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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dari metode kuantitatif, banyak di antaranya yang 

masih merasa kesulitan dalam mencari informasi beasiswa. Hal tersebut 

dikarenakan belum adanya media yang memadai untuk menghubungkan antara 

pihak pencari dan penyedia beasiswa. Padahal, kesempatan beasiswa bisa 

didapatkan oleh siapa saja, baik bagi yang membutuhkan dan memang layak 

untuk mendapatkannya. 

 Kecenderungan media yang digunakan oleh masyarakat masa kini, 

membuat penulis memahami bahwa media digital seperti website telah menjadi 

suatu solusi untuk kemudahan dalam mengakses suatu informasi. Oleh karena itu, 

pilihan media digital yang berupa website ini diharapkan dapat menghubungkan 

antara pihak penyedia dan pencari beasiswa dalam mengakses informasi. 

 Dalam merancang visual website portal ini pun tidaklah mudah. Hal 

tersebut dikarenakan website ini haruslah berfokus pada konten informasi dan alur 

navigasi agar para pengguna dapat memahami informasi secara benar. Dengan 

banyaknya konten informasi yang ada, penulis harus tetap bisa mempertahankan 

desain yang sederhana dan minimalis agar website ini tetap bisa terfokus pada 

konten informasi beasiswa. 

Melakukan penelitian akan pengguna terhadap suatu website sangatlah 

penting, karena dari hal tersebut kita menjadi tahu kecenderungan seorang 
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pengguna dalam mengakses sebuah website. Selain itu, kecenderungan tersebut 

juga bisa disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. 

5.2. Saran 

Apabila peneliti selanjutnya akan melakukan sebuah perancangan website, penulis 

memiliki saran-saran sebagai berikut. 

1. Pastikan terlebih dahulu jenis website apa yang akan digunakan. Pilih lah 

yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin disampaikan. 

2. Sumber literatur yang cukup baik dan lengkap bisa diperoleh dari free e-

book yang di-publish oleh UXPin Inc. Sumber ini banyak membahas 

rincian dalam merancang sebuah website dan mudah dipahami. 

3. Atur manajemen waktu sebaik mungkin agar semua bisa selesai tepat 

waktu. 
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