BAB V
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti
mengenai perancangan Sistem Pendukung Keputusan rekomendasi sanksi dan
pencatatan pelanggaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penelitian ini berhasil merancang dan membangun perangkat lunak yang
telah di rancang pada tujuan utama.
2. Menurut hasil pengujian usability oleh guru BK, staff kesiswaan dan guru
walikelas, aplikasi yang dibuat dapat diterima, dan hasil dari pengujian
blackbox pun juga baik. Kemudian hasil dari penelitian dapat di lihat bawa
dengan pengurutan kelas, BK menjadi lebih mudah dalam menentukan
kelas mana yang harus mendapat tindak lanjut dan kesiswaan menjadi
lebih mudah memberikan sanksi yang tepat untuk siswa yang melannggar.
3. Dari hasil kusioner yang diisi oleh guru atau pengguna, sistem ini di
percaya dapat menekan jumlah pelanggaran, dan mengurangi tingkat
perulangan pelanggaran.
5.2 Saran
Bersasarkan hasil penelitian di sekolah maka penulis bermaksud
memberikan saran atau rekomendasi yang ingin di sampaikan peneliti.
1. Data siswa bisa ditambah foto agar lebih akurat, karena di takutkan siswa
tersebut

berbohong

saat

menyebutkan

NISN

ketika

pencatatan

pelanggaran.
2. Sistem bisa di buatkan tabel pelanggaran perkategori agar lebih rinci siapa
saja pelanggaran yang melanggar pada kategori tersebut supaya terlihat
jelas dan memudahkan untuk di analisis.
3. Sistem ini bisa menjadi laporan rutin oleh pihak sekolah kepada wali siswa
sehingga orang tua tidak hanya mengetahui penilaian secara klasikal tetapi
secara karakter juga.
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4. Sistem ini dapat di implementasikan dengan catatan data periode
penggunaan sistem ini adalah sebagai data dasar dan dapat di bandingkan
dengan data yang akan datang (bulan, semester atau tahun) depan untuk
mengetahui berapa persen pelanggaran tersebut tereduksi dalam satu
waktu pembelajaran ( perbulan, per semester atau tahun).
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