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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan masalah dan analisa sistem di muka, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan metode rekayasa perangkat lunak waterfall pada 

tahap analisis masalah maka diperoleh model permasalahan sistem 

informasi akademik yaitu bagaimana proses registrasi dan konfigurasi 

sehingga sistem informasi akademik dapat diaplikasikan pada website. 

2. Sistem Informasi Akademik yang masih dilakukan dengan sistem manual 

memperlambat kinerja dan kurang efisien dalam waktu dan mempercepat 

kinerja dari sistem pendaftaran, sistem nilai dan absensi yang beralih dari 

sistem manual ke sistem komputer yang berbasis website. 

3. Adapun maksud digunakannya software aplikasi ini karena terdapat 

kelebihan-kelebihan, diantaranya adalah : PHP sebagai bahasa 

pemrograman web dapat digunakan bersama-sama dengan kode HTML dan  

script PHP diterjemahkan di pihak server (Script Server Side) sehingga 

tidak dapat dibaca oleh client(browser). Digunakan Apache web server, 

karena kecepatan-nya dalam merespon client, hal ini juga ditunjang oleh 

spesifikasi PC server. MySQL sebagai database server memiliki kecepatan 

dan  kemudahan dalam penggunaan dan dapat memenuhi kebutuhan SQL 
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Server yang dapat menangani database dalam jumlah besar serta dukungan 

yang baik dari PHP terhadap MySQL.  

4. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan perangkat lunak-perangkat lunak 

ini relatif sangat rendah dikarenakan perangkat lunak, yaitu : apache web 

server, dan PHP tersedia secara cuma-cuma (freeware). 

5. Digunakannya web, memungkinkan aplikasi ini dapat diakses dari jarak 

jauh tanpa mempedulikan  sistem operasi (operating system) yang 

digunakan (Multiplatform). 

6. Hak akses didalam sistem Informasi Akademik sudah dibagi sesuai 

kewenangan masing-masing user yaitu : Administrator, Kepala Madrasah, 

Guru, Tata Usaha, Siswa dan Orang Tua 

Adapun aplikasi – aplikasi yang dipakai untuk membuat sistem pengolahan nilai 

raport di madrasah ibtidaiyah negeri sukoharjo adalah sebagai berikut : 

- Database, meliputi : Tabel Siswa, Tabel Guru, Tabel Mata Pelajaran, Tabel 

Nilai, Tabel Nilai UN, Tabel Nilai Ebta, Tabel Nilai Kognitif, Tabel Kelas, 

Tabel Jenis Kelas, Tabel Jadwal, Tabel Prestasi Siswa, Transaksi Nilai, 

Transaksi Nilai UN, Transaksi Nilai Ebta, Transaksi Jadwal, Transaksi Nilai 

Kognitif, Transaksi Prestasi Siswa 

- Laporan- Laporan meliputi : Laporan Data Siswa, Laporan Data Guru, 

Laporan Jadwal Pelajaran, Laporan Raport 
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6.2. SARAN 

Sistem Informasi Akademik merupakan sistem pengolahan segala 

informasi studi dari siswa yang digunakan untuk melaporkan hasil belajar siswa 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo yang masih menggunakan sistem 

manual beralih ke sistem komputer yang menggunakan internet atau website 

sebagai media untuk melaporkan hasil belajar siswa yang lebih mempercepat 

kinerja dan pembuatan hasil belajar dari siswa. 

Untuk itu kami berharap dengan diterapkannya sistem Informasi 

Akademik berbasis website dan pembuatan program aplikasi ini maka dapat 

dilihat sejauh mana komputer dapat membantu di dalam pekerjaan transaksi  di 

madrasah dan penyajian laporannya. 

 


