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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi Raport Digital digunakan oleh guru kelas untuk menginput nilai 

siswa dengan penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik secara otomatis, 

sehingga lebih memudahkan guru dalam mengisi raport di setiap 

semesternya. Namun, ketika penggunaanya ternyata masih banyak guru 

yang mengalami kesulitan, seperti kesulitan login ke aplikasinya, susah 

sinyal, Aplikasi setiap semester harus di upgrade, terkadang foto siswa dan 

data-data siswa hilang begitu saja, tidak adanya pelatihan. Peran ARD 

untuk menginput nilai siswa di dalam sebuah aplikasi yang dibuat oleh 

Kementrian Agama, dengan berbagai penilaian, yaitu nilai afektif, 

kognitif, maupun psikomotorik.  

2. Penggunaan Aplikasi Raport Digital dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung 

penggunaan Aplikasi Raport Digital adalah jaringan WIFI di sekolah, 

karena ARD hanya bisa diakses menggunakan WIFI. Sedangkan faktor 

yang menghambat penggunaan ARD, diantaranya adalah  ARD hanya bisa 

diakses pada waktu pembagian raport saja; kurangnya wawasan guru 

mengenai teknologi dan informasi; aplikasi yang sering error; dan karakter 
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guru yang terbiasa lambat dalam menyelesaikan raport sehingga bisa 

merepotkan guru yang lainnya. 

B. Saran-Saran  

1. Dari pihak sekolah perlu meningkatkan lagi wawasan IT nya agar seluruh 

Guru tidak kesusahan dalam mengisi Raport ARD. 

2. Perlu adanya pelatihan guru di MI TPI Keramat  Banjarmasin Timur 

mengenai penilaian dan pengolahan Aplikasi Raport Digital (ARD) , dan 

sosialisasi dari KEMENAG tentang ARD. Agar guru-guru di sekolah bisa 

dalam hal IT. Bukan hanya disekolahan ini saja melainkan juga dengan 

sekolahan lain yang sudah memakai penilaian Raport ARD.  

3. Untuk Pemerintah Pusat Kementerian Keagamaan (KEMENAG) agar bisa 

memperbaiki Aplikasinya supaya bisa digunakan dengan baik agar tidak 

terjadi kesalahan ataupun masalah pada guru ketika pengisian Raport 

ARD. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya Mengingat keterbatasan yang ada dalam 

penelitian ini, peneliti berharap untuk para peneliti selanjutnya perlu 

melakukan penelitian sejenis dengan tempat dan karakteristik yang 

berbeda serta pengelolaan waktu yang lebih baik. 

  


