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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

 Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang 

telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga penulis 

memberikan beberapa saran kepada YPLP Provinsi PGRI Sumatera Selatan dalam 

mengatasi permasalahan dalam mengatur keseragaman sarana administrasi dan 

atribut Lembaga dan satuan pendidikan PGRI dalam hal ini yaitu berupa Laporan 

keadaan dan perkembangan satuan Pendidikan PGRI Se-Sumatera Selatan. 

Pembuatan Aplikasi Laporan Data Sekolah pada YPLP Provinsi PGRI Sumatera 

Selatan ini akan dikelola oleh Bidang Tata Usaha YPLP Provinsi PGRI Sumatera 

Selatan yang juga bertindak sebagai admin, yang akan melakukan login kedalam 

sistem berupa website. Setelah itu Operator dari setiap Sekolah dapat menginput 

data-data sekolah, siswa, perangkat sekolah, sarana dan prasarana yang telah 

tersedia pada website tersebut agar dapat terlaksana nya keseragaman dalam sarana 

administrasi satuan Pendidikan PGRI Se-Sumatera Selatan. 

1. Aplikasi Laporan Data Sekolah PGRI Se-Sumatera Selatan ini dapat membantu 

keseragaman administrasi PGRI yaitu berupa laporan data sekolah PGRI Se-

Sumatera Selatan dalam format yang sama. 

2. Admin dapat mencetak laporan data yang telah di input oleh operator pada 

website tersebut.  

3. Aplikasi Laporan Data Sekolah ini terdiri dari halaman Login, Dashboard,  

Form Sekolah, Form Input, Form Laporan, Halaman User Admin, dan Laporan 

Bulanan yang dapat di Input,Update dan Delete Sesuai dengan yang di 

inginkan 

 

 

 

 



 

107 
  
                 
                Politeknik Negeri Sriwijaya 
  

 

   BAB V Kesimpulan dan Saran 
 

5.2 Saran   

 Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan bagi Perusahaan dalam mengenai masalah. 

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan pada YPLP Provinsi PGRI 

Sumatera Selatan berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, pada 

bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat ini masih belum terlalu sempurna, oleh karena itu harus 

dilakukan perbaikan lagi serta pembelajaran yang lebih mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan sistem ini. 

2. Sebelum aplikasi tersebut diimplementasikan dan dioperasikan, sebaiknya 

diadakan pelatihan terlebih dahulu kepada operator setiap sekolah PGRI yang 

akan menggunakan sistem tersebut agar terhindar dari kesalahan dan 

kekeliruan dalam mengoperasikan sistem yang diterapkan. 

 


