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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil keseluruhan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

• Prosedur yang ada di kelompok bidang keahlian dan laboratorium saat ini 

memiliki beberapa kelemahan, diantaranya penyampaian informasi yang 

memakan lebih banyak waktu, informasi yang tidak dapat diakses 

dimanapun dan kapanpun, dan proses penyampaian informasi yang 

menggunakan lebih banyak pemakaian kertas. 

• Untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang diadakan oleh 

KBK dan laboratorium dimanapun dan kapanpun secara cepat, 

mahasiswa dapat memanfaatkan media weblog yang dirancang untuk 

kemudahan mendapatkan informasi mengenai informasi seminar kerja 

praktek/tugas akhir, informasi penting tentang kegiatan laboratorium, 

seperti modul praktikum, kegiatan asistensi, pengumuman penilaian, 

informasi rekrutmen asisten baru, dan lain-lain. 

• Untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi dari dan kepada 

praktikan secara cepat, pihak laboratorium dapat memanfaatkan media 

weblog yang dirancang untuk meng-upload modul praktikum, 

pengumuman nilai, pengumuman praktikan yang bermasalah, perubahan 

modul atau kegiatan praktikum, dan informasi rekrutmen asisten baru. 

• Untuk menyampaikan informasi secara cepat, KBK dapat memanfaatkan 

media weblog yang dirancang untuk langsung meng-upload informasi 

mengenai seminar kerja praktek/tugas akhir sehingga mahasiswa dapat 

langsung mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun tanpa harus 

menunggu pengumuman di Tata Usaha Jurusan Teknik Industri. 

• Rancangan media komunikasi yang dibuat menggunakan fasilitas 

blogger dimana untuk menyampaikan informasi baik dari kelompok 
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bidang keahlian dan laboratorium cukup dengan melakukan proses 

upload, sehingga informasi dapat diakses oleh mahasiswa secara cepat 

dimanapun dan kapanpun. Dengan memanfaatkan fasilitas 

blogger,terjadi pengurangan aktivitas di beberapa kegiatan. 

• Untuk weblog KBK menggunakan tema warna utama dengan warna 

hijau, dimana bagian header berisi nama kelompok bidang keahlian. Di 

tengah terdapat kolom posting blog untuk menampilkan pengumuman 

dan jadwal-jadwal. Di sebelah kiri kolom posting blog, terdapat kolom 

laman yang berisi menu untuk kerja praktek dan tugas akhir. Di sebelah 

kanan dari kolom posting blog terdapat kolom gadget mengenai saya 

yang merupakan profil dari kelompok bidang keahlian dan gadget arsip 

blog yang menampilkan riwayat post yang ada di dalam blog. Untuk 

weblog laboratorium menggunakan tema warna utama dengan warna 

biru, bagian header berisi nama serta logo laboratorium. Di tengah 

terdapat kolom posting blog untuk menampilkan pengumuman, serta 

jadwal-jadwal dari masing-masing laboratorium. Di sebelah kiri kolom 

posting blog terdapat kolom laman. Di sebelah kanan kolom posting blog  

terdapat kolom gadget mengenai saya dan gadget arsip blog. Keduanya 

menggunakan jenis huruf yang sama, yaitu kombinasi jenis verdana dan 

arial. 

 

7.2 Saran 

• Saran untuk Perusahaan 

Diadakannya pelatihan dan sosialisasi untuk pihak laboratorium dan 

kelompok bidang keahlian mengenai cara penggunaan blog, agar 

blog dapat diterapkan dengan baik. 

• Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut  

Penelitian lebih lanjut guna membahas mengenai masalah keamanan 

privasi dari isi blog, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk dan 

mengambil data. 
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Perlu pula diadakannya penelitian lebih lanjut untuk dapat mengukur 

masalah keamanan dari penggunaan blog dan kepuasan mahasiswa 

terhadap blog yang telah dirancang. 


