
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah penulis lakukan, maka penulis 

mencoba membuat suatu kesimpulan dan juga mengajukan bebrapa saran-saran 

yang berhubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya. 

1. Perancangan sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis web 

di Sma Kolombo dapat membantu dan mempermudah baik itu dari pihak 

calon siswa baru dalam melakukan pendaftaran secara online maupun pihak 

internal sekolah untuk melakukan proses penerimaan peserta didik baru. 

2. Sistem penerimaan peserta didik baru berbasis web ini dibuat sebagai 

pengembangan dari sistem yang lama. Dalam artian proses yang ada 

didalam sistem yang baru merupakan gabungan dari proses pada sistem 

yang lama ditambah dengan proses pada sistem yang baru yang dilakukan 

secara online. Penggabungan kedua proses tersebut diharapkan dapat 

membantu dari segala pihak yang membutuhkan. Proses yang dilakukan 

secara online pada sistem yang baru lebih cocok dimanfaatkan bagi mereka 

yang berlokasi jauh dari lokasi sekolah, sedangkan untuk yang berdomisili 

dekat dengan sekolah, maka lebih cocok memanfaatkan proses pada sistem 

yang lama. Hal ini dilihat dari segi waktu dan biaya yang dibutuhkan. 

 



5.2 Saran 

Dari semua hasil yang telah dicapai saat ini, sistem penerimaan peserta didik 

baru Sma Kolombo berbasis web masih memiliki kekurangan. Disarankan untuk 

melengkapi sistem ini, diantaranya : 

1. Agar sistem ini dapat berkembang dan lebih bermanfaat disediakan sistem 

untuk menambahkan menu atau proses administrasi bagi calon siswa atau 

pendaftar yang sudah dinyatakan diterima. 

2. Untuk pengelolaan pendaftaran selain menangani penerimaan peserta didik 

baru, diharapkan sistem juga dapat mengelola pendaftaran untuk registasi 

ulang siswa lama. 

3. Serta diharapkan bagi pihak sekolah dalam hal ini admin atau pengelola 

website untuk melakukan maintenance dan update data secara berkala 

sehingga informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang memberikan 

informasi terkini bagi user. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan dari hasil 

penelitian atau perancangan ini, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain 

yang membutuhkan dan memberikan kontribusi khususnya bagi akademisi serta 

rekan-rekan akademika. 

 


