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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Saat ini yang era teknologi semakin maju, penulis harus bisa memberikan 

dan menyajikan informasi yang memiliki akses penelusuran yang mudah, dan 

informasinya akurat. Direktori online merupakan salah satu yang bisa disajikan 

kepada pengguna dalam hal ini. Direktori online yang akurat dapat dimanfaatkan 

oleh pengguna untuk mencari informasi secara tepat, mudah, dan cepat. 

 Direktori online akademi sepak bola di dunia ini bisa menjadi pilihan 

untuk mencari informasi mengenai akademi-akademi sepak bola yang berada di 

seluruh dunia. Website ini diaharapkan bisa membantu pengguna untuk bisa 

menemukan serta mendapatkan informasi secara tepat dan mudah. Berikut adalah 

hal yang dapat disimpulkan dalam proses pembuatan website : 

1. Website Direktori online akademi sepak bola ini menampilkan informasi 

dengan 100 link website yang akurat tentang akademi-akademi sepak bola 

yang berada di dunia. 

2. Setiap link  yang dicantumkan tersebut juga terdapat deskripsi singkatnya 

mulai dari gambara umum, prestasi, jadwal latihan, alamat, dan kontak. 

3. Pengelompokan pada direktori online ini dengan bedasarkan benua 

sebagai menu, dan kemudian negara-negara yang berada di dalam benua 

tersebut menjadi sub menu. Didalam setiap negara tersebut berisikan 

akademi sepak bola yang tersusun secara abjad. 

4. Website ini menampilkan informasi yang akurat karena merujuk langsung 

ke setiap masing-masing alamat website resmi akademi sepak bola.  

 

4.2 Saran 

Website ini masih menggunakan domain gratis. Jadi dalam hal tampilan pun 

penulis tidak bisa memanfaatkan fitur plugin, dimana fitur tersebut bisa 
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membuat website terlihat begitu elegan. Saran yang diberikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembuatan direktori online akademi sepak bola ini 

cukup mengalami kesulitan dalam mencari prestasi dan jadwal 

latihan dari website resmi akademi-akademi sepak bola. 

2. Juga website resmi akademi-akademi sepak bola tersebut tidak 

semua memberikan informasi tentang alumni-alumni mereka yang 

telah berhasil masuk ke kancah sepak bola professional.   

3. Diharapkan dari website ini mampu memberi informasi yang 

sebaik-baiknya dan bisa berguna untuk semua orang, bagi orang 

tua yang membutuhkan rekomendasi untuk tempat berlatih sepak 

bola untuk anaknya, serta maupun masyarakat awam. 
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