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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada PPPA Daarul 

Qur’an Palembang, penulis telah memperoleh beberapa hasil yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, poin-poin dari pembahasan tersebut 

disimpulkan menjadi sebagai berikut : 

1. Dengan adanya Aplikasi Layanan PPPA Daarul Qur’an Palembang, maka 

proses pengolahan data oleh pihak pengurus PPPA Daarul Qur’an dan 

penyampaian laporan Kegiatan oleh pengurus kepada pimpinan dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien. Selain itu penyampaian informasi 

kepada para peseta oleh pengurus dapat berjalan secara maksimal. 

2. Aplikasi Layanan PPPA Daarul Qur’an Palembang dibuat menggunakan 

bahasa pemrograman PHP yang di integrasikan dengan database MySQL 

sehingga aplikasi ini berbasis web online. Aplikasi ini dapat diakses oleh dua 

pengguna yang memilki hak akses masing-masing diantaranya yaitu admin 

sebagai pengelola data aplikasi dan Peserta yang telah mendaftar sehingga 

diverifikasi oleh admin dan mendapat username dan password untuk 

mengakses aplikasi.  

3. Aplikasi Layanan PPPA Daarul Qur’an Palembang menyediakan form 

pengolahan data seperti pengolahan data peserta dan pengolahan data Kegiatan 

oleh admin serta pengolahan data laporan Kegiatan. Selain itu aplikasi ini juga 

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi admin dan peserta seperti 

informasi pemberitahuan dan Kegiatan PPPA Daarul Qur’an. 
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5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan pada pihak PPPA Daarul 

Qur’an selaku pengguna dari aplikasi Study Islam Akhir Pekan (SIAP), 

diantaranya: 

1. Aplikasi ini perlu pengembangan lebih lanjut agar dapat digunakan secara 

maksimal oleh pihak PPPA Daarul Qur’an. 

2. Sebelum mengoperasikan aplikasi ini, pihak PPPA Daarul Qur’an sebaiknya 

mengadakan pelatihan terlebih dahulu agar Aplikasi dapat dijalankan sesuai 

prosedur. 

3. Diperlukan sosialisasi dan promosi lebih lanjut oleh pihak PPPA Daarul 

Qur’an agar aplikasi ini dapat digunakan oleh orang-orang yang berkaitan 

dengan aplikasi sehingga nantinya aplikasi ini akan bermanfaat bagi pengurus 

PPPA Daarul Qur’an. 

 

 

 

 

 


