
40

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Penelusuran informasi saat ini salah satunya menggunakan direktori online

“Fakultas Kedokteran” yang telah penulis buat dan sajikan untuk pengguna di

https://fkseindodanmalaysia.wordpress.com serta diharapkan website ini dapat

bermanfaat untuk remaja yang ingin melanjutkan diperkuliahan kedokteran dan

seluruh kalangan masyarakat. Direktori online yang dihasilkan dalam produk ini

merupakan sebuah direktori dimana informasi yang terkandung dalam direktori dapat

diakses oleh masyarakat umum di seluruh dunia serta diharapkan pengguna mampu

memanfaatkan teknologi informasi untuk mengemas informasi yang setiap hari

semakin bertambah sehingga informasi yang didapat bisa dimanfaatkan dengan

pengoptimalan oleh pengguna.

Berdasarkan proses pembuatan website ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada website ini dapat memudahkan untuk pengguna dalam melakukan

penelusuran informasi berkaitan dengan fakultas Kedokteran yang

menyajikan tentang Program studi, prestasi, akreditasi, biaya, persyaratan,

fasilitas, dan alamat di Universitas Tersebut.

2. Informasi yang ada pada direktori online ini dapat diakui kebenaranya

karena bersumber pada website resmi Universitas yang termuat dalam

direktori online ini.
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3. Tampilan dan isi yang ada pada direktori online “Fakultas Kedokteran” ini

akan terus mengalami proses penyempurnaan sesuai dengan keinginan

penulis.

IV.2. Saran

Dalam proses pembuatan website direktori online “Fakultas Kedokteran”

yang penulis buat, masih bisa dibilang membutuhkan banyak penyempurnaan setiap

tahunya karena setiap fakultas kedokteran dari universitas se Indonesia dan Malaysia

pasti mempunyai prestasi dan kebijakan baru oleh dekan setiap universitasnya. Ini

bertujuan agar dapat terbarui isi informasinya yang nantinya dapat dipergunakan

dengan mudah oleh pengguna dan terjamin validasi dan isi informasinya, oleh karena

itu masih banyak proses penyempurnaan dan pengembangan yang harus dilakukan

oleh penulis. Saran yang dapat penulis berikan untuk pembuatan dan penggunaan

direktori online ini adalah sebagai berikut :

1. Isi informasi dalam direktori online ini haruslah terbarui setiap

tahunya agar informasi yang diberikan selalu baru dan mengikuti

perkembangan fakultas kedokteran dari berbagai macam universitas se

Indonesia dan Malaysia.

2. Dalam proses pembuatan dan penyusunan direktori ini harus memiliki

konsep yang sudah dipikirkan secara matang agar hasil dari penyajian
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tampilan website dan isi website maksimal dalam pemakainya oleh

pengguna.

3. Dalam penelusuran informasi pengguna diharapkan memasukkan kata

kunci yang tepat agar penelusuran yang dilakukan menghasilkan

informasi yang tepat dan akurat dengan bantuan search pada halaman

website.
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