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BAB IV 

PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 

 

Pencarian informasi yang cepat, tepat dan efektif sangatlah dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap penggunanya. Sehingga dengan itu 

penulis membuat produk direktori online mengenai SMK Se DKI Jakarta yang 

menyajikan informasi kepada pengguna.  Salah satunya dapat melakukan 

penulusaran ataupun pengelolaan informasi elektronik yang diakses melaului media 

internet. Penulusaran informasi ini menggunakan direktori online “SMK Se DKI 

Jakarta” yang telah penulis buat dan sajikan untuk pengguna di 

www.smksedkijakarta.wordpress.com . Saat Penulis membuat produk ini di 

perlukan waktu yang panjang, sebab penulis sangat teliti dalam memilih website 

dan proses pengumpulan data yang di perlukan juga membutuhkan waktu yang lama 

dari mulai kota, visi misi, jurusan yang di miliki dan lain sebagainya. Dan 

diharapkan  website ini dapat bermanfaat untuk seluruh pengguna yang akan 

memasuki jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. 

Berdasarkan proses pembutan website ini dapat disimpulkan bahwa: 

1) Pada website ini dapat bermanfaat untuk seluruh pengguna dalam melakukan 

penelusuran informasi berkaitan dengan SMK di DKI Jakarta, yang dibagi 

menjadi sub bagiannya Ststus Sekolah, Akriditasi Sekolah, Kota sekolah, 

dan Bidang Ilmu Sekolah.   

2) Pada produk direktori online ini berisikan informasi mengenai alamat , 

nomor telepon , program keahlian dan beberapa informasi lainnya terkait 

dengan SMK.. 

3) Informasi yang ada pada direktori online ini dapat digunakan sebagai 

rujukan untuk pengguna apabila ingin melihat wesite SMK yang ada di DKI 

Jakarta, dan dapat diakui kebenarannya karena bersumber pada website 

resmi nama SMK yang termuat dalam direktori ini.  
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4) Informasi yang terdapat pada direktori online ini dapat  diakui 

keberadaannya dikarenakan bersumber dari  website resmi dari masing- 

masing SMK yang termuat di dalam produk ini dan di dapat dari website 

resmi KEMENDIKBUD. 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. 

6) Penyebaran informasi melalui website yang cepat sangat dimanfaatkan oleh 

pengguna, dimana informasi ini dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin 

mengetahui informasi tentang “SMK Se-DKI Jakarta” 

4.2 Saran  
 

Produk direktori online“SMK Se-DKI Jakarta” yang penulis buat masih 

membutuhkan penyempurnaan agar semakin memudahkan para pengguna selaku 

para pencari informasi dalam memanfaatkan produk direktori online. Oleh 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 dapat penulis berikan terkait dengan proses 

pembuatan dan penggunaan produk direktori online ini antara lain sebagai berikut : 

1) Pemilihan warna menentukan menariknya suatu website, pada saat membuat 

direktori online “SMK Se DKI Jakarta”  

2) Para pengguna sebaiknya 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 di dalam sebuah wesbsite sebaiknya membuat 

website yang simple sehingga tidak membuat pengguna kesulitan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKTORI ONLINE “ SMK ... Adinda Nur A


	COVER
	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PERNYATAAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN 
	KATA PENGANTAR 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR GAMBAR 
	BAB I  
	BAB II 
	BAB III  
	BAB IV 
	DAFTAR PUSTAKA 
	LAMPIRAN 

