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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan
Sistem informasi pengolahan data siswa berbasis komputer sangat membantu pegawai administrasi bagian kesiswaan dalam melakukan aktifitasnya. Bila dibandingkan dengan cara manual, sistem ini  memiliki banyak kelebihan dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam mengakses data yang selanjutnya menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan manajemen.
Pada dasarnya program aplikasi pengolahan data siswa pada Lembaga Pedidikan Kejuruan (LPK) SMILE Yogyakarta adalah program aplikasi database bahasa pemrograman yang digunakan dalam membuat program  aplikasi ini adalah bahasa pemrograman Delphi 5.0 dengan kapasitas  penggunaan aplikasi database lebih banyak, karena Delphi memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dalam mengakses berbagai produk database. Selain itu juga, program aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 5.0 ini mempunyai kemampuan cepat dalam memberikan layanan informasi, sehingga sangat tepat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin timbul, misalnya pertumbuhan jumlah siswa yang semakin tiggi.
Program aplikasi ini memiliki kemampuan dalam menampilkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah pengolahan data siswa yang disajikan dalam bentuk laporan. Laporan – laporan yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :
	Laporan Seluruh Siswa

Laporan Seluruh Instruktur
Laporan Seluruh Program Pilihan dan Mata Kuliah
Laporan Nilai Per Siswa
Laporan Nilai Seluruh Siswa
Laporan Pengambilan Program Pilihan
Laporan Rekapitulasi Pembayaran
Laporan Siswa Per Program Pilihan
Laporan Nilai Siswa Per Program Pilihan
Laporan Siswa baru
Laporan Siswa Lulus

Saran
Melihat semakin meningkatnya jumlah siswa di LPK SMILE Yogyakarta, maka penulis menyarankan agar menggunakan program aplikasi berbasis windows untuk pengolahan data siswa pada LPK SMILE Yogyakarta, karena program aplikasi berbasis windows mempunyai kemampuan menyimpan data dalam jumlah yang besar dan lebih praktis dalam pengoperasiannya.
Sebelum mengoperasikan program ini diharapkan kepada semua pemakai (user) untuk mempelajari dan membaca tata cara petunjuk pengoperasian prrogram, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengoperasiannya.
Dalam program aplikasi pengolahan data siswa ini tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan – kekurangan yang perlu dikembangkan oleh para pembaca, sehingga program ini menjadi lebih kompleks dan benar – benar berkualitas.
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