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BAB 4 

PENUTUP 

IV.1 Simpulan  

 Kliping cetak dan kliping elektronik (blogger) adalah sarana yang tepat untuk 

menyajikan informasi kepada pengguna bagi semua kalangan.Kliping cetak dan 

kliping elektronik (blogger) 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 bangsa yang berjudul “Khazanah Arsip Wisata 

Kabupaten dan Kota Kediri” menjadi pilihan penulis untuk mempromosikan objek 

wisata yang berada di Kediri sebelum diakuisisi oleh orang lain.Selain itu penulis juga 

ingin mengenalkan pada masyarakat bahwa Kediri juga mempunyai suatu budaya dan 

seni untuk di lestarikan dan dijaga.Dengan  adanya kliping yang telah dibuat oleh 

penulis, penulis berharap bahwa penulis mampu membantu pengguna untuk 

mendapatkan informasi dan menjadi bahan refrensi secara mudah dan tepat bagi 

pengguna informasi. Dalam proses pembuatan kliping terdapat langkah yang dapat 

penulis jelaskan,Ialah : 

1. Kliping memori bangsa “Khazanah Arsip Wisata Kabupaten dan Kota Kediri” 

menyediakan informasi tentang kategori Wisata Kediri didalam kategori 

terdapat sub kategori yang berupa foto yang mencantumkan deskripsi singkat 

yang didalamnya menjelaskan tentang keadaan, suasana dan sejarah singkat.  

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

berupa blog. 

3. Kliping ini menyediakan informasi yang akurat karena sumber sumbernya 

berasal dari situs resmi.   
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IV.2 Saran  

 Didalam kliping ini masih sangat kurang dalam penyajian informasinya.Karena 

didalam kliping ini hanya menjelaskan sejarah singkat dari foto tersebut dan di setiap 

foto banyak sekali yang belum tercantum tanggal serta tahunnya.Dengan begitu penulis 

harus lebih menarik lagi dalam pembuat blog serta kliping cetak untuk menarik 

perhatian pengguna, serta mengemas informasi dari produk tersebut harus lebih jelas 

lagi bagi pengguna yang membutuhkannya.Dan dengan adanya kliping cetak dan 

elekronik ini, penulis berharap mampu memberikan informasi sebaik-baiknya bagi 

semua kalangan. 
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