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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 KESIMPULAN 

Perkembangan dan kebutuhan informasi saat ini sangat pesat dan dapat diperoleh dengan 

banyak cara. Pencarian informasi yang cepat, tepat dan efektif sangatlah dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi setiap penggunannya.  Sehingga dengan  itu penulis membuat 

produk direktori online mengenai SMA Muhammadiyah diIndonesia 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 “SMA Muhammadiyah diIndonesia” yang telah penulis buat dan 

sajikan untuk pengguna di www.Wordpress100smamuhammadiyahdiindonesia.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 : 

1. Pada website ini dapat memudahkan untuk pengguna dalam melakukan penelusuran 

informasi berkaitan dengan menyajajikan informasi mengenai tentang profil, visi 

misi, fasilitas, lokasi, kontak di SMA Muhammadiyah 

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

pengguna apabila ingin melihat website SMA Muhammadiyah diIndonesia, dan dapat 

diakui kebenarnya karena bersumber pada website resmi tentang SMA 

Muhammadiyah yang termuat dalam direktori online ini. 
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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 SMA Muhammadiyah diIndonesia 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 untuk menamabah 

informasi yang terkait dengan SMA Muhammadiyah, agar website dapat digunakan 

secara maksimal, mudah,dan tepat. 

2. Dalam penelusuran informasi pengguna diharapkan memasukkan kata kunci yang 

tepat agar penelusuran yang dilakukan menghasilkan informasi yang tepat.  
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