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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

        Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, pada bab ini kami selaku penyusun 

mencoba menarik kesimpulan dari apa yang dianalisa pada sistem penerimaan 

siswabaru pada SMP 1 Pangkalan Baru  yang mana terdiri dari : 

a. Dengan penerapan sistem komputerisasi akan meminimalisasikan kesalahan-   

kesalahan pada input data yang sering dilakukan manusia karena pada sistem 

ini diberikan validasi yang akan memberitahu user apabila terjadi kesalahan 

dalam penginputan dan pengolahan data. 

b. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, sebab sistem ini dibuat dengan melihat 

kemampuan user. Sehingga user dengan cepat dapat mempelajari dan memakai 

aplikasi ini tanpa harus mengeluarkan banyak waktu. 

c. Meskipun dilihat beberapa rangkaian akan terlihat begitu rumit dibandingkan 

sistem berjalan, tetapi proses ini dilakukan oleh perangkat komputer dan bukan 

oleh user,sehingga kekhawatiran akan sulitnya memahami sistem akan segera 

hilang ketika user sudah berinteraksi dengan sistem. 

d. Dengan sistem komputerisasi ini kecepatan dalam penyajian suatu informasi 

akan lebih banyak membantu pihakSMP1 Pankalan Baru  dalam pengambilan 

kebijakan dan keputusan untuk kepentingan sekolah. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan selama menjalankan Kuliah 

Kerja Praktek (KKP) pada bagian penerimaan siswa baru SMP1Pangkalan Baru, 

kami 

mempunyai saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi SMP1 Pangkalan Baru 

yang nantinya akan dapat mempermudah dalam pengolahan data adalah sebagai 

berikut : 
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a. Aplikasi ini merupakan hasil pembangunan tahap pertama di SMP1 Pangkalan 

Baru dan tentu saja banyak memiliki peluang untuk pengembangan berikutnya. 

b. Pada pengelola administrasi dan validasi data yaitu dengan menyesuaikan 

prosedur aplikasi dengan perubahan yang ada dan meningkatkan kompetensi 

pengelola dalam pengolahan data atau sebaiknya sistem penerimaan siswa baru 

pada SMP1 Pangkalan Baru dilakukan secara komputerisasi, sehingga laporan 

yang di berikan dapatlebih cepat, akurat dan tepat waktu, sebagai bahan untuk 

mengambil keputusan.Dengan adanya sistem aplikasi ini dapat mempermudah 

dan mempersingkat waktudalam pengolahan data. 

c. Perlu diadakan dokumentasi dan pemeliharaan sistem penerimaan siswa baru 

pada SMP1 Pangkalan Baru. 

d. Melakukan back-up data secara rutin sebagai cadangan dengan menyimpannya 

pada flashdisk ataupun CD. Pastikan komputer maupun tempat penyimpanan 

data lainnya bebas dari virus dan pastikan software selalu diupdate . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


