti rumitnya coding dalam pembuatan modul view timetable. Aplikasi ini juga 

masih memiliki kekurangan seperti tidak bisa menghasilkan jadwal secara 

otomatis sehingga jam tiap mata pelajaran harus diinput oleh user, namun 

diharapkan aplikasi ini sudah cukup untuk membantu penggunanya membuat 

penjadwalan kelas yang memakan waktu bila dikerjakan secara manual. 

5.2 Saran 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan saran untuk peneliti 

berikutnya yang akan melanjutkan penelitian untuk mengembangkan aplikasi ini, 
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seperti membuat algoritma untuk mengotomatisasi pembuatan timetable sehingga 

pengguna tidak perlu menginput sendiri waktu mulai tiap kelas.  

Penulis juga berharap agar pada pengembangan berikutnya aplikasi ini 

memiliki user interface yang lebih baik daripada sekarang ini dan juga membuat 

versi web aplicationnya. 
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