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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan perancangan sistem pada Bab IV, maka pada bab ini 

menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pembuatan program yang akan 

dibuat agar bermanfaat dan menjadi sebuah informasi yang diharapkan dapat 

mengambil suatu keputusan yang tepat dan berdampak positif  bagi instansi 

pendidikan. 

 

5.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan proses kuliah kerja 

praktek ini antara lain adalah : 

1. Sistem informasi berbasis web ini dirancang sebagai solusi bagi pihak SMPN 

8 Pangkalpinang untuk mengelola bagian akademik dalam penyajian 

informasi akademik secara cepat dan tepat dibandingkan dengan cara manual 

sehingga kinerja dapat diwujudkan secara lebih maksimal. 

2. Secara umum  program sistem informasi website sekolah sudah bisa 

memenuhi spesifikasi yang dirumuskan pada awal proses desain. 

3. Apabila ingin membangun website, yang pertama kali perlu dipertimbangkan 

adalah fungsi dan kegunaan dari website yang akan dibuat. Apabila akan 

menggunakan website sebagai media pendidikan, yang harus diperhatikan 

adalah tampilannya. Dengan tampilan yang bagus akan lebih menarik bagi 

pengunjung ke alamat website tersebut. 

4. Dalam sistem informasi berbasis komputer, database merupakan kumpulan 

data yang di strukturkan sehingga memudahkan dalam pemrosesan untuk 

menghasilkan suatu informasi. 

5. Suatu situs website akan dikenal dengan cepat apabila informasi yang 

disajikan selalu up to date (baru) dan lengkap. 

6. Pembuatan program website ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

penjadwalan mengajar guru, jadwal pelajaran siswa, data tugas siswa dan 

jadwal ujian siswa. 
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7. Sebagai salah satu instalasi pendidikan yang merancang sebuah sistem 

informasi pendidikan berbasis website dengan bantuan teknologi informasi, 

maka proses informasinya dapat dilakukan oleh siapapun dan dimana saja 

sehingga memudahkan siswa dan guru baik dari segi biaya maupun waktu. 

 

5.2 Saran 

1. Perancangan sistem informasi berbasis website  ini hendaknya segera 

ditindaklanjuti untuk direalisasikan oleh pihak SMP Negeri 8 Pangkalpinang 

sehingga dapat mencapai serta mewujudkan kinerja dan penyampaian 

informasi yang lebih baik dan maksimal. 

2. Perancangan sistem  ini masih terbatas pada beberapa hal. Untuk 

pengembangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi atau 

laporan data-data yang lebih luas dalam cakupan informasi akademik di SMP 

Negeri 8 Pangkalpinang. 
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