
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan riset penelitian yang dilaksanakan pada SMP IT 

Baitun Nur Punggur Lampung Tengah pada tanggal 01 Desember hingga 15 

Desember 2020, dengan menggunakan metode Waterfall dan sudah melakukan 

pengujian  dengan menggunakan Black Box Testing dan Beta Testing penulis 

menarik kesimpulan bahwa proses PPDB pada saat sebelum pandemi Covid-19 

masih dilakukan secara langsung datang kesekolah untuk mencari informasi dan 

cara pendaftaran PPDB. 

Berdasarkan wawancara dengan pihak SMP IT Baitun Nur Punggur 

Lampung Tengah terdapat kelemahan pada saat melakukan PPDB secara 

langsung seperti peserta harus datang kesekolah karna informasi yang begitu 

terbatas, melakukan pendaftaran secara langsung, pengisian formulir, 

pengumpulan berkas , tes peserta, dan daftar ulang dilakukan secara langsung. 

Sehingga dapat menyulitkan peserta yang mendaftar diluar daerah tersebut.  

Tujuan dari penelitian ini sudah tercapai yang dimana telah menghasilkan 

sebuah website penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan tujuan 

dari riset penelitian ini yaitu rancang bangun sistem penerimaan peserta didik 

baru (PPDB) secara online pada SMP IT Baitun Nur Punggur Lampung Tengah. 

Pada website penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang telah dirancang 

oleh penulis ini, terdapat beberapa kelebihan yang bermanfaat bagi panitia 

pendaftaran. Kelebihan dan manfaat tersebut antara lain yaitu dengan 

tersedianya: 

1. Form pendaftaran, sistem yang mempermudah dalam proses penginputan 

data pendaftaran calon siswa baru untuk mendaftar sekolah. 

2. Sistem yang mampu memberikan informasi pendaftaran sehingga 

informasi menjadi luas. 

3. Menu mendownload dan upload berkas, yang mempermudah dalam 

melengkapi berkas-berkas persyaratan pendaftaran. 

4. Informasi pembayaran via rekening bank, yang mempermudah calon 

peserta untuk melakukan daftar ulang.  

5. Informasi rincian biaya dan pengumuman tes, yang mempermudah calon 

siswa mendapatkan informasi rincihan dan pengumuman hasil seleksi. 
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B. Saran 

Website Rancang Bangun Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) Secara Online Pada SMP IT Baitun Nur Punggur Lampung tengah yang 

telah  dirancang oleh penulis ini tentunya memiliki kekurangan. Kekurangan 

tersebut antara lain penerimaan peserta didik baru yang dirancang oleh penulis 

ini belum lengkap fitur tes secara online dan daftar ulang, disarankan kepada 

peneliti selanjutnya untuk dapat merancang website penerimaan peserta didik 

baru (PPDB) yang bisa melengkapi fitur-fitur yang lengkap dan menarik. 

 

 


