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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan 

 Perkembangan keberadaan dan kebutuhan terhadap informasi dewasa ini sangat pesat. 

Dengan adanya era globalisasi yang menimbulkan dampak positf bagi perkembangan 

perekonomian melalui IT yaitu perkembangan usaha semakin pesat. 

a. Pelatihan taekwondo di Kota Bekasi masih secara tercatat cara pendaftaran anggota 

maupun penjadwalan pelatihan taekwondo, sehingga kurang efektifnya anggota 

dalam mengetahui jadwal pelatihan yang mengakibatkan kesalahan informasi jadwal 

pelatihan membuat anggota tidak tepat waktu datang ketempat pelatihan. 

Dokumentasi-dokumentasi tersebut bisa hilang karena tidak efektifnya penyimpanan 

sehingga membuat pengurus di taekwondo Bekasi sulit untuk mendata anggota dan 

membuat penjadwalan pelatihan. 

b. Sistem informasi yang akan dirancang adalah sistem informasi pendaftaran anggota 

dan penjadwalan pelatihan dalam aplikasi berbasis web yang ditujukan pada 

Taekwondo Bekasi. Sistem informasi pelayanan pendaftaran anggota dan 

penjadwalan pelatihan taekwondo yang penulis hasilkan dapat digunakan untuk 

membantu para anggota baru maupun yang lama untuk melihat informasi yang ada 

serta jadwal latihan dan membantu pelatih mengabarkan informasi tentang pelatihan 

atau jadwal pelatihan serta dalam menyampaikan juga menerima informasi yang 

dapat di akses secara online. 

c. Dengan adanya program web ini taekwondo pondok ungu permai  dapat lebih 

mudah mempromosikan organisasinya, karena media internet adalah media yang 

paling murah dan efisien untuk promosi. Program web ini memberikan kemudahan 

kepada user dalam mendata anggota maupun mengetahui kegiatan yang telah 

dilakukan dan akan dilakukan oleh organisasi ini. Memudahkan para anggota untuk 

melihat informasi-informasi terbaru dan bisa membeli peralatan latihan secara 

efisien. 
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V.2. Saran 

Dalam pembuatan Sistem Informasi Pendaftaran Anggota dan Penjadwalan Pelatihan 

Taekwondo di Pondok Ungu Permai Bekasi Utara Berbasis Web  ini masih banyak hal yang 

dapat dikembangkan, seperti : 

a. Sistem informasi yang sudah dibangun bisa dikembangkan. Program web ini masih 

banyak kekurangan, diharapkan kepada pihak Taekwondo Pondok Ungu Permai 

dapat lebih mengembangkan sistem yang telah dibuat oleh penulis. 

b. Program sistem informasi yang sudah dibangun masih mempunyai kekurangan, 

kedepannya bisa dikembangkan apabila ada anggota yang ingin mendaftar ujian 

kenaikan sabuk, melihat jadwal Ujian Kenaikan Tingkat, jadwal kompetisi kejuaraan 

maupun Cetak Sertifikat. 

c. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya membahas pengelolaan data anggota lama 

berdasarkan tingkat sabuk bukan hanya membahas data anggota baru agar lebih 

efektif. 

d. Diharapkan pengelolaan data anggota, data pelatih, jadwal latihan dan semua 

informasi mengenai taekwondo pondok ungu permai akan lebih efisien dan efektif 

dengan adanya sistem online dalam pendaftaran anggota,pemilihan jadwal latihan, 

menjual peralatan pelatihan serta menginformasikan seluruh kegiatan pelatihan 

taekwondo dengan sms broadcast. 

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa dijadikan 

sebagai bahan masukkan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi 

masyarakat luas. 
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