
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Setelah Melakukan penelitian pada SMA Negeri 1 Sungaiselan, dan dengan 

membandingkan antara sistem yang berjalan dengan sistem yang dirancang atau diusulkan, 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 

a. Diharapkan sistem yang terkomputerisasi dapat membuat para guru dan wali kelas dapat lebih 

mudah dalam memberikan nilai kepada  siswa dan mempermudah dalam proses belajar 

mengajar tanpa melakukan perhitungan terhadap nilai siswa, karena perhitungan nilai sudah 

dilakukan secara terkomputerisasi. 

b. Dengan sistem yang terkomputerisasi maka dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan 

perhitungan yang dilakukan oleh pengolah nilai terutama wali kelas, jika dibandingkan 

dengan sistem manual, serta keamanan data lebih terjamin dan hasilnya pun lebih relevan. 

c. Pengolahan data pada sistem yang diusulkan lebih terjamin kebenarannya, karena adanya 

pengontrolan yang lebih baik dan data yang masuk telah diperiksa terlebih dahulu 

kebenarannya. 

d. Meningkatkan efisiensi kerja karena proses pembuatan laporan dapat disajikan lebih cepat dan 

akurat apabila sedang dibutuhkan. 

e. Memperkecil kesalahan-kesalahan dalam pembuatan laporan tidak seperti sistem yang 

sebelumnya.    

f. Perkembangan teknologi komputer dan informasi saat ini serta komponen-komponen yang 

menunjang pemakaian teknologi tersebut, sangat tepat jika SMA Negeri 1 Sungaiselan 

menggunakan sistem terkomputerisasi ini untuk mempermudah proses sistem penilaian studi 

terutama dalam pembuatan nilai raport siswa. Sehingga akan memberikan kemudahan 

khususnya bagi SMA Negeri 1 Sungaiselan. 

 

 

 

 



 

5.2 Saran 

Untuk dapat meningkatkan keberhasilan pada sistem informasi pembelajaran ini, maka 

langkah yang diperlukan dalam membangun sistem komputerisasi sangatlah penting, untuk 

kemudahan proses belajar mengajar di masa sekarang dan di masa yang akan datang. 

Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan akan 

tercapai maka disarankan : 

a. Perlu adanya pengguna yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem tersebut. 

b. Diharapkan sistem yang dirancang ini dapat membantu bagian tata usaha didalam 

penyelesaian laporan dengan sebagaimana mestinya, dan berguna dalam proses penilaian 

untuk masa yang akan datang. 

c. Diberikan pelatihan dan pendidikan mengenai sistem komputer kepada guru-guru dan bagian-

bagian yang menggunakan sistem yang terkomputerisasi ini. 

d. Perlu adanya back up data guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

e. Update antivirus setiap seminggu sekali agar terhindar dari serangan virus yang 

memungkinkan akan mengganggu proses aplikasi ini. 

f. Agar proses penghitungan nilai lebih mudah penulis ingin menyarankan agar sistem ini dapat 

dijalankan pada SMANegeri 1 Sungaiselan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


