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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan 

hal – hal sebagai berikut : 

1. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai dan 

sumber daya manusia yang handal SMA Pramita mau 

menggunakan sistem informasi penilaian akademik berbasiskan 

website. 

2. Dengan adanya sistem informasi penilaian akademik berbasiskan 

website, SMA Pramita dapat menyimpan nilai hasil belajar siswa 

dan siswa SMA Pramita juga dapat memantau nilai hasil belajar. 

3. Pengguna sistem informasi penilaian akademik adalah 

 Siswa – Siswa SMA Pramita 

Siswa – siswi SMA Pramita yang dapat memantau nilai hasil 

belajar dan mengira – ngira bagaimana siswa tersebut bisa 

mendapatkan nilai yang baik.  

 Staff Tata Usaha SMA Pramita 

Staff tatausaha SMA Pramita selaku administrator dari 

sistem ini memiliki hak akses untuk menginput bahkan 

mengupdate data siswa dan guru.  
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 Guru 

Guru SMA Pramita memiliki hak akses menginput dan 

mengupdate nilai hasil belajar siswa ke dalam sistem 

informasi penilaian.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat saran 

dalam hal – hal sebagai berikut : 

1. Dikarenakan SMA Pramita hanya memiliki 1 (satu) orang karyawan 

dibagian tata usaha maka SMA Pramita harus mencari karyawan 

baru dibagian tata usaha untuk dijadikan seorang admintrator sistem 

informasi penilaian akademik agar dapat membantu proses 

penginputan data menjadi lebih cepat. 

2. Dalam menginput data nilai harus berhati – hati, dikarenakan pada 

form penginputan nilai dibagian keterangan nilai tepatnya, tidak di 

fasilitasi auto validation jika sembarang input maka data akan tetap 

masuk.  
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