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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Mengenai uraian dan hasil analisis Sistem CBT (Computer Based Test) 

Menggunakan Model FAST (Framework for the Application of System 

Technology) pada SMP Setia Budi Sungailiat. Penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dengan adanya web CBT ini guru maupun pihak sekolah akan lebih mudah 

dalam melakukan proses pengadaan ujian. 

2. Dengan adanya web ini, pihak sekolah dapat memanimalisir pengeluaran pada 

biaya kertas pada saat pengadaan ujian. 

3. Dengan adanya web ini dengan fitur-fitur yang mudah dipahami siswa agar 

dapat mempermudah siswa dalam mengerjakan ujian berbasis komputer. 

4. Hasil dari analisis dan perancangan sistem ini berupa web Computer Based 

Test dengan adanya model FAST menggunakan tools UML, sistem ujian yang 

dirancang lebih terstruktur.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kebutuhan yang di analisa oleh peneliti mengenai Sistem CBT 

(Computer Based Test) Menggunakan Model FAST (Framework for the 

Application of System Technology) pada SMP Setia Budi Sungailiat, maka dari itu 

peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk teknis, maka diperlukan : 

Perangat keras (Hardware) : 

a. PC (Motherboard Digital Alliance H61 LGA 1155, Prosesor Intel Pentium 

G4400, Harddisk Seagate 250GB Slim, Power Supply Digital Alliance 

450W 80+, RAM HYNIX 4GB DDR3, VGA Card Digital Alliance AMD 

R7 240 OC 2GB GDDR5 128bit, Monitor AOC 15.6 Inci, Mouse Logitech 

B100, Keyboard HP KM100) 

Perangkat lunak (Software) : 
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1) XAMPP sebagai Web Server 

2) Mozzila Firefox sebagai web browser 

2. Untuk organisasi, maka diperlukan : 

a. Diperlukan biaya yang cukup besar. 

b. Diperlukan sosialisasi kepada user agar bisa menyesuaikan bagaimana cara 

memakai sistem tersebut. 

c. Diperlukan pelatihan agar user bisa langsung praktek cara memakai sistem 

tesebut. 

d. Disarankan untuk melakukan instalasi atau mengupdate perangkat lunak 

secara berkala. 

e. Disarankan untuk membakcup data secara berkala. 

3. Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan, maka dari itu, diharapkan saran yang membangun bagi peneliti 

untuk melakukan riset dan pengembangan kedepannya.  

 


