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BAB 5 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari sistem informasi penerimaan 

peserta didik baru berbasis website pada Menlo Park School yang sudah 

dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan seperti 

berikut: 

a. Sistem pendaftaran yang saat ini masih kurang efektif dan memakan 

banyak waktu, dikarenakan pendaftar harus melalui beberapa 

aplikasi untuk mendapatkan informasi pendaftaran dan sebuah 

formulir pendaftaran. Selain itu Administrasi sekolah juga masih 

kurang memahami tampilan dan alur dari aplikasi Airtable sehingga 

dapat terjadi kesalahan dan membuat proses pendataan menjadi 

memakan waktu.  

b. Adanya sistem informasi pendaftaran berbasis web ini calon peserta 

didik dapat lebih menghemat waktu dikarenakan sistem ini dapat 

memperbaiki alur yang ada saat ini menjadi lebih tertata dengan 

baik. 

c. Sistem informasi pendaftaran berbasis web ini juga bisa membantu 

pihak sekolah untuk melakukan input data dan dokumen 

pendaftaran yang nantinya tersimpan ke database serta memantau 

hasil seleksi pendaftaran melalui akun yang dimiliki orang tua tanpa 

harus menghubungi pihak orang tua melalui Whatsapp. 

d. Sistem informasi pendaftaran berbasis web bisa membantu dalam 

mengarsipkan data dari peserta didik, mengubah status pendaftaran 

serta pembuatan laporan dari hasil seleksi melalui akun admin 

sehingga bisa menghasilkan informasi yang tepat. 
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5.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan untuk sistem informasi ini ialah 

dikembangkan atau ditambahkan lagi fitur-fitur yang bermanfaat untuk 

menyempurnakan sistem tersebut, seperti tracking jumlah pengunjung 

website agar dapat melacak berapa jumlah dan datang dari mana saja para 

pengunjung website pendaftaran tersebut, apakah dari iklan dimedia sosial 

atau dari pencarian utama yaitu google. Selain itu, sistem ini juga masih 

perlu pengamanan yang lebih ketat agar terhindar dari pihak ataupun 

oknum tidak akan bertanggung jawab. 
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