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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN PENELITIAN 

Sistem pendaftarn siswa baru di SD NEGERI 10 Airgegas ini dirancang untuk 

mengatasi masalah-masalah yang terdapadt di SD NEGERI 10 Airgegas yang 

menggunakan proses bisnis yanag masih manual, terutama dalam pendaftaran siswa SD 

NEGERI 10 Airgegas. 

Dari analisa yang telah di lakukan oleh penulis mengenai sistem informasi 

pendaftarran sisiwa baru di SD NEGERI 10 Airgegas, dapat di ambil beberapa 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

a.  Sistem informasi penerimaan siswa baru di SD NEGERI 10 Airgegas ini dapat 

memudahkan panitia penerimaan siswa baru untuk membuat dan mengupdate daftar 

nama calon siswa berdasarkan umurnya 

b. Sistem informasi penerimaan siswa baru di SD NEGERI 10 Airgegas ini dapat 

memudahkan  panitia penerimaan siswa baru untuk membuat daftar nama colan siswa 

yang diterima di SD NEGERI 10 Airgegas  

c. Informasi mengenai data siswa yang sudah melakukan daftar ulang sangat mudah di 

akses dan dapat terjamin keamanan datanya  

d. Dengn sistem informasi penerimaan siswa baru di SD NEGERI 10 Airgegas yang telah 

di bangun ini, maka akan membuat proses pengolahan data untuk dijadikan sebuah 

informasi yang sebelumnya di olah secara manual menjadi lebih terstruktur dengan 

sistem yang sudah terkomputerisasi 

e. Meminimalisir tingkat duplikasi data yang bisa saja kemungkinan terjadi pada saat 

proses penerimaan siswa baru di SD NEGERI 10 Airgegas 
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5.2 SARAN 

           Dari kesimpulan di atas mengenai pembahasan tentang sistem informasi 

penerimaan siswa baru di SD NEGERI 10 Airgegas, adapun saran yang dapat penulis 

berikan adalah sebagai berikut: 

a. Mengingat kemajuan teknologi yang kita alami saat ini ada baiknya sistem informasi 

pernerimaan siswa baru di SD NEGERI 10 Airgegas ini untuk selanjutnya dapat di uji 

cobakan 

b. Ada baiknya pada sistem informasi penerimaan siswa baru di SD NEGERI 10 Airgegas 

ini menggunakan username dan password agar data-data yang penting tidak dapat 

dimanipulasi dan tidak mudah di akses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan 

c. Diterapkan kontrol dan pengembangan terhadap sistem informasi penerimaan siswa 

baru di SD NEGERI 10 Airgegas agar sistem ini menjadi terarah dan penggunaannya 

lebih efektif dan efesien 

 


