
24 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

Pada era berkembangnya sebuah informasi, kebutuhan informasi dapat dengan 

mudah didapatkan dengan cepat, tepat, dan dimanapun keberadaannya.Dengan ini 

masyarakat umum bisa mendapatkan informasi dengan mudah tanpa harus 

mendatangi tempat informasi Penulis memilih topik pembuatan direktori stasiun 

radio online yakni hal yang menarik dari stasiun radio adalah desain penataan layout 

interiornya yang mempunyai ciri khas tersendiri antara web stasiun radio satu dengan 

web stasiun radio lainnya. Kehadiran media radio tidak dapat dilepaskan dari inovasi 

teknologi yang dilakukan Marconi. Penggunaan media ini mempengaruhi banyak 

aspek kehidupan khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat sebagai 

pengguna teknologi radio berlanjut terus saat kemunculan teknologi radio yang 

bersifat penyiaran. Sehingga dengan  itu penulis membuat produk direktori online 

mengenai stasiun radio yang menyajikan informasi kepada pengguna. Salah satunya 

yaitu dapat melakukan penelusuran ataupun pengelolaan informasi elektronik yang 

diakses melalui media internet. Penelusuran informasi ini menggunakan direktori 

online “Stasiun Radio di  Jawa Timur” yang telah penulis buat dan sajikan untuk 

pengguna di https://100radiojatim.wordpress.com/ dan diharapkan website ini dapat 

bermanfaat bagi semua pengguna serta pengguna mampu memanfaatkan teknologi 

informasi untuk mengemas informasi yang kian hari makin bertambah sehingga 

informasi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna. 

 

Berdasarkan proses pembuatan website ini dapat disimpulkan bahwa : 
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1. Pada website ini dapat memudahkan untuk pengguna dalam melakukan 

penelusuran informasi berkaitan dengan stasiun radio yang menyajikan 

berita dan music yang mendidik bagi semua pendengar. 

2. Informasi yang ada pada direktori online ini dapat di gunakan sebagai 

rujukan untuk pengguna apabila ingin melihat website stasiun raadio yang 

ada di Jawa Timur, dan dapat diakui kebenarnya karena bersumber pada 

website resmi tentang stasiun radio yang termuat dalam direktori online 

ini. 

3. Dalam mengembangkan website, merubah tampilan dan mengunduh 

template yakni pada situs www.wordpress.com dengan login akun dan 

password wordpress. 

IV.2. Saran  

Pembuatan direktori online stasiun radio yang penulis buat masih 

membutuhkan banyak penyempurnaan agar dapat dipergunakan dengan mudah oleh 

pengguna, oleh karena itu masih banyak proses penyempurnaan dan pengembangan 

yang harus dilakukan oleh penulis. Saran yang dapat penulis berikan untuk 

pembuatan dan penggunaan direktori online ini adalah : 

1. Dalam pembuatan direktori online diperlukan lebih banyak lagi wawasan 

untuk menambah informasi yang terkait dengan stasiun radio, agar 

website dapat digunakan secara maksimal dan di minati oleh masyarakat. 

2. Dalam penelusuran informasi pengguna diharapkan memasukkan kata 

kunci yang tepat agar penelusuran yang dilakukan menghasilkan 

informasi yang tepat. 
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