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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang perancangan sistem informasi berbasis web

di SD Negeri 19 Pangkalpinang sebagai mana informasi. Serta mendapatkan data-

data tentang bagaimana menyusun sebuah informasi sekolah berbasis web. Maka

penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

a. Website atau sistem informasi berbasis web pada SD Negeri 19

Pangkalpinang merupakan sebuah sistem yangdapat diakses oleh siapa pun

dimana pun serta kapan pun oleh seorang user atau pengguna.

b. Aplikasi berbasis web merupakan salah satu alternatif atau pilihan utama bagi

user yang tidak mau bersusah payah dalam mencari data dan juga cepat dalam

mencari informasi tentang sekolah.

c. Pembuatan sebuah aplikasi berbasis web merupakan salah satu strategi terbaik

untuk mempromosikan sebuah sekolah kepada masyarakat umum.

d. Dalam pembuatan aplikasi atau sistem informasi sekolah berbasis web

dibutuhkan desain menarik agar web yang telah dibuat banyak dikunjungi oleh

para user atau pengguna yang membutuhkan informasi tentang sekolah.

e. Penyajian informasi dilakukan dalam bentuk basis data yang dapat diolah oleh

administrator baik itu ditambah, update maupun juga didelete sesuai dengan

kebutuhan informasi yang akan disajikan.

f. Kecepatan dalam membuka suatu halaman web merupakan salah satu faktor

penting yang harus diperhatikan saat membangun suatu halaman web sehingga

pengunjung tidak bosan karena harus menunggu lama untuk membuka suatu

halaman web.

g. Meringankan pekerjaan dalam mengakses data informasi, sehingga dapat

mengoptimalkan waktu dan tenaga dengan hasil yang maksimal.
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5.2 Saran

Dalam rancangan sistem yang diusulkan ini, penulis berharap agar dapat

bermanfaat dengan baik bagi kemajuan perkembangan informasi di  SD Negeri 19

Pangakalpinang dan menambah kualitas pelayanan penyebaran informasi yang

transparan kepada masyarakat. Untuk itu saran yang dapat diberikan untuk

kemajuan sistem informasi sekolah pada SD Negeri 19 Pangkalpinang adalah:

a. Komputer pada saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk

mempermudah serta mempercepat proses pengolahan data yang terkait dengan

data sekolah.

b. Diharapkan untuk pihak sekolah melalui admin dapat memelihara serta

memperharui web agar para pengunjung atau user mendapatkan informasi

yang selalu up to date.

c. Agar dapat selalu dikunjungi oleh banyak pengunjung maka perlu dibuat suatu

halaman web yang lebih menarik dan interaktif lagi. Untuk segi desain serta

contect harus dibuat semenarik mungkin.

d. Bagi programer yang ingin menyempurnakan aplikasi ini penulis

menyarankan agar lebih mengutamakan dari segi keamanan serta penambahan

menu-menu atau content lainnya karena sajian menu-menu atau content pada

sistem ini masih banyak hal-hal yang kurang baik dari sisi desain, layout

maupun dari sisi lain. Sehingga sistem informasi ini nantinya akan dihasilkan

suatu sistem yang lebih sempurna lagi.

e. Dengan sistem pengolahan data yang baru, pemakai disarankan untuk

memperhatikan kekurangan serta kelemahan sistem agar dapat segera

dicarikan pemecahan masalahnya dan dapat segera diperbaiki kembali.

f. Perlu adanya salinan data guna untuk mencegah hal-hal yang tidak  dinginkan.

g. Melakukan perawatan terhadap komputer baik untuk perangkat keras maupun

perangkat lunaknya, sehingga komputer dapat beroperasi dengan baik

sehingga menghasilkan apa yang diharapkan sebelumnya.


