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BAB V 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan pada SMK 

Negeri 6 Surakarta dan dari uraian pembahasan masalah di depan, maka penulis 

dapat menyimpulkan demi meningkatkan kemajuan di SMK Negeri 6 Surakarta 

dalam sistem informasi akademik sekolah kepada siswa atau dalam hal ini 

menyangkup materi, jadwal akademik, dan materi pelajaran.  

5.1 KESIMPULAN 

Hasil dari proyek akhir ini adalah membuat sistem informasi 

akademik SMK Negeri 6 Surakarta yang diharapkan dapat membantu 

penyampaian informasi akademik kepada siswa secara lebih cepat dan 

efektif. Informasi yang di sampaikan dalam hal ini adalah mencakup agenda 

akademik oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum, materi pelajaran 

oleh guru, penilaian hasil belajar oleh guru, dan penilaian kehadiran oleh 

wali kelas. Kegunaan lain adalah untuk sebagai berikut : 

1. Mempermudah siswa memperoleh nilai hasil belajar 

2. Mempermudah siswa memperoleh informasi agenda akademik  

3. Mempermudah siswa memperoleh materi pelajaran 

4. Mempermudah guru dalam menyampaikan informasi materi pelajaran 

5. Mempermudah guru menyampaikan nilai hasil belajar kepada siswa 

6. Mempermudah wali kelas mengisi daftar kehadiaran siswa 
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7. Mempermudah wakil kepala sekolah dalam menyampaikan informasi 

agenda akademik. 

Dan sistem ini juga dapat menghasilkan laporan-laporan sebagai 

berikut: 

1. Laporan data Siswa 

2. Laporan data Guru 

3. Laporan data Wali Kelas 

4. Laporan data kehadiran siswa 

5. Laporan data nilai siswa 

6. Laporan data mata pelajaran 

5.2 SARAN  

Untuk mengembangkan sistem informasi akademik SMK Negeri 6 

Surakarta ini,maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini masih lemah dalam keamanan datanya, sehingga perlu ada 

pengamanan data untuk keamanan sistem. 

2. Sistem ini tidak bisa berlaku untuk siswa yang tidak naik kelas, karena 

dalam pencariannya menggunakan tahun angkatan atau tahun masuk 

siswa di SMK Negeri 6 Surakarta.  

3. Sistem informasi pada bagian materi belum terdapat menu yang berguna 

untuk meng-upload file- file seperti file zip atau file- file lain.  

4. Sistem ini belum tersedia hak akses untuk wali kelas, sehingga data-data 

kehadiran siswa tahun yang sudah berlalu masih bisa di aksees oleh wali 

kelas lama.   


