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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan aplikasi berbaisis web pengolahan data 

siswa pada BKB PAUD AL-Barkah Jeruk Purut yang telah dibuat, dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Berdasarkan dari masalah yang terjadi, PAUD ini masih menggunakan 

sistem pengolahan data yang konvensional atau pencatatan buku besar, 

dimana akan banyak menimbulkan risiko dan menghambat pekerjaan 

pegawai PAUD. Dalam melakukan proses pembayaran siswa PAUD 

masih menggunakan sistem manual, begitu juga dengan menyusun dan 

menyebarkan informasi kegiatan siswa. 

b) Dengan menggunakan metode waterfall pada perancangan web ini 

membantu dalam perancangan sistem. Perancangan dan metode ini 

saling berhubungan untuk menganalisis masalah agar sistem berjalan 

sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai pada permasalahan yang ada 

pada PAUD ini. 

c) Aplikasis berbasis web pengolahan data siswa ini berfungsing untuk 

mengolah data siswa dan Sebagian sarana informasi yang akan 

diberikan PAUD kepada muridnya. 

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini masih banyak sekali kekuarangan karena berbagai 

keterbatasan yang ada, maka dari itu beberapa kekurangan hal sistem 

informasi pengolahan data siswa, antara lain: 

a) Diharapkan dalam penelitian selanjutnya, web ini memiliki tambahan 

fitur untuk melengkapi informasi PAUD yang sudah ada saat ini. 
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b) Sebaiknya web ini dapat dikembangkan kembali agar lebih luas lagi 

dengan ditambahkannya fitur chat atau percakapan secara online 

sehingga dapat mengajukan pertanyaan memalui pesan. 

c) Sebaiknya untuk tampilan pada web ini dibuat lebih menarik, sehingga 

web ini lebih terlihat user-friendly.  


