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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

5.1. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan riset pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 

Lubuk Besar yang dimana kendala yang dihadapi Dasar Negeri (SDN) 8 

Lubuk Besar belum ada sistem berupa website yang mengatasnamakan Dasar 

Negeri (SDN) 8 Lubuk Besar guna untuk memudahkan wali kelas dalam 

mengolah data siswa baik itu data nilai ataupun data lainnya dan siswa serta 

orang tua agar bisa melihat laporan hasil belajar siswa selama satu semester 

pada raport yang yang bisa dilihat melalui website dan jadwal kelas yang bisa 

dilihat melalui website. Maka, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pada Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelajaran Guru dan Siswa 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Lubuk Besar Berbasis Website penulis 

menggunakan metode berorientasi objek dengan model Rapid 

Application Development (RAD). 

2. Website yang dibuat mempermudah siswa dan orang tua melihat 

laporan hasil belajar siswa berupa raport pada sistem yang sudah 

dirancang, sehingga siswa dan orang tua tidak perlu lagi ke Sekolah 

karena mereka bisa langsung mengakses melalui website. 

3. Website yang akan dirancang berisi tentang jadwal kelas dan raport 

yang bisa dilihat serta data siswa yang bersangkutan. 

4. Website yang dibuat dapat mengurangi resiko kehilangan data tidak 

seperti sistem yang masih bersifat manual yang menggunakan media 

kertas. 
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5.2. Saran 

Sehubungan dengan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas secara 

terperinci guna untuk wali kelas dalam mengolah data siswa baik itu data nilai 

ataupun data lainnya dan siswa serta orang tua agar bisa melihat laporan hasil 

belajar siswa selama satu semester pada raport yang yang bisa dilihat melalui 

website dan jadwal kelas yang bisa dilihat melalui website. Maka dari itu perlu 

sekali saran untuk meningkatkan kualitas dari desain sistem informasi yang 

sudah dibuat pada Dasar Negeri (SDN) 8 Lubuk Besar karena dengan adanya 

saran hal tersebut sangatlah berguna dalam pengembangan sistem. Maka 

berikut adalah beberapa saran agar program dapat berjalan secara efektif : 

1. Diperlukan kapasitas perangkat komputer yang lumanyan besar karena 

guna menunjang sistem yang sudah rancang. 

2. Pelatihan sangat diperlukan guna meningkatkan kemampuan dalam 

mengoperasikan sistem yang sudah dirancang. 

3. Perlunya back up data guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 

terjadi. 

4. Untuk perancangan sistem informasi yang dibuat oleh penulis diharapkan 

nantinya bisa dikembangkan kembali oleh pemakai mengingat 

perancangan sistem informasi tersebut sangat bermanfaat pada kemajuan 

Dasar Negeri (SDN) 8 Lubuk Besar. 


	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	5.2. Saran

