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BAB 4 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Produk direktori online dengan tema museum di Indonesia ini berisikan 

informasi mengenai alamat website resmi museum dari beberapa daerah yang ada 

diIndonesia.Produk website ini dibuat dengan menggunakan bantuan wordpress 

dan 

beralamatkanhttps://direktorionlinemuseumdiindonesia.wordpress.com/.Pengertia

n direktori itu sendiri merupakan daftar tokoh atau organisasi, lembaga yang 

disusun secara sistematik, biasanya menurut abjad atau susunan kelas atau subjek 

dan memberikan data mengenai nama, alamat, alfabetis, kegiatan, dan sebagainya 

(Sulistyo-Basuki, 1993). Produk direktori online pada website penulis meliputi 

menu utama antara lain : Beranda,Lokasi Museum, Jenis Museum, Panduan, Top 

10 Museum, Agenda, Profil penulis. Pada menu Lokasi  Museum berisikan 

kumpulan nama-nama museum berdasarkan provinsi kemudian nama kota/kab 

dan juga penulis mencantumkan alamat website resmi museum yang ada di 

Indonesia.  

Berdasarkan proses pembuatan website direktori online museum di Indonesia 

ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Website ini dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informai 

mengenai museum yang ada di Indonesia 

 

https://direktorionlinemuseumdiindonesia.wordpress.com/
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2. Informasi yang terdapat pada direktori online ini berasal dari link website 

yang resmi, sehingga dapat di pertanggung jawaban kebenarannya 

3. Mempermudah cara mengakses direktori online ini menggunakan gadget 

apapun dengan syarat terhubung dengan internet. 

 

4.2 Saran 

Pembuatan website direktori online museum  Indonesia masih belum 

maksimal, oleh karena itu dibutuhkan penyempurnaan lebih untuk digunakan 

kalangan luas. Beberapa saran yang diberikan penulis untuk pengguna  dalam 

website direktori online museum di Indonesia sebagai berikut: 

1. Kepada pengguna disarankan setelah menggunkan dan membaca 

informasi yang ada pada website direktori online museum Indonesia ini 

supaya merujuk ke website resmi pada museum tersebut. Sebab informasi 

yang lebih jelas dan detail ada pada website resminya. Website yang 

dibuat oleh penulis hanya menyuguhkan ringkasan informasi museum 

yang sekirannya penting untuk digunakan pengguna. 

2. Penelusuran informasi harus spesifik untuk mempermudah mendapatakan 

informasi yang diinginkan. 

 

 

 

 

 




