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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Sistem informasi sekolah yang diterapkan di SDN 17 Tanjung Ratu masih 

bersifat manual. Sehingga sering kali terjadinya kesalahan – kesalahan yang tak 

terduga dalam memberikan pelayanan informasi dan sangat minimnya pola 

penyebaran informasi tentang sekolah. Dari masalah-masalah yang terjadi 

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Informasi profil sekolah seperti sejarah berdiri sekolah dan struktur 

organisasi, visi dan misi sekolah sudah efektif dan efesien karena informasi 

ditampilkan dihalaman web. 

b. Informasi pegawai seperti guru dan staf TU yang sebelumnya hanya ditulis 

dibuku atau dokumen yang kemudian diarsipkan sekarang sudah ditampilkan 

melalui web, sehingga tidak sulit lagi dalam melihat  data jika diperlukan. 

c. Informasi siswa seperti siswa aktif  dan total keseluruhan siswa yang 

sebelumnya hanya ditulis dibuku atau dokumen yang kemudian diarsipkan 

sekarang sudah bias dilihat diweb, sehingga tidak sulit mengetahui jumlah 

siswa aktif dan total terupdate. 

d. Informasi sarana dan fasilitas sekolah sebelumnya hanya diketahui oleh 

masyarakat luas dari warga sekolah dan alumni siswa sekarang sudah 

ditampilkan di web sehingga bagi orang tua murid dan yang berminat ingin 

mendaftarkan anaknya tidak sulit lagi untuk mengetahui informasi 

kelengkapan sekolah secara detail. 

e. Kegiatan atau ekstrakulikuler yang sebelumnya hanya diketahui dari orang-

orang yang mengikuti eskul tersebut sekarang sudah ditampilkan di website 

sehingga memudahkan pihak yang mengetahui informasi tersebut. 

f. Informasi prestasi sekolah sebelumnya hanya ditampilkan di ruang kepala 

sekolah atau disimpan di ruang TU sekarang sudah ditampilkan ditampilan 

website sehingga memudahkan pihak dalam maupun luar seklolah untuk 

mengetahui prestasi yang diraih oleh sekolah. 
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g.  Sistem informasi sekolah berbasis web ini nanti nya akan sangat bermanfaat 

bagi orang tua murid untuk mengontrol perkembangan prestasi anaknya baik 

akademin maupun non akademik. 

 

5.2  Saran 

Dalam rancangan sistem yang diusulakan ini, penulis berharap dengan 

kemajuan perkembangan teknologi dan informasi ini dapat digunakan dan 

dimanfaatkan dengan baik  sehingga memberikan kemudahan pelayanan 

penyebaran informasi yang transparan kepada masyarakat. Oleh karena itu saran 

yang dapat diberikan penulis dalam mendukung kemajuan sistem informasi 

sekolah di SDN 17 Tanjung Ratu antara lain : 

a. Dalam menunjang sistem informasi sekolah yang berbasis web perlu adanya 

jaringan internet untuk mengakses dan tersedianya perangkat komputer.  

b. Untuk mendukung pengimplementasi sistem perlu adanya pelatihan 

bimbingan dan pengetahuan mengenai cara penggunaan sistem informasi 

sekolah yang berbasis web serta koordinasi dan kerja sama yang baik.  

c. Dalam pengimplementasi sistem diperlukan tersedianya sumber daya 

manusia yang dapat mengoperasikan sistem agar sistem dapat berjalan 

sebagaimana yang diharapakan. 

d. Selama waktu penggunaan sistem perlu dilakukan perawatan terhadap 

komponen pendukung dalam pengimplementasian sistem termasuk komputer 

baik untuk perawatan perangkat fisik maupun perangkat lunaknya. Sehingga 

komputer sebagai komponen pendukung dalam pengimplementasian sistem 

bebas dari hal-hal yang dapat menghambat kinerja dan merusak sistem. 

e. Selama pengimplementasian sistem perlu dilakukan salinan data untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan dan hal- hal yang tidak diinginkan.  

 

 

 

 

 


