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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Sistem evaluasi pembelajaran matematika sekolah dasar dengan 

menggunakan Algoritma SuperMemo 2 berbasis website telah berhasil dirancang 

dan dibangun. Sistem evaluasi pembelajaran tersebut memberikan sebuah soal 

pembelajaran kepada pengguna mengenai mata pelajaran matematika sekolah dasar 

khususnya bagi para siswa di Sekolah Dasar Negeri Karawaci Baru 1. 

Sistem evaluasi pembelajaran matematika sekolah dasar berbasis website 

berhasil mengukur tingkat pemahaman para siswa sekolah dasar dalam mata 

pelajaran matematika dengan menggunakan Algoritma SuperMemo 2 dengan 

menampilkan sebuah grafik perkembangan pemahaman pembelajaran.  

Kemudian berhasil memberikan hasil evaluasi pembelajaran yang telah 

dlakukan oleh para siswa kepada orang tua dalam memantau hasil pembelajaran 

matematika menggunakan Algoritma SuperMemo 2 ke dalam bentuk tabel 

pembelajaran terakhir dan laporan atau report. 

Hasil penilaian yang dilakukan oleh orang tua sebagai koresponden dari 

kuesioner mengenai software quality dari sistem evaluasi pembelajaran diperoleh 

adalah 95.87% dapat diartikan bahwa sistem evaluasi pembelajaran matematika 

sekolah dasar memiliki kualitas software yang sangat baik. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai 

sistem evaluasi pembelajaran matematika sekolah dasar adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan beberapa perubahan dari desain sistem evaluasi pembelajaran 

yang dibuat agar terlihat lebih menarik bagi para siswa sekolah dasar. 

2. Menambahkan fitur tambahan mengenai sistem evaluasi pembelajaran yang 

dibuat. 

3. Melakukan manajemen data soal yang dapat melakukan proses update serta 

delete data soal pada back end sistem. 
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