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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Kliping cetak dan kliping elektronik adalah sarana yang tepat untuk 

menyajikan informasi kepada pengguna bagi semua kalangan.Kliping cetak dan 

kliping elektronik yang memiliki sumber informasi yang akurat terdapat membantu 

pengguna untuk menelusur informasi secara mudah dan tepat yang dapat di akses 

dengan media cetak ataupun online.Kliping dengan tema memori organisasi yang 

berjudul “Memori Guru Besar Universitas Sebelas Maret Surakarta” menjadi pilihan 

penulis untuk mencari informasi mengenai guru besar .Didalam produk ini terdapat 

beberapa data maupun informasi mengenai guru besar tersebut yang dilengkapi 

dengan arsip pendukungnya. Berdasarkan pembuatan produk ini, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kliping ini di buat dengan dua media, kliping cetak dan kliping elektronik 

yang berupa website. 

2. Website yang memudahkan pengguna mengakses untuk memperoleh 

informasi lebih mendalam dengan hanya mengaksesnya pada internet, dan 

informasi yang disajikan pada website ini merujuk pada informasi yang akurat 

karena sumber – sumbernya berasal dari Senat Universitas Sebelas Maret, 

Tata Usaha, dan website resmi Universitas Sebelas Maret Surakarta seperti
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3.  lppm.uns.ac.id, sirine.uns.ac.id, fkip.uns.ac.id, feb.uns.ac.id, digital.uns.ac.id, 

kepeg.aug.uns.ac.id dll. 

4. Kliping memori organisasi yang berjudul “Memori Guru Besar Universitas 

Sebelas Maret Surakarta” menyediakan informasi tentang guru besar yang 

mempunyai 118 sub kategori yang terdiri dari foto, cv (curriculum vitae), 

penelitian, jurnal, berita, surat keputusan (SK), dan teks pidato pengukuhan.  

5. Memori organisasi yang berbentuk elektronik memiliki fitur pencarian dengan 

navigasi yang berupa pengelompokan masing-masing guru besar.  

4.2 Saran 

Memori organisasi yang diciptakan oleh penulis masih membutuhkan banyak 

penyempurnaan agar dapat diakses dan dimanfaatkan dengan mudah oleh pengguna, 

oleh karena itu masih banyak proses yang dapat penulis berikan untuk penciptaan dan 

pemanfaatan memori organisasi ini selanjutnya, yakni sebagai berikut 

1. Di dalam  kliping ini masih banyak yang belum tercantum arsip disetiap 

kategorinya, seperti terdapat empat sub kategori ataupun tiga sub kategori 

,dengan begitu penulis harus lebih lengkap dan kreatif  lagi dalam pembuatan 

kliping untuk menarik perhatian pengguna, serta mengemas informasi dari 

produk tersebut harus lebih lengkap lagi bagi pengguna yang 

membutuhkannya. 
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2. Dalam melakukan proses pencarian data harus teliti untuk menghindari 

kesalahan dalam proses penyusunan kliping tersebut, misalnya adanya 

persamaan nama yang mengakibatkan salah penyusanan produk. 

3. Proses pembuatan website memori organisasi ini seharusnya disajikandan 

didesain dalam tampilan dengan lebih menarik agar pembaca merasa nyaman 

saat mengakses informasi mengenai produk yang diciptakan oleh penulis. 

4. Seharusnya perlu disiapkan materi data yang lebih, sehingga produk memori 

organisasi yang berupa kliping manual dan elektronik yang diciptakan ini 

lebihmatang.
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