
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta

mengacu  pada  rumusan  masalah  yang  diajukan  pada  penelitian

yang berjudul  Pengelolaan  Sistem Informasi  Manajemen Berbasis

Komputer Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai di MIN I

Wakatobi  Kecamatan  Wangi-Wangi  Kabupaten  Wakatobi,    maka

penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  berbasis

komputer  dalam  meningkatkan  produktivitas  kerja

kariawan  MIN  I  Wakatobi  mereka   sudah  menggunakan

layanan  yang  bebrbasis  komputer  karena  adanya

komputer yang tersedia maka para pegawai  kerja dengan

mengunakan  komputer  untuk  meningkatkan

produkduktivitas kerja pegawai, sehingga dapat dikatakan

bahwa  Sistem  Informasi  Manajemen  berbasis  komputer

digunakan sebagai peran utama untuk meningkatkan mutu

layanan  di  MIN  1  Wakatobi  Kecamatan  Wangi-wangi

Selatan Kabupaten Wakatobi.
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2. Cara meningkatkan produktivitas kerja pegawai pada MIN

1  Wakatobi  Kec.  Wangi-Wangi  Selatan  Kab.  Wakatabi

adalah  dengan  mengikutsertakan  pegawai  pada  setiap

pelatihan  yang  dilaksanakan  untuk  meningkatkan

produktivitas kerja pegawai adapun pelatihan yang diikuti

seperti, aplikasi simpatika, pendataan emis madrasah.

B. Saran

1. Kepada kepala sekolah agar terus memberikan pelatihan dan pemahaman

tentang  manfaat  penggunaan  SIM  berbasis  komputer  kepada  pegawai.

Pegawai  MIN 1 Wakatobi,  agar  terus  mengembangkan  kemampuannya

dalam penggunan SIM berbasis  komputer  pada MIN 1 Wakatobi  yang

merupakan  hal  yang  penting,  menjadi  seorang  pegawai  haruslah

mempunyai  kemampuan  baik  dalam  penggunaan  maupun  pengelolaan

komputer,  oleh  karena  itu  pelatihan  peningkatan  penggunaan  komputer

serta pengelolaan Komputer harus selalu ditingkatkan.

2. Kepada guru sistem informasi manajemen (SIM) berbasis komputer dapat

digunakan  untuk tujuan  instruksional  (pembelajaran)  dimana  para  guru

dan siswa  dapat melakukan pengurusan dengan dengan mudah. Guru dan

siswa  dapat  memanfaatkan  komputer  sebagai  media  Informasi  bahan

belajar,  sebagai  media  informasi  dapat  memberikan  manfaat  yang
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beragam untuk tujuan pendidikan. Dengan kata lain, manfaat penggunaan

komputer  selaras  dengan manfaat  dalam penggunaan media  pendidikan

secara umum.

3. Kepada  kepala  sekolah  dan  pegawai  agar  mengupayakan  pengendalian

kendala  yang  dihadapi  pegawai  dalam  penggunaan  isitem  informasi

manajemen  (SIM)  berbasis  komputer  dengan  berupaya  terus  untuk

meningkatkan kemampuan dan kualitas pegawai dengan memperbanyak

pelatihan, seminar, kerjasama maupun diskusi dalam upaya meningkatkan

kemampuan dan kualitas pegawai untuk peningkatan kinerja.
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