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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kemajuan Teknologi Informasi saat ini telah membawa dampak akan 

semakin mudahnya masyarakat dalam pencarian atau penelususran  Informasi. 

Kondisi tersebut tentu saja menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi masyrakat 

dan juga sekaligus pihak-pihak pengelola informasi seperti misalnya para 

pustakawan untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan yang ada dalam hal 

menyajikan informasi kepada para pengguna. Salah satu bentuk usaha yang bisa 

dilakukan oleh para pustakawan untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan 

teknologi informasi dalam hal menyajikan informasi kepada para pengguna jasa 

perpustakaan yaitu dengan dengan menghasilkan suatu produk yang berupa 

direktori online sebagai media penelusuran informasi yang dapat digunakan oleh 

para pengguna dengan memanfaatkan adanya keberadaan jaringan internet seperti 

misalnya produk direktori online  “SMK Kota di Jawa Timur”  yang telah penulis 

buat dan disajikan kepada para pengguna melalui alamat di 

www.smkkotadijawatimur.wordpress.com. Melalui keberadaan produk direktori 

online ini diharapkan dapat menjadi sarana penelusuran atau pencarian informasi 

bagi para pengguna selaku pihak pencari informasi yang membutuhkan informasi-

informasi mengenai SMK secara cepat dan tepat .Beberapa kesimpulan yang 

dapat diambil dari proses pembuatan website ini antara lain sebagai berikut 
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1. Pada produk direktori online ini berisikan informasi mengenai alamat , 

nomor telepon , program keahlian, extrakulikuler dan beberapa informasi 

lainnya terkait dengan SMK..  

2. Pada website ini dilengkapi dengan berbagai jenis menu dan 

pengelompokan seperti Swasta ,Negeri. Akreditasi, kota dan bidang ilmu . 

3. Pada website ini dilengkapi dengan fasilitas translator yang memiliki 

kegunaan  untuk menerjemahkan informasi-informasi yang ada dalam 

bahasa Indonesia menjadi beberapa bahasa internasional lainnya seperti 

misalnya bahasa Inggris, Arab, Jerman, Perancis, Jepang, China, dan 

Korea, jawa, dll. 

4. Informasi yang terdapat pada direktori online ini dapat untuk diakui 

keberadaannya dikarenakan bersumber dari website resmi dari masing-

masing SMK yang termuat di dalam produk ini. Dimana pada produk 

direktori ini juga disertakan link dari masing-masing SMK sehingga 

memudahkan para pengguna dalam memperoleh informasi secara lebih 

mendalam. 

5. Produk direktori online ini akan terus mengalami proses pengembangan 

atau penyempurnaan sesuai dengan keinginan dari penulis baik itu dari 

segi tampilan, isi informasi, maupun juga fasilitas. 

4.2 Saran 

Produk direktori online“SMK Kota di Jawa Timur” yang penulis buat 

masih membutuhkan penyempurnaan agar semakin memudahkan para pengguna 

selaku para pencari informasi dalam memanfaatkan produk direktori online.Oleh 
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sebab itu penulis perlu untuk melakukan banyak penyempurnaan terhadap produk 

dari berbagai macam segi baik itu dari segi fasilitas, isi informasi, maupun juga 

tampilan dari produk. Beberapa saran yang dpat penulis berikan terkait dengan 

proses pembuatan dan penggunaan produk direktori online ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pada proses pembuatan produk direktori online ini harus memiliki konsep 

yang matang dari berbagai macam segi baik itu dari segi fasilitas apa saja 

yang akan digunakan atau dipasang, informasi yang akan disediakan, dan 

juga tampilan dari website. 

2. Para pengguna diharapkan mengetikkan atau memasukkan kata kunci yang 

tepat dalam melakukan penelusuran informasi agar proses penelusuran 

yang dilakukan dapat mengasilkan informasi yang tepat sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh pihak pengguna. 

3. Dalam menyajikan informasi diharapkan tidak membuat para pengguna 

website menjadi kebingungan pada saat melakukan penelusuran informasi 

sehingga dalam melakukan pengelolaan informasi diperlukan pemahaman 

mengenai kemampuan dan juga kebutuhan dari para pengguna.  
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