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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa terhadap pembangunan sistem akademik  yang 

telah dilakukan pada SD Negeri 64 Pangkalpinang dan setelah mempelajari 

masalah – masalah yang dihadapi dan solusi permasalahan yang telah diusulkan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Sistem informasi yang telah di bangun dapat meningkatkan kinerja dan 

produktivitas pihak – pihak yang mengelola data akademik, yang dapat 

mempermudah terutama dalam mengolah data siswa, data guru, pendataan 

mata pelajaran, pendataan dan pendaftaran ekstrakurikuler, pembagian kelas, 

pembuatan jadwal mata pelajaran, pencatatan rekap absensi, pencatatan 

nilai, serta pembuatan raport dan laporan akademik siswa. 

b. Dengan adanya sistem informasi ini, dapat menghemat waktu dan tenaga 

dalam proses penginputan dan pencatatan data akademik. 

c. Proses pencarian data dan informasi akademik lebih mudah dan cepat 

dilakukan karena disajikannya data dan informasi yang integritasnya 

terjamin dengan baik dengan sistem informasi akademik yang telah 

dibangun. 

d. Dengan adanya sistem akademik yang terkomputerisasi, maka resiko akan 

kehilangan dan kerusakan data dapat diminimalisirkan karena data tersimpan 

dalam suatu database yang memudahkan terhadap pemeliharaan data. 

e. Tingkat kesalahan pengguna sistem manual seperti data kurang lengkap atau 

data ganda dapat dikurangi dengan disediakannya sistem yang 

terkomputerisasi. 

f. Proses pembuatan laporan yang selama ini sering mengalami kesulitan dan 

keterlambatan dipermudah dan dipercepat dengan adanya sistem informasi 

akademik yang tealah dibangun. 

 



137 
 

5.2 Saran 

Beberapa hal yang dapat dijadikan saran atau masukan yang dapat 

disampaikan penulis antara lain : 

a. Memberikan pelatihan khusus terhadap user yang nantinya akan 

menggunakan sistem yang terkomputerisasi sehingga sistem yang telah 

dibangun dapat berfungsi dengan baik. 

b. Untuk menjaga dari hal – hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya data, 

perlunya pemeliharaan secara berkala terhadap sistem yang 

terkomputerisasi. 

c. Perlu adanya peningkatan infrastruktur (prasarana) komputer yang 

digunakan oleh SD Negeri 64 Pangkalpinang sehingga efesiensi dan 

efektivitas dapat tercipta dengan sebaik – baiknya dalam rangka mendukung 

sistem informasi akademik yang telah dibangun. 

d. Perlu adanya ketelitian dalam memasukkan data, sehingga informasi yang 

dihasilkan lebih tepat dan akurat. 

 


