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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis membuat beberapa 

simpulan dari pembuatan skripsi Sistem Administrasi Sekolah ini adalah sebagai 

berikut: 

1. SMA Pelita II merupakan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen yang 

terletak di Jakarta Barat. Seperti Sekolah pada umumnya, SMA Pelita II 

membutuhkan suatu Sistem Administrasi Sekolah yang terkomputerisasi 

dan terorganisir dengan baik yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan 

kegiatan sekolah. SMA Pelita II yang tadinya masih belum 

terkomputerisasi dalam pelaksanaan administrasi sekolahnya, telah 

menggunakan Sistem Administrasi Sekolah dari pemerintah online secara 

gratis selama 3 tahun terakhir.   

2. Sistem Administrasi sekolah dari pemerintah tersebut diberikan kepada 

seluruh SMA di Jakarta dan tidak di wajibkan bagi SMA – SMA untuk 

menggunakannya. Tetapi, dalam penggunaannya terdapat beberapa kendala 

yang dirasakan oleh pihak sekolah. Sistem Administrasi Sekolah tersebut 

terlalu kompleks dan belum dapat menghasilkan Laporan – Laporan yang 

dibutuhkan Kepala Sekolah. Selain itu, karena digunakan oleh hampir 
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seluruh SMA  di Jakarta, seringkali pada saat menjelang pencetakan rapor 

terjadi kelambatan dalam mengakses ( lemot ) dan mengalami server down. 

3. SMA Pelita IIpun belum memiliki website, sehingga kesulitan dalam 

memperkenalkan kepada masyarakat luas. Selain itu, Informasi mengenai 

jadwal pelajaran, jadwal ujian, serta rapor mid semester masih dilakukan 

secara manual dan diberitahukan secara lisan kepada siswa.   

4. Dengan dibuatnya suatu aplikasi sistem informasi berbasis web ini, sekolah 

mempunyai website yang memiliki multi fungsi, yang tidak hanya 

memperkenalkan SMA Pelita II kepada masyarakat luas serta dapat 

mendukung proses pendataan pegawai, siswa, pengolahan nilai, pencetakan 

leger dan rapor, dan menghasilkan laporan yang dibutuhkan bagi pihak 

sekolah, serta menampilkan informasi akademis bagi siswa. 

5. Secara umum, aplikasi ini membahas tentang pendataan siswa dan 

pegawai,  pengolahan nilai siswa sehingga dapat menghasilkan rapor, serta 

menyediakan layanan informasi sekolah bagi masyarakat luas, dan 

informasi akademis bagi siswa. 

6. Aplikasi ini juga akan menghasilkan laporan – laporan seperti Laporan 

Perkembangan Statistik Siswa (LSPS) dan Laporan Pelaksanaan 

Pengajaran (LPP) yang sangat dibutuhkan pihak sekolah dalam melihat  

perkembangan nilai siswa setiap tahunnya dan pelaksanaan pengajaran 

yang telah dilakukan oleh masing – masing Guru Bidang Studi. 

7. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan hak akses sesuai dengan 

jabatannya, sehingga tidak dapat mengakses melebihi hak akses yang telah 

ditentukan. 
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5.2    Saran 

 

Dengan berbagai keterbatasan dalam pengembangan aplikasi ini, ada beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut : 

1. Perlu diadakan sosialisasi tentang pengenalan web sekolah untuk para 

pegawai yang berhubungan dengan sistem, siswa, orang tua siswa, dan 

masyarakat luas. 

2. Dengan adanya Sistem Administrasi Sekolah ini, diharapkan dapat 

meminimalkan keterlambatan dalam pencetakan leger dan rapor, tetapi 

yang terpenting disarankan kepada para Guru Bidang Studi agar dapat 

mengentry nilai – nilai siswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

3. Untuk kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan 

mengembangkan aplikasi yang dapat mengkonversi data - data dari sistem 

yang kami rancang ini ke Sistem Administrasi Sekolah dari pemerintah 

jika sewaktu – waktu sekolah diharuskan menggunakan sistem tersebut. 

4. Dalam pengembangannya juga dapat ditambahkan sebuah sistem 

informasi e-learning yang dapat memudahkan siswa untuk memperoleh 

informasi secara online yang diinginkan serta dapat mendorong siswa 

dapat belajar dimana saja dan kapan saja. 

5. Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) secara online dapat 

dilakukan dalam pengembangan sistem, sehingga memudahkan bagi siswa 

siswa baru untuk mendaftar ke SMA Pelita II, terutama bagi orang tua 

siswa yang tidak sempat mendaftarkan putra/putrinya langsung ke 

sekolah. 


