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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berbagai  permasalahan  yang  muncul  telah  diupayakan  untuk  dapat di 

tangani dengan sistem baru yang diusulkan ini. Adapun kesimpulan yang dapat 

diambil dari Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa 

ini antara lain : 

a. Dengan Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa 

yang terkomputerisasi ini dibuat dapat membantu dalam mengolah lebih 

efektif, efisien, rapi, cepat, dan tepat.  

b. Tingkat kesalahan pada penggunaan istem manual lebih besar dibandingkan 

dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi seperti pada saat 

proses perhitungan nilai. 

c. Dengan adanya sistem Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 

Pengelolahan Nilai Siswa yang terkomputerisasi pengelolahan data, 

penyajian data nilai siswa akan lebih cepat. 

d. Tingkat keamanan data lebih terjaga karena disimpan kedalam suatu database 

yang terkomputerisasi.  

e. Dengan menggunakan sistem Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 

Pengelolahan Nilai Siswa yang terkomputerisasi diharapkan masalah atau 

hambatan yang dihadapi dalam sistem manual dapat teratasi atau 

meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam sistem manual seperti dalam 

penyajian informasi yang kurang cepat dan keakuratan data yang kurang 

terjamin. 
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5.2 Saran  

Adapun saran – saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :  

a. Untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin timbul pada sistem 

perlu dilakukannya pelatihan kepada user yang akan menggunakan sistem 

informasi pengolahan nilai siswa ini, supaya mereka mengetahui bagaimana 

cara menggunakan dan perawatan sistem informasi ini. 

b. Disiplin kerja para pengguna sangat diharapkan dalam menjalankan sistem 

informasi ini agar sistem dapat berjalan secara optimal.  

c. Melakukan pelatihan yang baik dalam penggunaan sistem yang 

terkomputeriasi yang baru kepada karyawan yang akan menggunakan sistem 

tersebut. 

d. Untuk menghindari kehilangan data karena kerusakan pada sistem maka 

disarankan kepada user untuk mem-backup database setiap bulannya.  

e. Pastikan komputer bebas dari virus, kemudian gunakan atau install software 

anti virus yang terbaru dalam sistem untuk mendeteksi virus yang sewaktu-

waktu ada yang masuk ke dalam sistem komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


