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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian mengenai ” proses pendaftaran siswa baru 

di TK paud kutilang 2 pasir garam. Penulis menyimpulkan bahwa kendala 

pendidikan anak usia dini. itu dapat dilihat beberapa faktor yaitu : 

       1. Paud terpadu 2 merupakan salah satu sekolah atau lembaga 

pendidikan anak usia dini yang belum menggunakan teknologi informasi 

dalam melakukan kegiatan proses akademiknya 

       2. Terdapat beberapa kendala yang di hadapi di TK paud kutilang 2 saat 

ini, salah satunya yaitu karna kekurangan guru. 

       3. Dalam proses pencatatan data pendaftaran murid baru yang masih 

dilakukan dengan cara pencatatan manual yaitu dengan menggunakan 

formulir pendaftaran lalu di isi oleh orang tua murid di rumah sekolah dan 

memenuhi persyaratan yang diajukan sehingga merepotkan guru dan proses 

pendaftaran dikarnakan sebab kekurangan guru. 

 

5.1 Saran 

          Dengan kesimpulan yang ada di atas pertimbangan bagi TK paud kutilang 2 

dalam peningkatan pelayanan dan kinerja pada pegawai, saran yang ingin 

disampaikan penulis adalah : 

a. Penerapan sistem baru akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila 

   semua pihak yang terkait mendukung penerapan sistem tersebut. 

b. Sistem yang dibuat penulis ini belum online maka untuk penelitian     

   berikutnya  diharapkan dapat membuat aplikasi pendaftaran siswa baru        

   berbasis website sehingga memudahkan calon peserta didik baru untuk   

   melakukan pendaftaran. 

c. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, maka sistem informasi 

yang digunakan harus selalu dianalisis apakah masih layak / tidak, sehingga 
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dapat diketahui perlu tidaknya pengembangan sistem yang ada demi 

memenuhi kebutuhan di TK paud kutilang 2 itu sendiri. 

d. Dengan adanya sistem aplikasi ini semoga bisa membantu guru di TK paud 

kutilang 2 dalam mengoperasikan entry data siswa maupun entry SPP.  

Demikian sedikit kurangnya penulis sampaikan. Diharapkan skripsi ini bisa 

menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.Penulis juga 

membuka pintu kritik yang sebesar – besarnya bagi pembaca sebagai bahan 

kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga aplikasi yang dibuat juga bermanfaat bagi 

pihak yang akan menggunakannya. 

 


