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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Di era perkembangan jaman saat ini semua menjadi serba canggih dan berkembang 

semakin pesat. Salah satunya yaitu kebutuhan informasi yang banyak dibutuhkan masyarakat 

luas semakin beragam. Pada saat ini penyajian informasi tidak hanya berbentuk manual seperti 

buku, tetapi seiring perkembangan jaman maka informasi dalam bentuk digital pun sudah 

tersedia. Dengan adanya informasi yang berbentuk digital akan mempermudah para pengguna 

informasi mencari informasi yang mereka butuhkan serta dapat diakses dimanapun dan 

kapanpun. Salah satu media penelusuran  informasi digital adalah direktori online MAN di Jawa 

Timur yang dapat diakses di http://direktorimandijawatimur.wordpress.com. Direktori online 

yang dihasilkan dalam produk ini merupakan sebuah direktori dimana informasi yang 

terkandung dalam direktori dapat diakses oleh khalayak umum yang ingin mencari informasi 

mengenai MAN yang ada di Jawa Timur, serta diharapkan pengguna mampu memanfaatkan 

teknologi informasi untuk mengemas informasi yang kian hari semakin bertambah sehingga 

informasi yang didapat bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh pengguna. Berdasarkan 

pembuatan website ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Website direktori online MAN di Jawa Timur ini dapat memudahkan pengguna dalam 

mencari informasi mengenai MAN yang di inginkan yang berada di Jawa Timur. 

2. Setiap data yang tersaji didalamnya memuat informasi terkait nama MAN, alamat, 

kontak, visi dan misi, program studi, fasilitas, akreditasi, ekstrakulikuler, pendaftaran 

serta link website MAN yang bersangkutan. 
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3. Direktori ini disajikan dengan klasifikasi berdasarkan kota / kabupaten, akreditasi, dan 

prestasi sehingga mempermudah pengguna dalam menemukan informasi yang dicari. 

 

4.2 Saran 

 Website yang dibuat oleh penulis dalam bentuk Direktori Online Madrasah Aliyah di 

Jawa Timur ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis masih membutuhkan 

penyempurnaan agar dapat dimanfaatkan dan diakses oleh pengguna. Saran yang dapat penulis 

berikan dalam pembuatan website adalah sebagai berikut : 

1. Informasi yang disajikan dapat diolah menjadi lebih jelas, praktis, dan mudah ditelusur 

2. Dalam proses pembuatan dan penyusunan direktori ini harus memiliki konsep yang sudah 

dipikirkan secara matang agar hasil dari penyajian tampilan website dan isi website maksimal 

dalam pemakaiannya oleh pengguna. 

3. Setelah menggunakan informasi yang ada pada website direktori online ini, disarankan kepada 

pengguna supaya merujuk juga pada website resmi Madrasah Aliyah Negeri yang bersangkutan, 

sebab informasi yang lebih jelas dan lengkap ada pada website resmi Madrasah Aliyah Negeri 

tersebut. 
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