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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

Perkembangan informasi sudah sangat berkembang seperti informasi gereja pun 

yang mungkin dibutuhkan oleh banyak orang kapanpun dan dimanapun. Salah 

satunya adalah informasi jadwal misa yang biasanya diburu oleh para pendatang baru 

suatu kota yang tidak tau mengenai tempat dan jadwal ibadah gereja yang ada dikota 

tersebut. terlebih mengenai jarak lokasi gereja dengan lokasi kita pada saat itu. 

Dengan demikian tentu segala hal agar infomasi tersebut dapat menyeluruh dan dapat 

diakes oleh banyak orang guna memfasilitasi para pendatang baru di suatu kota  

melalui media internet.  

Penelusuran informasi ini menggunakan direktori online “Gereja Katholik se-

Indonesia” yang telah penulis buat dan sajikan untuk pengguna di 

https://directoryonlinegerejakatholikseindonesiablog.wordpress.com/ dan diharapkan 

website ini dapat bermanfaat bagi semua pengguna serta 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 pengguna dalam melakukan 

penelusuran informasi yang berkaitan mengenai informasi tiap gereja yang 
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ada di tiap provinsi yang ada di Indonesia, terlebih tersedianya jadwal 

ibadah bagi para pengguna. 

2. Informasi yang ada pada direktori online ini mencakup 118 Gereja 

katholik yang ada di Indonesia di tiap kota menurut wilayah provinsi. 

3. Menyediakan informasi mengenai kegiatan, fasilitas yang ada di tiap 

gereja serta informasi pastor yang ada ditiap gereja. 

4. Pada widget kami menyediakan tampilan widget alkitab yang selalu 

otomatis mengganti renungan setiap harinya. 

5. Tampilan yang ada pada direktori online gereja katholik se-Indonesia ini 

akan terus mengalami proses penyempurnaan sesuai dengan keinginan 

penulis. 

IV.2. Saran  

Tampilan website direktori online gereja katholik se-Indonesia yang penulis buat 

masih membutuhkan banyak penyempurnaan agar dapat dipergunakan dengan mudah 

oleh pengguna, oleh karena itu saran yang dapat penulis berikan untuk pembuatan 

dan penggunaan direktori online ini adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan pada tampilan widget masih belum sempurna atau mungkin 

kesalahan penulis atas ketidaktahuannya dalam mengaplikasikan. 

2.  Dalam penelusuran informasi pengguna diharapkan memasukkan kata kunci 

yang tepat agar penelusuran yang dilakukan menghasilkan informasi yang 

tepat.  
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3. Diharapkan sebelum siap membuat direktori berbasi web kita harus 

mempersiapkan bahan dari subjek dan mengenali betul agar kita lebih 

menguasai hasil produk kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKTORI ONLINE GEREJA KATHOLIK...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKTORI ONLINE GEREJA KATHOLIK... AGATHA KUNTHI ARISA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKTORI ONLINE GEREJA KATHOLIK... AGATHA KUNTHI ARISA


