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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan riset yang dikerjakan sewaktu menganalisa dan 

melaksanakan pengambilan data yang ada di SD Negeri 23 Mendobarat, dari 

uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan dalam isi laporan ini adalah sebagai : 

a. Berdasarkan analisis pada proses bisnis kegiatan pengolahan data belajar 

mengajar yang ada pada SD Negeri 23 Mendobarat  menjelaskan bahwa, 

pengolahan data kegiatan belajar mengajar selama ini masih kurang optimal, 

karena dalam pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga 

sangat rentan terhadap kesalahan data dan membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk menghasilkan data yang valid 

b. Dengan adanya rancangan sistem informasi ini, dapat membantu sekolah 

dalam mendapatkan laporan nilai yang lebih rinci. 

c. Sistem informasi pengolahan data kegiatan belajar mengajar dibangun 

dengan menggunakan bahasa pemrogramman visual basic 2008 yang 

berbasis Graphical User Interface yang memberikan kemudahan dalam 

menggunakan dan membuat program berbasis visual, serta Microsoft 

Access 2007 sebagai database dan memudahkan dalam penyimpanan, 

pencarian, dan pemeliharan data, sehingga kita tidak perlu menyimpan data 

didalam media kertas yang mudah hilang dan rusak pada saat sistem 

manual.. 

d. Dengan adanya rancangan sistem informasi ini, kepala sekolah dapat 

mengetahui data – data yang dibutuhkan dengan akurat sehingga membantu 

kepala sekolah dalam melakukan pengontrolan dan dapat meminimalisir 

waktu, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam penginputan 

data. 



136 
 

e. Rancangan sistem informasi dapat membantu kepala sekolah dalam 

mengambil keputusan yang tepat karena sistem komputerisasi dapat 

memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. 

5.2  Saran 

Adapun saran – saran untuk dapat meningkatkan keberhasilan sistem 

informasi pengolahan data kegiatan belajar mengajar pada SD Negeri 23 

Mendobarat, maka langkah yang diperlukan dalam membangun sistem 

komputerisasi ini sangatlah penting, untuk kemudahan pengolahan data kegiatan 

belajar mengajar dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.  Berikut adalah 

beberapa saran agar program dapat berjalan lebih efektif : 

a. Rancang bangun sistem informasi kegiatan belajar mengajar sebaiknya 

segera dilaksanakan untuk mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam 

menghasilkan data. 

b. Perlu adanya pelatihan kepada user yang akan menggunakan sistem 

informasi ini, supaya mereka mengtahui bagaimana cara menggunakan dan 

perawatan sistem informasi ini. 

c. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penginputan data, 

dibutuhkan ketelitian dalam pengisian setiap form-form yang ada. 

d. Untuk menghindari berbagai kesalahan yang mugkin timbul pada sistem, 

perlu dilakukan perawatan (maintenance) secara rutin. Pengontrolan data 

merupakan perawatan yang terbaik untuk menghindari berbagai kesalahan. 

e. Perlu adanya back up data kegiatan belajar mengajar untuk mengantisipasi 

setiap keadaan terburuk yang mungkin terjadi menghindari kerusakan data 

atau kehilangan data. 

  

 

 

 

 

 




