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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Perkembagan dan kebutuhan informasi pada saat ini sangat pesat dan 

menuntut kita sebagai pustakawan untuk membuat inovasi terkait dengan 

pengelolaan informasi dan penelusuran informasi. Di era digital ini hampir 

semua informasi tersaji secara digital. Peran pustakawan turut diuji pada 

tahap ini, karena pustakawan haru mampu mengelola informasi dan 

menyajikan informasi kepada pengguna juga dapat mengikuti pertumbuhan 

dan perkembangan teknologi informasi yang ada. Penelusuran informasi 

digital turut berkembang ditiap tahunnya, berbagai inovasi yang bertujuan 

untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi seakin 

dikembangkan. Salah satu penelusuran informasi adalah Direktori online, 

yang merupakan jenis produk Tugas Akhir yang penulis pilih. Topik yang 

penulis pilih adalah Sekolah Tinggi di Pulau Sumatera. Alamat website 

Direktori Online tersbut adalah http://sekolahtinggiSumatera.wordpress.com. 

Diharapkan website ini dapat membantu siswa-siswi SMA/SMK sederajat 

untuk mencari Perguruan tinggi.  Direktori online yang dihasilkan pada 

produk ini merupakan sebuat direktori yang memuat informasi terkait dengan 

sekolah tinggi di Pulau Sumatera. Direktori ini dapat diakses secara online 

dan dapat diakses oleh public diseluruh dunia.
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Berdasarkan proses pembuatan website ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada website ini memudahkan pengguna dalam mencari informasi terkait 

dengan Sekolah Tinggi selain itu sistem klasifikasi dan pengelompokan isi 

dari website dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. 

2. Informasi yang ada pada direktori online ini dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya karena bersumber dari website resmi Sekolah 

Tinggi. 

3. Penyajian Informasi pada direktori online ini berbentuk artikel yang 

memuat informasi penting di Sekolah Tinggi, serta bersumber dari website 

yang resmi. 

4. Tampilan dari website ini akan terus mengalami perbahan sesuai dengan 

keinginan penulis. 

5. Dalam mengembangkan website ini merubah tampilan dan mengunduh 

template yakni pada situs www.wordpress.com dengan login akun dan 

password wordpress. 

 

4.2 Saran 

Tampilan website diretori online “Sekolah Tinggi di Pulau Sumatera” 

yang penulis buat akan terus membutuhkan penyempurnaan agar dapat 

digunakan dengan mudah oleh penguna yang mengakses website ini. Saran 

yang dapat penulis berikan untuk pembuatan direktori online ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan menu bar yang lebih lengkap dalam direktori online 
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2. Isi informasi dalam direktori online ini haruslah terbarui setiap tahunnya 

agar informasi yang di berikan selalu baru dan mengikuti perkembangan 

Sekolah Tinggi di pulau Sumatera. 

3.  Diharapkan dalam pembuatan klasifikasi dan pengelompokan informasi 

pada direktori online dibuat sesederhana mungkin agar penguna yang 

menggunakan informasi tersebut tidak merasa kebingungan. 
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