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BAB VI 

6.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembuatan sistem aplikasi pengolahan nilai akademik 

berbasis client server pada SMP N 1 Polanharjo ini, saya mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dalam pembuatan program ini menggunakan menu fasilitas seperti login, 

hak akses, input data guru dan guru ampu, input data kelas, input aspek 

penilaian, input nilai mapel, input nilai absensi, input nilai kepribadian, 

proses masuk/naik/transfer kelas. 

2. Membantu proses rekap data dengan membuat laporan-laporan yang 

berkaitan dengan pengolahan nilai raport seperti Laporan data mapel, 

Laporan data guru dan mapel ampu, Laporan data siswa, Laporan data 

nilai mapel, Laporan data nilai raport, Laporan data peringkat siswa 

3. Database dan tabel yang digunakan dalam program ini antara lain 

Database dbsekolah, tabel  aspek nilai, tabel periode, tabel extra, tabel 

global variable, tabel kelas, tabel kepribadian, tabel guru ampu, tabel 

mapel, tabel mutasi kelas, tabel raport, tabel seting mapel, tabel siswa, 

tabel tingkat, tabel user. 

4. Pemberian fasilitas hak akses untuk memberikan keamanan, fungsi dan 

tugas yang berbeda untuk setiap user. 

5. Menggunakan fasilitas Client Server yang memberi batasan akses pada 

setiap user yang antara lain : 
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a) Tata Usaha : diberi hak akses pada menu global variable, periode  

akademik, tingkat akademik, aspek penilaian, Input guru dan 

pelajaran ampu, input kelas, input siswa, input mapel, input 

setting mapel, input transfer siswa 

b) Guru Mapel : input nilai mapel, laporan nilai kelas, laporan mapel, 

laporan raport siswa. 

c) Wali Kelas : input nilai mapel, input nilai kepribadian, input nilai 

ekstra, input nilai absensi, laporan siswa, laporan nilai siswa, 

laporan raport siswa, laporan mapel, laporan peringkat kelas. 

d) Kepala Sekolah : laporan guru, laporan siswa, laporan mapel, 

laporan nilai siswa, laporan peringkat siswa, laporan raport siswa. 

 

6.2.  SARAN 

Setelah melakukan implementasi dan pengujian aplikasi pengolahan nilai 

raport yang penulis buat dapat dikembangkan lebih lanjut. Pada sistem yang 

penulis buat masih ada kelemahan dan kekurangan yaitu : 

1. Sebaiknya aplikasi ini lebih dikembangkan lagi untuk lebih mendukung 

dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, karena teknologi 

komputerisasi saat ini berkembang begitu cepat sehingga perlu 

dikembangnya Sistem informasi akademik yang lebih lengkap. 

2. Perlu adanya komputer anjungan sebagai penyedia layanan informasi bagi 

siswa, agar setiap siswa bisa diberi hak akses sendiri untuk melihat nilai 

raportnya. 


