
BAB VI

PENUTUP

Setelah diuraikan secara terinci permasalahan dan pembatasan masalah, 

maka penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi SMA Negeri 

Kebakkramat untuk menetapkan sistem informasi dan pendaftaran siswa baru

online  di SMA Negeri Kebakkramat berbasis Internet.

6.1    Kesimpulan

Sistem informasi SMA Negeri Kebakkramat berbasis internet yang 

penulis buat memiliki satu halaman default homepage SMA Negeri 

Kebakkramat. Pada Homepage tersebut terdapat beberapa link yang akan 

menuju ke bebrapa halaman Homepage yang terdapat informasi dari SMA 

Negeri Kebakkramat itu sendiri.

Disamping itu terdapat form mengisi buku tamu bagi pengunjung 

Homepage SMA Negeri Kebakkramat. Dan juga bagi siswa yang ingin 

mendaftar menjadi siswa di SMA Negeri Kebakkramat terdapat menu 

tersendiri untuk pendaftaran.

Selain itu Homepage SMA Negeri Kebakkramat terdapat link yang 

menunjukkan kegiatan, berita SMA Negeri Kebakkramat serta info terbaru 

tentang SMA Negeri Kebakkramat yang dapat dilihat oleh user, Info prestasi 

dan data guru juga terdapat di dalam website SMA Negeri Kebakkramat

sehingga user dapat mengetahui prestasi yang pernah di raih data data guru 
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yang aktif  di SMA Negeri Kebakkramat.Selain itu juga dengan 

menggunakan sistem pendukung keputusan atau decicision support system 

(dss) bagian admin bisa secara otomatis melaporkan ke bagian kepala 

sekolah dengan Grafik, angka dan tabel.

6.2     Saran

Internet sebagai salah satu sarana penyimpanan informasi yang 

sedemikian cepat dan bersifat global, menjadi media promosi yang sangat 

tepat bagi Instansi yang selalu mengikuti perkembangan dunia informasi

Maka dalam hal ini penulis berkeinginan memberikan beberapa 

saran kepada pihak manajemen SMA Negeri Kebakkramat demi 

perkembangan dan kemajuan instansi.

Saran tersebut antara lain : membuat sebuah sistem informasi yang 

terpusat dan dapat diakses oleh masyarakat umum secara cepat serta selalu 

diperbaharui, mempublikasikan serta mempromosikan SMA Negeri 

Kebakkramat beserta kelebihaan dan daya tarik yang dimiliki sehingga calon 

siswa yang membuka Homepage SMA Negeri Kebakkramat menjadi senang 

dan lebih berkeinginan menjadi siswa SMA Negeri Kebakkramat. Dan 

kesemua itu dapat diwujudkan dengan membuat Homepage yang 

ditempatkan di server sebuah web hosting atau di server SMA Negeri 

Kebakkramat sendiri dengan didukung oleh beberapa sumber daya manusia 

yang menanganinya.
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