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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dizaman seperti saat ini perkembangan teknologibegitu cepatnya 

berkembang dari waktu ke waktu yang telah membuat kehidupan dunia 

memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan 

sebelumnya. 

Begitu pun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang 

berkembang pesat saat ini menuntut manusia untuk beradaptasi dengan 

berbagai teknologi yang hadir disekitarnya. 

Munculnya sistem komputer sangat membantu dalam pemecahan 

masalah terutama dalam hal pengolahan data supaya didapatkan informasi 

yang akurat, relevan, cepat dan mudah didapatkan. Hampir semua instansi-

instansi, sekolah-sekolah, baik yang bersifat negeri/pemerintahan maupun 

bersifat swasta menggunakan sistem komputer. 

Untuk itu sistem informasi yang terkomputerisasi sangat diperlukan di 

dalam pengolahan nilai siswa. Dikarenakan sistem yang lama masih 

menggunakan cara manual dalam sistem proses pengolahannya.Maka dari 

itu diperlukan suatu sistem informasi untuk pengolahan, penyimpanan dan 

pencarian data yang lebih efisien oleh perangkat komputer yang menunjang 

sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

Dari uraian diatas, penulis mencoba untuk membuat konsep 

perancangan sistem yang berjudul“SistemInformasi Pengolahan Nilai 

Siswa Menggunakan PHP dan MySQL”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang suatu program Sistem Informasi Pengolahan Nilai 

Siswa pada yang dapat digunakan untuk mempermudah dan membantu 

dalam pengolahan data. 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek adalah : 

1. Bagi penulis, dapat memanfaatkan pengetahuan tentang sistem informasi 

yang terkomputerisasi yang didapatkan dibangku kuliah untuk merancang 

suatu prototype / contoh program tentang pengolahan nilai siswa yang 

nantinya bisa di kembangkan dikemudian hari sesuai kebutuhan.   

2. Bagi untuk mempermudah dan membantu dalam mengolah nilai siswa. 

 

 

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

Dalam pembuatan laporan kerja praktek ini penulis membatasi 

cakupan ruang lingkup yang di analisis, dengan maksud untukmenghindari 

ketidakjelasan dan mempertegas masalah yang akan di bahas dalam 

pembuatan laporan kerja praktek ini, yaitu: 

1. Membuat contoh rancangan sistem pengolahan nilai siswa yang 

nantinya bisa dikembangkan di kemudian hari sesuai kebutuhan, dengan 

menggunakan php dan mysql. 
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1.5 Metodologi Penulisan 

 Untuk memperoleh hasil penulisan yang diharapkan, maka dibutuhkan 

data dan informasi yang akurat yang akan mendukung penelitian ini. Metode 

yang digunakan oleh penulis untuk pengumpulan data ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dan tanya jawab langsung dengan pihak 

sekolah yang berkepentingan dan berkaitan dalam pelaksanaan system 

yang sedang berlaku tersebut. 

2. Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan data-data yang sesuai dengan judul penulisan 

Kerja Praktek yang berhubungan dengan pembuatan program 

menggunakan php dan mysql, misalnya dari buku atau sumber di internet 

sebagai referensi. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini terbagi menjadi 

beberapa bagian yang disusun untuk memberikan gambaran umum tentang 

penelitian yang dijalankan, dengan sistematika pembahasan disusun sebagai 

berikut: 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan danmanfaat laporan Kerja Praktek, 

ruanglingkup pembahasan, metodologi penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :   GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

Dalam bab ini dibahas mengenai sejarah singkat sekolah, 

struktur organisasi, profil, visi misi dan lokasi sekolah yang 

merupakan gambaran sekolah untuk penulis dalam melakukan 

penelitian dan membuat laporan Kerja Praktek. 
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BAB III :   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori atau dasar 

pengetahuan yang digunakan dalam pembuatan laporan kerja 

praktek ini. 

BAB IV :   ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang sistem yang akan 

dikembangkan,diagram alir data / data flow diagram, relasi antar 

tabel dan perancangan database kebutuhan sistem. 

BAB V :   PEMBAHASAN PROGRAM 

Di dalam bab ini berisi tentang penjelesan pembahasan program. 

BAB VI :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang didapat 

dari seluruh isi dari penulisan Laporan Kerja Praktek yang sudah 

disusun. Bab ini juga memuat saran yang disampaikan penulis 

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT KP 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Konsep Dasar Sistemdan Basis Data 

3.1.1 Sistem 

Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen 

fungsional (dengan tugas/fungsi khusus) yang saling berhubungan dan 

secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses/pekerjaan 

tertentu. 

Sebagai contoh, sistem kendaraan terdiri dari: komponen stater, 

komponen pengapian, komponen penggerak, komponen pengerem, 

komponen kelistrikan – speedometer, lampu, dan lain-lain. Komponen-

komponen tersebut diatas memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuka 

kendaraan tersebut bisa dikendarai dengan nyaman dan aman. 

Contoh lain yaitu sitem perguruan tinggi, yang terdiri dari dosen, 

mahasiswa, kurikulum, dan lain-lain.Sistem ini bertujuan untuk 

menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang 

ilmunya. 

Dari definisi di atas maka dapat diketahui manfaat sistem yaitu untuk 

menyatukan atau mengintegrasikan semua unsur yang ada dalam suatu 

ruang lingkup, dimana komponen-komponen tersebut tidak dapat berdiri 

sendiri.  

Komponen atau sub sistem harus saling berintegrasi dan saling 

berhubungan untuk membentuk satu kesatuan sehingga sasaran dan tujuan 

dari sistem tersebut dapat tercapai.  

Maka,definisi lain dari sistem adalah “kumpulan dari bagian-bagian 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama atau sekumpulan 

objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi”(Hanif Al Fata, 2007). 

 

 

 



7 

 

3.1.2 Sistem Basis Data 

Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem 

manajemen basis data (SMBD), komponen-komponen sistem basis 

data meliputi: 

1. Perangkat Keras (Hardware) sebagai pendukung operasi 

pengolahan data. 

Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer. 

Contoh dari perangkat keras komputer yaitu: mouse, keyboard, 

monitor, CPU, memori, dan lain-lain. 

2. Sistem Operasi (operating System) atau perangkat lunak untuk 

mengelola basis data. 

Sistem operasi merupakan suatu software sistem yang bertugas 

untuk melakukan kontrol dan manajemen hardware serta operasi-

operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi  

seperti program-program pengolahan kata dan browser web.  

Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama 

yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer 

dinyalakan. 

Sementara software-software lainnya dijalankan setelah sistem 

operasi berjalan,dan sistem operasi akan melakukan layanan inti 

umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut 

sperti akses ke disk, manajemen memori, schedulling task, dan 

antar muka user. Dengan demikian masing-masing software tidak 

perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat 

dilayani dan dilakukan oleh Sistem Operasi. 

3. Basis data (Database) sebagai inti dari sistem basis data    

4. Database Management System (DBMS) 

DBMS adalah software yang menangani semua akses ke basis data. 

Secara konsep apa yang terjadi adalah sebagai berikut: 

a. User melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang 

yang diperlukannya menggunakan suatu bahasa manipulasi 

data, biasanya disebut SQL. 
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b. DBMS menerima request dari user dan menganalisa request 

tersebut. 

c. DBMS memeriksa skema eksternal user, pemetaan 

eksternal/konseptual, skema konseptual, pemetaan 

konseptual/internal, dan struktur penyimpanan. 

d. DBMS mengeksekusi operasi-operasi yang diperlukan untuk 

memenuhi permintaan user. 

Contoh dari DBMS ini yaitu antara lain Microsoft SQL Server 

2000,Oracle, MySQL,Interbase,Paradox,Microsoft Acces, dan lain-lain. 

5. Pemakai (User) 

Pemakai merupakan orang atau sistem yang akan mengakses dan 

merubah isi basis data. Beberapa jenis pengguna basis data, yaitu: 

a. Programmer Aplikasi: orang yang mengkodekan aplikasi 

dengan bahasa pemrograman  

b. User Mahir: orang yang mampu menggunakan basis data secara 

langsung dengan menggunakan DBMS 

c. User Umum/End User:orang yang memakai basis data dengan 

menggunakan perantara program aplikasi. Misalnya seorang 

kasir memsaukan data penjualan kedalam basis data dengan 

menggunakan aplikasi kasir. 

d. User Khusus: bisa berupa sistem lain. 

6. Aplikasi lain 

Aplikasi lain merupakan software yang dibuat untuk memberikan 

interface kepada user sehingga lebih mudah dan terkontrol dalam 

mengakses basis data. Aplikasi lain ini merupakan komponen 

tambahan dalam sistem basis data yang sifatnya opsional. 
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3.2 Konsep Dasar Serta Pengertian Data dan Informasi 

Data dan informasi 

Data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-

kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang 

tertentu yang tidak acak yang menunjukan jumlah, tindakan, atau hal. Data dapat 

berupa catatan-catatan dalam kertas, buku atau tersimpan sebagai file dalam basis 

data. Data akan menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data.  

Oleh karenanya, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah 

lebih lanjut. Contoh data adalah catatan identitas pegawai, catatan transaksi 

pembelian, catatan transaksi penjualan, dan lain-lain. 

Informasi adalah merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi 

bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung 

saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang.  

Untuk memperoleh informasi, diperlukan adanya data yang akan diolah dan 

unit pengolah. Contoh informasi adalah daftar pegawai berdasarkan departemen, 

daftar pegawai berdasarkan golongan, rekapitulasi transaksi pembelian pada akhir 

bulan, rekapitulasi transaksi pembelian pada akhir bulan, rekapitulasi transaksi 

penjualan pada akhir bulan, dan lain-lain. 

Transformasi data menjadi informasi dapat digambarkan sebagaimana 

ditunjukan oleh gambarberikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 transformasi data menjadi informasi 

Dalam gambar tersebut, input adalah data (dalam basis data) yang akan 

diolah oleh unit pengolah, dan output adalah informasi sebagai hasil pengolahan 

data yang telah diinputkan tersebut. Suatu unit penyimpan (memori sekunder) 

diperlukan sebagai alat simpanan data, pengolah, maupun informasi.  

Input Unit Pengolah Output 

Unit Penyimpanan 
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Informasi yang diperoleh dari pengolahan data dapat dinilai berdasarkan 

sifatnya. Sifat informasi yang menentukan nilai informasi, adalah : 

1. Kemudahan dalam memperoleh 

2. Sifat luas dan kelengkapannya  

3. Ketelitian (accuracy) 

4. Kecocokan dengan pengguna (relevance) 

5. Ketetapatan waktu  

6. Kejelasan (clarity) 

7. Fleksisbilitas/keluwesannya 

8. Dapat dibuktikan  

9. Tidak ada prasangka 

10. Dapat diukur 

Informasi diperlukan oleh para pemakai (manajemen) pada seluruh level 

manajemen dalam seluruh fungsi organisatpris. Informasi tersebut dapat 

mempunyai beberapa fungsi, antara lain : 

1. Menambah pengetahuan 

Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerimanya 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung 

proses pengambilan keputusan.  

2. Mengurangi ketidakpastian 

Adanya informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang 

akan terjadi dapat diketahui sebelumnya, sehingga menghindari 

keraguan pada saat pengambilan keputusan. 

3. Mengurangi resiko kegagalan 

Adanya informasi akan resiko kegagalan karena apa yang akan terjadi 

dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya 

kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang 

tepat. 

4. Mengurangi keanekaragaman / variasi yang tidak diperlukan 

Adanya informasi akan mengurangi keanekaragaman yang tidak 

diperlukan, karena keputusan yang diambil lebih terarah. 
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5. Memberi standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan-

keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan. 

Adanya informasi akan memeberikan standar, aturan, ukuran, dan 

keputusan yang lebih terarah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan secara lebih baik berdasar informasi yang diperoleh. 

 

 

3.3 Perancangan Sistem Diagram Alir Data / Diagram Flow Diagram 

3.3.1 Flowchart 

Flowchart adalah Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang 

menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. 

Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk 

dokumentasi. 

3.3.2 Diagram Konteks 

Pengertian diagram konteks adalah suatu diagram alir yang tingkat tinggi 

yang menggambarkan seluruh jaringan, masukan dan keluaran. Sistem yang 

dimaksud adalah untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan. 

Mengidentifikasikan awal dan akhir data awal dan akhir yang masuk dan 

keluaran sistem. Diagram ini merupakan gambaran umum sistem yang nantinya 

akan kita buat. Secara uraian dapat dikatakan bahwa diagram konteks itu berisi 

siapa saja yang memberikan data (inputan) ke sistem serta kepada siapa data 

informasi yang harus dihasilkan system. 

3.3.3 Diagram Alir Data 

Diagram aliran data merupakan peralatan yang berfungsi untuk 

menggambarkan secara rinci mengenai sistem berbagai jaringan kerja antar fungsi 

yang berhubungan satu sama lain dengan menunjukkan dari dan ke mana data 

mengalir serta penyimpanannya.  

Pada umumnya tahapan dalam diagram aliran data dimulai dari 0, 1, 2 dan 

seterusnya. Tahapan 0 menggambarkan database yang akan menampung aliran 

data, namun dalam tahap ini, semua proses hanya digambarkan sebagai sebuah 

sistem secara umum dan tidak terinci.  

http://www.kajianpustaka.com/2012/10/diagram-aliran-data-dad.html
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Setiap penurunan ke tahapan yang lebih rendah adalah tahapan 1, 2 dan 

seterusnya, maka proses-proses tersebut akan diuraikan lebih rinci dengan 

spesifikasi yang lebih jelas. Penurunan tahapan dilakukan jika perlu untuk 

memperinci beberapa proses, namum tidak semua proses yang ada harus 

diturunkan dengan jumlah tahapan yang sama. (Budi Sutejo Dharma Oetomo, 

2002, 118).  

Pendekatan aliran data memiliki empat kelebihan utama melalui 

penjelasan naratif mengenai cara data-data berpindah disepanjang sistem yaitu: 

1. Kebebasan dalam menjalankan implementasi teknis sistem yang terlalu 

dini. 

2. Pemahaman lebih jauh mengenai keterkaitan satu sama lain dalam sistem 

dan sub sistem. 

3. Mengkomunikasikan pengetahuan sistem yang ada dengan pengguna 

melalui diagram aliran data.  

4. Menganalisis sistem yang diajukan untuk menentukan apakah data-data 

dan proses yang diperlukan sudah ditetapkan. (Kenneth. E. Kendall dan 

Julie. E. Kendall., (1),  2003, 264) 

Berikut ini simbol-simbol yang digunakan dalam sistem aliran data antara lain: 

 

Gambar 3.2Simbol Diagram Aliran 

Data (DAD) 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-HfdU-AUhCd8/UIO5mVbjy_I/AAAAAAAACVY/DRB534JpTQQ/s1600/Diagram+Aliran+Data.jpg
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Berikut ini adalah keterangan dari gambar di atas (Kenneth. E. Kendall dan 

Julie. E. Kendall., (1),  2003, 265): 

 Kotak rangkap dua digunakan untuk menggambarkan suatu entitas 

eksternal yang dapat mengirim data atau menerima data dari sistem. 

 Tanda panah menunjukkan perpindahan data dari suatu titik ke titik lain 

dengan kepala tanda panah mengarah ke tujuan data.  

 Bujur sangkar dengan sudut membulat digunakan untuk menunjukkan 

adanya proses transformasi. 

 Penyimpanan data menandakan penyimpanan manual, seperti lemari file 

atau sebuah file atau basis data terkomputerisasi. Karena penyimpanan 

data mewakili seseorang tempat atau sesuatu maka diberi nama dengan 

sebuah kata benda. 

 

3.3.4 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Konsep ERD 

Perancangan basis data dengan mengunakan model entity relationship 

adalah dengan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). Terdapat tiga 

notasi dasar yang bekerja pada model E-R , yaitu : entity sets, relationship sets, 

dan attributes. 

Sebuah entity adalah sebuah “benda” (thing) atau “objek” (object) didunia 

nyata yang dapat dibedakan dari semua objek lainnya. Sebuah entity sets adalah 

seumpulan entity yang mempunyai tipe yang sama. Kesamaan tipe ini dapat 

dilihat dari atribut / property yang dimiliki oleh setiap entiti. Misal : 

- Kumpulan orang yang menyimpan uang pada suatu bank dapat 

didefinisikan sebagai entity set nasabah. 

- Kumpulan orang yang belajar diperguruan tinggi didefinisikan 

sebagai mahasiswa. 
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Entity set dilambangkan dengan bentuk persegi panjang , seperti tampak 

pada gambar berikut : 

 

 

Gambar 3.3 Lambang Entity Set 

Relationshipadalah hubungan diantara beberapa entity. Relationship set 

adalah sekumpulan relasi yang mempunyai tipe yang sama.  

Relationship set digambarkan dengan diamond seperti tampak pada 

gambar dibawah ini :  

 

 

Gambar 3.4 Lambang Relationship Set 

Atributmerupakan sebutan untuk mewakili suatu entity. Atribut dalam 

ERD dilambangkan dengan bentuk elips, seperti tampak pada gambar ini : 

 

 

Gambar 3.5 Lambang Atribut 

 

 

3.4 PHP& My SQL 

PHPadalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web 

server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. 

Pemrograman yang berjalan pada server banyak sekali.Setiap program 

mempunyai kelebihan program dan kekurangan.Saat ini banyak website yang 

menggunakan program PHP sebagai dasar pengolahan data.Beberapa keunggulan 

yang di miliki PROGRAM PHP adalah: 

o PHP memiliki tingkat akses lebih cepat . 

o PHP memiliki tingkat lifecyle yang cepat sehingga selalu mengikuti 

perkembangan teknologi internet.  

o PHP memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 

o PHP mampu berjalan di beberapa server yang ada, misalnya 

Apache, Microsoft IIS, PWS, AOLserver,phttpd, fhttp, dan Xitami. 
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o PHP mampu berjalan di Linux sebagai platform system operasi utama bagi 

PHP, namun juga dapat berjalan di FreeBSD, Unix, Solaris, Windows, dan 

yang lain. 

o PHP juga mendukung akses ke beberapa database yang sudah ada, baik 

bersifat free/gratis ataupun komersial.Database itu antara lain MysQL, 

PosgresSQL, mSQL, Informix, dan MicrosoftSQL sever. 

o PHP bersifat free atau gratis. 

 

Struktur & Penulisan Program PHP  

Kode PHP dalam Html 

Kode-kode bahasa PHP dalam penulisannya menyatu dengan tag-tag HTML 

dalam satu file.Kode PHP diletakan antara tanda <? atau <?php dan diakhiri 

dengan tanda ?> sebagai identitas bahasa pemrograman PHP. Akan tetapi, ada 

beberapa cara lagi untuk memberikan tanda bahwa kode yang di tulis adalah kode 

php, antara lain: 

o Model javascript, kode php diawali dengan tag-tag <script 

language=’’php’’>dan diakhiri dengan </scricpt>. 

o Model ASP, penulisan kode PHP diwali dengan tag <%dan diakhiri 

dengan %>.Akan tetapi, cara ini berfungsi bila server diatur lebih dahulu 

sehingga modul php mengenalinya . 

File yang mengandung kode PHP ini akan diberi extensi.php atau extensi lain 

yang ditetapkan oleh web server sebagai file PHP.Berdasarkan extensi ini, pada 

saat file diakses server akan mengenali file ini sebagai file PHP. Selanjutnya, 

server akan menerjemahkan kode-kode PHP menjadi tag-tag html pada browser 

client. Berikut ini contoh penulisan kode PHP yang menyatu dengan tag html: 

//coba1.php 

<html> 

<head> 

<title>Program PHP</title> 

</head> 

<body> 
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?> 

Echo”Mari belajar PHP”; 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

3.5 My SQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis dataSQL 

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang 

multithread,multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 

MySQL ABmembuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah 

lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual 

dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak 

cocok dengan penggunaan GPL. 

Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat 

lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh 

sebuah perusahaan komersial SwediaMySQL AB, dimana memegang hak 

cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang 

Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah: David Axmark, Allan 

Larsson, dan Michael "Monty" Widenius. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

 

Dalam bab ini menguraikan tentang sistem yang akan dikembangkan, 

diagram alir data / data flow diagram, relasi antar tabel dan perancangan database 

kebutuhan sistem. 
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BAB V 

PEMBAHASAN PROGRAM 

 

 

Di dalam bab ini berisi tentang penjelesan pembahasan program. 
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BAB V1 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan dan Saran 

6.1.1 Kesimpulan 

Dengan adanya Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa pada SMPN 

1 Garawangi ini, semoga lebih baik dan efektif dalam pengolahan data.Dan 

dengan adanya Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa pada SMPN 1 

Garawangi tersebut, juga dapat memberikan kemudahan dan mudah-mudahan 

dapat membantu mempermudah dalam mengolah nilai siswa. 

 

 

6.1.2 SARAN 

Dengan adanya sistem informasi pengolahan nilai siswa tersebut, 

penulis menyarankan : 

1. Bagi para pengembang sistem atau pihak sekolah ataupun peneliti 

berikutnya agar sistem tersebut lebih disempurnakan lagi, karena dalam 

hal ini penulis masih memiliki keterbatasan dalam pengerjaan program / 

sistem yang dirancang masih kurang sempurna dan lengkap, karena 

penulis masih belajar dalam membuat program tentunyamasih banyak 

kekurangan. 

2. Proses sistem informasi pengolahan nilai siswa dilakukan oleh seluruh 

bagian yang terkait demi kemajuan sistem sekolah agar dapat terus 

digunakan serta dapat dirasakan manfaatnya sehingga nantinya akan 

menghasilkan sistem informasi yang lebih baik lagi.  
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