
94 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan hasil penelitian tentang implementasi 

Sistem Informasi Manajemen Akademik berbasis Web di SMKN 3 Metro dapat 

disimpulkan; 

 

 

5.1.1 Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Akademik berbasis Web di 

SMKN 3 Metro merinci dan menganalisis secara sistematis tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai. Menetapkan alternatif yang relevan. 

Menggambarkan biaya total baik jangka panjang maupun pendek. 

Mendeskripsikan efektifitas alternatif.  

 

5.1.2 Pengorganisasian Sistem Informasi Manajemen Akademik berbasis Web 

di SMKN 3 Metro merinci seluruh pekerjaan yang dilakukan, 

mendistribusikan tanggung jawab pekerjaan, mengelola pengadaan dan 

pengembangan suatu mekanisme koordinasi pekerjaan para anggota 

organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis . 
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5.1.3 Penggerakan SIM Akademik berbasis Web di SMKN 3 Metro meliputi 

kegiatan koordinasi antar unsur terkait, pemberian motivasi, terciptanya 

komunikasi harmonis antar individu, dan pemberian perintah yang jelas. 

 

5.1.4 Monitoring dan Evaluasi implementasi SIM Akademik berbasis Web di 

SMKN 3 Metro, meliputi penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil 

pekerjaan, koreksi terhadap ketercapaian dan penyimpangan program 

kegiatan. Ketercapaian program SIM berbasis web dapat membantu 

kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan, mudah diakses, dan tepat waktu. 

Hal yang perlu dilengkapi adalah standar operasional produktif (SOP) 

secara tertulis, pengembangan kompetensi SDM, dan kelengkapan sarana 

prasarana.  

 

5.2 Implikasi 

 

 

Implikasi dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang 

merupakan konsekuensi untuk mencapai kondisi ideal dalam Implementasi 

SIM Akademik berbasis Web di SMK N 3 Metro supaya penyelenggaraan 

pendidikan dapat mencapai tujuan nasional. Implikasi dari penelitian ini 

adalah perlu dilengkapinya standar operasional produktif (SOP), komitmen 

yang kuat dari warga sekolah dalam memaksimalkan penggunaan 

implementasi SIM akademik berbasis web, mengagendakan secara intensif 

untuk pengembangan implementasi SIM akademik berbasis web dan 

peningkatan kompetensi SDM. 
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5.3 Saran 

 

 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, untuk implementasi Sistem 

Informasi Manajemen Akademik berbasis Web dapat membantu meningkatkan 

mutu layanan sekolah, peneliti merekomendasikan; 

 

5.2.1 Bagi Guru dan staff agar meningkatkan kompetensi teknologi informasi 

khususnya penggunaan SIM Akademik berbasis Web, untuk keberhasilan 

belajar peserta didik dan membantu meningkatkan mutu layanan sekolah. 

5.2.2 Bagi sekolah untuk selalu memberikan dukungan pelatihan atau sosialisasi 

SIM akademik, dan kelengkapan komponen sistem informasi baik dari 

perangkat keras, maupun perangkat lunak, demi tercapainya keberhasilan 

belajar peserta didik dan mutu pelayanan sekolah. 

5.2.3 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro, agar 

mendukung lembaga menerapkan kebijakan peningkatan kompetensi SDM 

dan pengadaan sarana prasarana yang berkaitan dengan SIM, sehingga 

menunjang keberhasilan tujuan pendidikan dan selalu melakukan 

pengawasan yang intensif tentang perkembangan sekolah. 

  


