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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan sampai pada akhir pembuatan

Kiosk Company Profile berbasis Touchscreen di SMA Setia Budi Sungailiat, maka

dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teknologi multimedia interaktif dapat

lebih efektif dalam memperkenalkan orientasi Adiwiyata di SMA  tersebut, karena :

a. Aplikasi ini dibuat karena belum tersedianya media informasi berupa Kiosk

Company Profile atau anjungan informasi berbasis multimedia interaktif dan

memanfaatkan teknologi Touchscreen LCD untuk SMA Setia Budi Sungailiat.

b. Dengan adanya aplikasi Kiosk Company Profile SMA Setia Budi Sungailiat ini

dapat membantu dalam proses promosi, penyedia informasi, terutama

meningkatkan mutu fasilitas sekolah  dan sebagai media pendukung penilaian

Adiwiyata Mandiri.

c. Dari sisi pengguna atau pengunjung instansi, Kiosk Company Profile ini lebih

menarik untuk dilihat dan tidak monoton, karena di dalamnya terdapat

bermacam-macam informasi menarik yang lebih mudah didapat dan mudah

untuk dipahami.

d. Informasi yang disajikan tentang sekolah disampaikan lebih detail kepada

konsumen dan masyarakat luas. Kelebihan yang terdapat pada Kiosk Company

Profile ini menurut pengunjung instansi atau pengguna adalah :

a. Aplikasi ini mudah untuk digunakan meskipun tanpa harus menjelaskan

terlebih dahulu.

b. Informasi yang disampaikan lebih interaktif, menarik, dan mudah

dimengerti pengguna.



e. Kelebihan pemanfaatan basis data pada bahasa pemrograman Lingo untuk buku

tamu elektronik dalam aplikasi menurut admin ialah bersifat sederhana, user-

friendly dan tidak memberatkan aplikasi.

5.2. Saran

Setelah menyelesaikan laporan skripsi ini penulis menyampaikan sedikit

masukan sebagai berikut :

1. Perlunya pertimbangan lebih lanjut untuk memanfaatkan Xtras dan plug-in

berbayar yang mampu mendukung aplikasi database yang lebih besar seperti

MySQl atau Microsoft Access sehingga aplikasi tidak hanya memuat seputar

informasi profil instansi, namun juga dapat memberikan fitur-fitur akademik

seperti pencarian nilai siswa.

2. Menambah unit perangkat aplikasi Kiosk anjungan informasi SMA Setia Budi

Sungailiat tersebut sehingga tidak hanya terdiri dari satu unit dan diletakkan di

sudut sekolah yang  dapat dijangkau publik.

3. Butuhnya maintenance yang bersifat rutin terutama dalam perawatan perangkat

keras seperti LCD Touch Screen.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis lakukan. Penulis berharap

aplikasi sistem yang diusulkan ini dapat membantu dalam mempromosikan serta

memberi informasi kepada semua masyarakat.


