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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari Aplikasi Penghitung Nilai Raport SMA 

Negeri Kebakkramat Dengan Multiuser Berbasis Web adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mempermudah instansi SMA Negeri Kebakkramat dalam 

pengolahan nilai dan penyampaian informasi kepada siswa dengan 

menggunakan Aplikasi Penghitung Nilai Raport SMA Negeri 

Kebakkramat Dengan Multiuser Berbasis Web. 

2. Dengan menggunakan aplikasi penghitung nilai raport dengan multiuser 

berbasis web maka pihak sekolah telah mamanfaatkan fasilitas yang sudah 

ada didalam SMA Negeri Kebakkramat yaitu jaringan komputer intranet. 

3. Didalam pembuatan Aplikasi Penghitung Nilai Raport SMA Negeri 

Kebakkramat Dengan Multiuser Berbasis Web ini dibutuhkan database 

yang didalamnya terdapat tabel - tabel sebagai penunjang aplikasi 

penghitung nilai raport . 

4. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan Aplikasi Penghitung Nilai 

Raport SMA Negeri Kebakkramat Dengan Multiuser Berbasis Web yaitu 

database MySql, Apache, Macromedia Dreamweaver 8,Sistem Operasi 

Windows XP. 

 

 

 



 109

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis dari uraian-uraian bab-bab 

sebelumnya adalah : 

1. Dengan menggunakan aplikasi penghitung nilai raport dengan 

multiuser berbasis web dapat mempermudah wakil kepala sekolah 

dalam memantau penginputan nilai siswa dan dapat membatasi 

waktu input nilai yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. 

2. Aplikasi penghitung nilai raport dengan multiuser  berbasis web 

kedepannya bisa langsung digunakan kedalam jaringan Internet. 

3. Dengan adanya aplikasi ini maka pihak sekolah harus selalu 

update informasi-informasi tentang sekolah. 

4. Dengan menggunakan aplikasi ini pihak sekolah harus selalu 

memantau keamanan data dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab karena aplikasi ini bersifat multiuser. 

 

Demikian penyusunan tugas akhir ini telah penulis selesaikan dengan 

rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis mohon maaf apabila didalam 

penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan besar 

harapan penulis agar para pembaca mau memberikan saran dan kritik yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

Akhir kata apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada para 

pembaca sekalian, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.  

 


