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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
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penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Sistem informasi berbasis website yang diberi nama kampuskita.org  

dibangun dengan bahasa pemograman PHP dan basis data MySQL digunakan 

sebagai wadah untuk melakukan evaluasi dosen dan perguruan tinggi. Mahasiswa 

dapat melakukan evaluasi terhadap dosen supaya memperbaiki cara mengajar. 

Mahasiswa dan dosen juga dapat melakukan evaluasi terhadap perguruan tinggi 

tersebut agar dapat memperbaiki diri dari hasil evaluasi yang berupa kritik dan 

saran. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat kembali agar dapat melihat hasil 

perubahan yang terjadi dalam cara mengajar dosen tersebut atau kinerja maupun 

fasilitas yang diberikan oleh universitas untuk menunjang pembelajaran yang baik. 

Semua hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebuah informasi kepada 

seluruh masyarakat terutama siswa SMA yang sedang mencari perguruan tinggi 

untuk melanjutkan pendidikan dirinya.  

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis mengharapkan bahwa 

penelitian ini tidak berhenti. Agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik lagi 

dari hasil penelitian ini. 

Ada beberapa saran yang bisa disampaikan oleh penulis agar website ini 

dapat terus berkembang: 
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a. Agar terus diberi masukan untuk memajukan website evaluasi dosen ini 

agar berkembang dan dapat melakukan evaluasi dosen seluruh Indonesia. 

b. Menambahkan data dosen seluruh Indonesia. 

c. Memperbanyak informasi tentang universitas seluruh Indonesia. 

d. Lebih diperbanyak fitur yang dapat membantu masyarkat yang mencari 

universitas. 

e. Terdapat fitur validasi user agar hanya dapat digunakan oleh mahasiswa 

maupun dosen. 

f. Terdapat filter terhadap evaluasi ungkapan agar tidak ada yang 

dijatuhkan.
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