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ABSTRAK 

 

Dewasa ini mendapatkan informasi yang dibutuhkan sudah dapat dengan mudah 

di peroleh bagi setiap orang dimanapun dan kapanpun. Pada zaman sekarang ini 

banyak sekali penyedia informasi yang menyediakan banyak sekali informasi-

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau masyarakat. Salah satu media 

informasi secara online adalah Direktori, yang merupakan jenis produk tugas 

akhir yang dipilih oleh penulis. Topik yang dipilih oleh penulis dalam pembuatan 

tugas akhir adalah Direktori“Tempat Wisata Alam Mojokerto”. Penulis memilih 

Tugas Akhir berupa direktori“Tempat Wisata Alam Mojokerto” karena ingin 

mempromosikan tempat wisata yang sebagian belum diketahui oleh pengunjung 

atau terbilang baru. Selain itu penulis juga memperkenalkan keindahan Mojokerto 

yang tempat wisatanya tidak hanya bersejarah namun banyak sekali tempat-

tempat eksotik yang harus di eksplor. Pembuatan produk ini menggunakan 

Wix.com yang dapat diakses secara online Direktori“Tempat Wisata Alam 

Mojokerto” memiliki sistem klasifikasi wilayah dan jenis wisatanya. Website ini 

tidak memuat semua tempat wisata-wisata yang berada di Mojokerto melainkan 

hanya 30 tempat yang menurut penulis wajib dikunjungi. 

 

Kata kunci : Direktori, Tempat wisata, Mojokerto 
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ABSTRACT 

 

Adults getting the information they need can be easily obtained for everyone 

wherever and whenever. In this day and age, there are many information providers 

that provide a lot of information needed by users or the public. One of the online 

information media is Directory, which is a type of final product chosen by the 

author. The topic chosen by the author in making the final assignment is the 

Directory of "Mojokerto Nature Attractions". The author chose the Final Project 

consisting of "Mojokerto Nature Tourism Sites" because they wanted to promote 

tourist attractions which were mostly unknown to visitors or fairly new. In 

addition, the author also introduced the beauty of Mojokerto which is a tourist 

attraction not only historic but many exotic places that must be explored. Making 

products using Wix.com which can be accessed online The directory "Mojokerto 

Nature Tourism Site" has a regional classification system and tourist type. This 

website does not contain all tourist attractions in Mojokerto, only 30 places to 

visit are available. 

 

Keywords: Directory, Tourist attractions, Mojokerto 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Dewasa ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau diinginkan 

dapat dengan mudah di peroleh bagi setiap orang dimanapun dan kapanpun. 

Informasi dapat menambah pengetahuan, dapat membantu pengguna 

informasi dalam bersosialisasi dan berfikir dalam memanfaatkan informasi-

informasi yang telah didapatkan sesuai kebutuhan. Informasi akan selalu 

dicari baik bagi para pelajar, mahasiswa, karyawan dan masyarakat lainnya. 

Di zaman sekarang ini banyak sekali penyedia informasi yang menyediakan 

banyak sekali informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna 

informasi. Informasi memang sangat bermanfaat dalam mengambil keputusan 

di kehidupan pengguna dan pengguna kehausan akan informasi-informasi 

yang saat ini di perkembangan media online atau media sosial. Informasi di 

media sosial sekarang ini dapat di cari dengan cepat, akurat, lengkap dan 

kredibel. Dan pengguna sekarang mulai meninggalkan kebiasaan lama seperti 

mencari informasi melalui majalah, koran, maupun buku.  

Pemenuhan kebutuhan informasi pengguna dapat dilakukan melalui 

berbagai cara yaitu dengan cara mencari informasi mmenggunakan website 

atau dengan cara browsing bukanlah sesuatu hal yang baru bagi masyarakat. 

Pencarian informasi pada internet dapat membuat para pengguna informasi 

menemukan informasi yang berasal dari blog, website, ataupun dari sumber-

sumber informasi lainnya sesuai dengan kata kunci yang pengguna ketikkan 

dalam search engine. Dalam pencarian yang dilakukan dengan menggunakan 
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internet, tidak hanya informasi mengenai literatur ilmiah saja melainkan dapat 

mencari informasi mengenai kehidupan sehari-hari atau para pengguna juga 

dapat mencari informasi mengenai tempat atau sebuah lokasi yang ingin 

dikunjungi.  

Berdasarkan pengertian diatas membuat penulis untuk membuat produk 

dalam penyelesaian Tugas Akhir berupa Direktori, dimana direktori ini dapat 

memberikan informasi bagi penggunanya dengan cepat dan tepat sesuai 

dengan kebutuhan informasi pengguna. Informasi yang terdapat didalam 

direktori ini juga dihadirkan dalam bentuk online sehingga memudahkan para 

pengguna informasi dalam mencari informasi yang dibutuhkan melalui 

website yang dapat diakses oleh semua orang dimanapun dan kapanpun.  

Direktori yang akan dibuat oleh penulis adalah“Tempat Wisata Alam 

Mojokerto” yang merupakan kumpulan dari tempat wisata alam yang berada 

di kabupaten Mojokerto. Sehingga dapat memudahkan masyarakat jika ingin 

berkunjung dan berwisata di Mojokerto. 

Direktori ini dikemas secara online, dimana pada era sekarang internet 

sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan dengan adanya internet 

sangat berpengaruh bagi kehidupan dan dengan adanya internet masyarakat 

dapat mencari informasi yang dibutuhkan melalui website. Penulis memilih 

tempat wisata alam di Mojokerto karena tempat wisata didaerah ini sangat 

disarankan sekali untuk dikunjungi. Dikarenakan pemandangan yang indah 

dan lokasi yang cukup strategis didaerah pegunungan. Tempat wisata air dan 

alam ini menyebar dibeberapa kecamatan yakni Trawas, Pacet, Cangar, Jabon, 

Gondang dan Jatirejo.Menurut penulis tentang wisata alam adalah wisata yang 
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identik dengan pepohonan, pegunungan, dan sekitarnya. Sedangkan wisata air 

menurut penulis ini wisata yang bernuansa tirta atau air yakni seperti kolam 

renang. Keunikan tempat wisata di Mojokerto adalah memiliki udara yang 

sejuk di kecamatan tertentu yang berada di area pegunungan. Dan menurut 

penulis tempat wisata yang berada di Mojokerto berbeda dari tempat wisata 

lainnya. Selain itu, wisata di Mojokerto ini mudah dijangkau dan jauh dari 

keramaian. Karena memang belum seberapa ada orang yang tau kalau di 

Mojokerto terdapat wisata seperti di Kota Batu. Dan tak kalah menarik dari 

Kota Batu. 

1.2.Tujuan Pembuatan Produk 

1. Memberikan informasi mengenai tempat wisata di daerah Mojokero lebih 

yang meliputi deskripsi, jam buka, tiket, kontak, dan petunjuk arah. 

2. Sebagai implementasi ilmu-ilmu yang didapat pada masa perkuliahan 

khususnya ilmu yang terkait dengan direktori 

3. Mengemas informasi secara spesifik mengenai tempat wisata alam di 

Mojokerto. 

1.3.Manfaat Pembuatan Produk 

A. Manfaat Bagi Penulis  

1. Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh dalam pendidikan di program 

studi perpustakaan dengan pembuatan website direktori.  

2. Sebagai sarana menambah pengetahuan, wawasan, dan kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku 

perkuliahan.  

B. Manfaat Bagi Akademis 
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1. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa atau masyarakat sekitar, 

terutama masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi terkait 

Direktori.  

2. Sebagai tambahan koleksi dan referensi di Perpustakaan Airlangga.  

3. Sebagai pengetahuan dan wawasan mengenai Tempat Wisata Air dan 

Alam Di Mojokerto.  

C. Manfaat Bagi Umum 

1. Agar mengetahui lokasi dan harga tempat wisata yang akan dikunjungi 

2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari informasi 

mengenai tempat wisata air dan alam di Mojokerto 

3. Memberikan informasi yang tepat dan akurat terkait dengan tempat 

wisata air dan alam di Mojokerto.  

1.4.Langkah-langkah Pembuatan Produk 

Dalam pembuatan Tugas Akhir Direktori “Tempat Wisata Alam Mojokerto” , 

langkah yang dilakukan penulis sebagai berikut: 

1. Pertama mencari informasi tentang tempat wisata di Mojokerto yang 

sudah terkenal maupun yang kekinian kepada kerabat dan teman-teman. 

2. Kedua mulai melakukan observasi ke tempat-tempat wisata guna 

mendapatkan informasi.  

3. Ketiga mulai menyusun data hingga data benar-benar tersusun sesuai 

klasifikasinya. 

4. Keempat mulai mendesain website yang akan digunakan untuk 

mempromosikan tempat wisata tersebut.  
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5. Kelima memasukkan data yang sudah disesuaikan guna mempermudah 

pengguna untuk mencari informasi tersebut.  

1.5.Jadwal Pembuatan Produk 

Tabel I 1jadwal pembuatan produk tugas akhir 

No Tanggal Nama Kegiatan 

1. 25-28 November 2018 Observasi mencari informasi dan 

terjun ke lokasi wisata 

2. 15-20 Januari 2019 Observasi mencari informasi dan 

terjun ke lokasi wisata 

3. 5 Desember 2018 – 29 Febuari 

2019 

Pembuatan website 

4. 2-25 Maret 2019 Pembuatan Laporan Tugas Akhir 

 

1.6.Bahan / Alat 

Bahan dan alat yang digunakan penulis untuk membuat produk 

Direktori“Tempat Wisata Alam Mojokerto” adalah sebagai berikut : 

1. Laptop  

Laptop adalah perlengkapan paling utama dalam pembuatan produk 

direktori. Laptop digunakan untuk mencari informasi mengenai lokasi 

tempat wisata mana saja yang harus dikunjungi oleh masyarakat dan juga 

digunakan untuk proses pembuatan produk website direktori. Jika tidak 

adanya laptop maka tidak dapat terselesaikannya pembuatan Tugas Akhir 

Direktori “Tempat Wisata Alam Mojokerto” ini. 
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2. Portable wi-fi  

Portable wifi merupakan alat yang digunakan oleh penulis dan portable 

wifi ini menghubungkan koneksi wifi pada laptop, sehingga memudahkan 

penulis dalam pencarian informasi dan lokasi.  

 

3. HP (paket data internet/ tethring) 

Merupakan sebuah alat dan jaringan yang membantu penulis dalam 

mengerjakan tugas akhir. Dengan adanya HP dapat membuat penulis 

semakin mudah menelusuri atau mengecek website tempat wisata air dan 

alam di Mojokerto dengan menggunakan HP, dan untuk paket data 

internet/ tethring dapat membantu penulis dalam mengisi konten-konten 

pada website jika tidak terdapat Wi-Fi.  

 

4. Kendaraan Motor  

Kendaraan motor merupakan alat penunjang penulis untuk melakukan 

observasi menuju lokasi monumen yang berada di Mojokerto. Dengan 

adanya kendaraan bermotor ini memudahkan penulis untuk melakukan 

perpindahan tempat guna mencari data yang dibutuhkan untuk pembuatan 

direktori.  

1.7.Sistematika Penulisan. 

1. Bab I pendahuluan 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang produk yang 

penulis buat, tujuan pembuatan produk, manfaat pembuatan produk, 

jadwal pembuatan produk, bahan/alat yang digunakan penulis dalam 
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pembuatan produk dan sistematika pembuatan penulisan Laporan Tugas 

Akhir.  

2. Bab II Deskripsi Produk 

Pada bab ini penulisan menjelaskan deskripsi produk yang telah dipilih 

dan yang dibuat, pengertian produk, cakupan dan ruang lingkup produk 

dan klasifikasi atau pengelompokan produk. 

3. Bab III Pembuatan dan Penyajian 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai proses dalam pembuatan 

produk Direktori “Tempat Wisata Alam Mojokerto” yaitu meliputi tahap 

persiapan seperti: peralatan yang dipakai, software yang dipakai dan dana 

yang dikeluarkan oleh penulis.  

4. Bab IV Penutup  

Pada bab ini adalah penutup, dimana penulis akan memberikan 

kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembuatan produk dan 

penyusunan produk Direktori “Tempat Wisata Alam Mojokerto” 
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BAB II 

DESKRIPSI PRODUK 

2.1 Deskripsi Topik 

Sejalan dengan berkembangnya zaman banyak sekali tempat-tempat atau 

lahan kosong disulap menjadi tempat yang menarik bagi para pengunjung. 

Dengan berkembangnya tempat wisata pada setiap daerah ini dapat juga 

menambah devisa untuk Negara dan devisa untuk Daerah-daerah sekitar di 

Indonesia(Devy & Soemanto, 2017). Ketika masyarakat berpergian biasanya akan 

mengunjungi tempat wisata yang belum ataupun sudah pernah di kunjungi. Dan 

tempat yang biasanya tepat untuk dikunjungi adalah tempat-tempat yang hits atau 

istilah lainnya lagi ngetrend. Kadang juga tempat yang sejuk bisa jadi menjadi 

salah satu objek wisata yang menarik. Masyarakat biasanya mencari informasi di 

Internet seperti youtube, instagram ataupun sumber informasi lainnya. karena 

dengan adanya teknologi ini, masyarakat sudah tidak asing lagi untuk melakukan 

pencarian informasi dengan cepat, akurat, dan kredibel. Dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat millenial ingin menggunakan cara instan dan cepat demi kebutuhan 

informasi.  

Dengan latar belakang diatas membuat penulis memilih topik yang unik 

dan dengan penulis memilih topik ini, karena penulis melihat bahwasannya 

masyarakat yang mulai menggemari tempat-tempat baru untuk di jelajahi di setiap 

daerah untuk berlibur. Dengan menggunakan topik Direktori “Tempat Wisata 

Alam  Mojokerto” untuk pembuatan Tugas Akhir D3 Perpustakaan. Direktori ini 

dan dikategorikan secara spesifik mulai dari alamat , harga tempat wisata di 

Mojokerto. Wilayah yang diklasifikasi berdasarkan kecamatan yang ada di 
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Mojokerto, informasi harga dan juga data yang menarik seperti alasan mengapa 

harus mengunjungi tempat wisata tersebut.  

Dalam pembuatan Direktori “Tempat Wisata Alam Mojokerto” ini 

menyediakan 30 tempat wisata air dan alam di Mojokerto. Dimana nantinya 

Direktori ini tetap di online kan menggunakan wix.com. Penulis memilih produk 

Direktori dengan topik tempat wisata air dan alam di Mojokerto ini dikarenakan 

banyak tempat-tempat hits (menarik) yang wajib dikunjungi di sekitaran 

pegunungan yang ada di Mojokerto meskipun kabupaten ini memiliki tempat-

tempat wisata yang bersejarah seperti peninggalan jaman Majapahit dll. 

Masyarakat dapat mengakses informasi referensi tempat wisata di Mojokerto 

dengan cepat dan akurat dengan topik yang sudah penulis buat. Oleh karena itu 

pembuatan Direktori “Tempat Wisata Alam Mojokerto” dapat dipastikan 

membantu masyarakat untuk menginformasikan seputar tempat wisata yang ada 

di Mojokerto.  

2.2 Pengertian Direktori  “Tempat Wisata Alam Mojokerto” 

Yang dimaksud dengan Direktori adalah kumpulan atau daftar organisasi 

atau lembaga yang disusun secara sistematik, biasanya menurut abjad atau 

susunan kelas atau subjek dan memberikan data mengenai nama, alamat, alfabetis, 

kegiatan dan sebagainya(Tambusai, 2007).  ALA Glossary of Library and 

Information Science Direktori. Direktori adalah koleksi-koleksi, rujukan-rujukan 

yang memuat nama-nama atau organisasi yang disusun secara sistematis, biasanya 

menurut abjad atau golongan, dilengkapi dengan alamat, kegiatan dan data yang 

lainnya. Direktori online merupakan rujukan bagi pengguna yang memuat 

berbagai macam informasi mengenai organisasi ataupun suatu lembaga. Direktori 
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online juga dapat dijadikan  sebuah referensi yang dapat diakses semua orang 

dimanapun dan kapanpun melalui website dan informasi yang tergantung di dalam 

website tersebut adalah informasi-informasi yang akurat.  

Hal ini juga ada dalam UU RI No.10 Th. 2009 tentang kepariwisataan 

yang berbunyi suatu kegiatan perjalanan dilakukan manusia baik perorangan 

maupun kelompok untuk tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, 

pengembangan diri dsb dalam kurun waktu yang singkat. Pariwisata adalah 

kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari 

kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau 

istirahat, menunaikan tugas, dan berziarah(Nandi, 2005). Maka dapat disimpulkan 

bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan untuk bersenang-senang dan 

mempelajari keunikan di suatu tempat wisata yang dapat mengeluarkan biaya atau 

mengeluarkan kegiatan yang bersifat konsumtif dalam perjalanan menuju tempat 

wisata.  

Seperti yang kita tahu, tempat wisata juga memiliki fungsi atau peran 

sebagai aspek psikologis yang dapat menciptakan perasaan senang, relax dan 

fresh. Senang karena ingin melepaskan rasa penat dikala sibuk dengan pekerjaan. 

Ditambah dengan suasana dan lingkungan sekitar yang mendukung, menjadikan 

liburan bertambah seru apalagi bersama keluarga atau kerabat dekat. Penulis 

memilih produk Direktori “Tempat Wisata Alam Mojokerto”  ini dikarenakan 

banyak sekali tempat wisata di Mojokerto lebih tepatnya disekitaran Pacet, 

Trawas, Cangar dan masih banyak lagi tempat untuk di jelajahi. Penulis juga 

memberikan informasi terkait tempat-tempat yang wajib dikunjungi sesuai dengan 

observasi penulis.  
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2.3 Ruang Lingkup Produk 

Laporan tugas akhir ini yang berjudul Direktori “Tempat Wisata Alam 

Mojokerto” berisikan informasi yang terkait dengan tempat-tempat wisata yang 

wajib dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Informasi yang disediakan yaitu profil 

dari masing-masing tempat wisata, daftar alamat tempat wisata, kontak yang bisa 

dihubungi, informasi harga, informasi wilayah. Informasi yang terdapat pada 

website adalah informasi yang terkumpul dari beberapa lokasi atau wilayah yang 

berada di kabupaten Mojokerto. Karena informasi tersebut penulis langsung 

datang ke tempat lokasinya. Selain memberikan data informasi singkat dari 

masing-masing tempat wisata, penulis juga menambahkan lokasi google map dari 

masing-masing tempat wisata yang ada. Dan dengan adanya google map ini 

memudahkan masyarakat untuk mencari lokasi wisata yang akan dituju.  

2.4 Sistem klasifikasi “Tempat Wisata Alam Mojokerto” 

Sistem pengelompokan ini dilakukan oleh penulis berdasarkan wilayah 

yang diambil dari beberapa kecamatan yang ada di Mojokerto, nama tempat 

wisata dan harga tiket masuk. Pengelompokkan ini dibuat penulis agar 

memudahkan pengguna dalam menulusur informasi dan mempercepat pengguna 

dalam mencari informasi mengenai daftar tempat wisata yang berada di 

Mojokerto.  

Berikut adalah data kumpulan dari daftar tempat wisata di Mojokerto 

berdasarkan wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. 

Berikut adalah tampilan yang ada pada website yang telah dibuat oleh penulis : 
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Tabel II 1Wisata Alam Mojokerto 

No  Nama Wisata Jenis Wisata Wilayah Alamat 

1.  Wisata desa 

coklat 

Wisata alam Dlanggu ds. Randugenengan, 

Kec. dlanggu, Kab. 

Mojokerto, Jawa Timur 

2.  Lembah 

mbecirang 

Wisata alam Gondang Kebontunggul, 

Gondang, Mojokerto 

Jawatimur 61372 

3.  Wisata 

balekambang 

Wisata alam Gondang ds. Slawe, padi, 

gondang, mojokerto 

61372 

4.  Kolam renang 

tirta anandiri 

Wisata alam Jabon jl. Raya jabon 

mojokerto 

5.  Puncak Jengger Wisata alam Jatirejo ds. nawangan kec. 

jatirejo mojokerto 

6.  Air terjun 

surodadu 

Wisata alam Pacet Dsn. Mligi Ds. Claket 

Pacet Mojokerto. 

7.  Air terjun 

grejengan 

Wisata alam Pacet ds. padusan, kec.pacet-

mojokerto 

8.  Bukit gajah 

mungkur 

Wisata alam Pacet unnamed road, 

hutan,pacet Mojokerto 

9.  Brambang 

outdoor spot 

selfie 

Wisata alam Pacet Jl. Pacet, Nono, Sajen, 

Pacet, Mojokerto, Jawa 

Timur 61374 

10.  Claket Adventure 

Park 

Wisata alam Pacet jalan Raya Claket-

Trawas KM. 03 Dusun 

Claket, Desa, Dusun 

Sembong, Claket, Pacet, 

Mojokerto, Jawa Timur 

61374 

11.  Coban canggu Wisata alam Pacet ds. padusan, kec. pacet-

mojokerto 
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12.  Coban cakung Wisata alam Pacet Ds. Cembor Kec. Pacet 

Mojokerto. 

13.  Kebun Strawberry 

Pacet 

Wisata alam Pacet Jl. Raya Pacet –

Mojosari Dsn. 

Randegan Ds. 

Warugunung Pacet-

Mojokerto. 

14.  Pacet hill outdoor Wisata alam Pacet hutan , pacet, mojokerto 

61374 

15.  Pendakian Mt. 

Pundak 

Wisata alam Pacet hutan, pacet, mojokerto 

61374 

16.  Pemandian air 

panas padusan 

Wisata alam Pacet jl. Pemandian air panas 

blok NO.02 padusan. 

17.  Puthuk panggang 

welut 

Wisata alam Pacet hutan, nogosari, pacet, 

mojokerto 61374 

18.  Sendi adventure 

park 

Wisata alam Pacet Ds. Sendi Kec. Pacet 

Kab. Mojokerto. 

 

 

19.  Ubalan Wisata alam Pacet pacet, made,mojokerto 

61374 

20.  Wisata panorama 

petung sewu 

Wisata alam Pacet hutan, Taman hutan 

raya R.soerjo Pacet 

Mojokerto. 

21.  Bumi 

Perkemahan 

Dlundung 

Wisata alam Trawas Kemiloko, Trawas, 

Mojokerto, Jawa Timur 

61375 

22.  Blessing Hills Wisata alam Trawas Slepi, ketapanrame, 

Trawas, Mojokerto. 

23.  Duyung Trawas 

Hill 

Wisata alam Trawas Duyung, Trawas, 

Buntal, Mojokerto 

Jawatimur 61375. 
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24.  Fresh Green 

Trawas 

Wisata alam Trawas Duyung, Trawas, 

Buntal, Mojokerto 

Jawatimur 61375. 

 

25.  Kolam renang 

waroeng desa 

Wisata alam Trawas jln. Trawas 

km.13,jatijejer,trawas-

mojokerto. 

26.  Obis camp trawas Wisata alam Trawas jl. Raya trawas- km. 11 

jati jejer trawas, 

Mojokerto jawatimur 

61375 

27.  Pendakian Mt. 

penanggungan 

Wisata alam Trawas Gn. Penanggungan, area 

hutan, trawas, 

mojokerto. 

28.  Pertirtaan 

jolotundo 

Wisata alam Trawas biting, seloliman, trawas 

mojokerto 61375 

29.  Puncak Trawas Wisata alam Trawas jln. Raya trawas-

mojokerto 

30.  Ubaya training 

center 

Wisata alam Trawas Jl. Jolotundo, Ds. 

Tamiajeng , Trawas, 

Mojokerto Jawatimur. 
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BAB 3 

METODE PEYUSUNAN DAN PENYAJIAN PRODUK 

 

3.1 Tahap Persiapan Penyusunan Produk 

Pada pembuatan Produk Direktori Offline penulis melewati beberapa tahap. 

Di tahap awal ini dimulai dengan persiapan penyusunan produk Direktori 

“Tempat Wisata Alam Mojokerto” dengan tahap persiapan ini, penulis 

menentukan topik dan produk, penulis mulai survey dan mencari informasi 

wisata-wisata yang ada di Mojokerto lalu memfoto tempat wisata yang disurvey. 

Tahap selanjutnya penulis menyiapkan peralatan dan software yang dibutuhkan 

untuk membuat produk Direktori (offline). Berikut Peralatan dan dana yang 

dibutuhkan untuk membuat Direktori (offline): 

- Alat  

1. Laptop 

2. Kendaraan Bermotor 

3. WIFI 

- Software 

1. Browser Google Chrome  

Web Browser Google Chrome adalah pencarian atau peramban yang 

biasa digunakan untuk membuka situs yang dicari untuk membuka 

secara online. Browser ini biasa digunakan untuk mencari informasi-

informasi wisata yanng diperlukan penulis. 
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2. Wix  

Salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat website adalah 

aplikasi Wix. Ada banyak website builder yang bisa digunakan selain 

wix antara lain wordpress, joomla, dll. Aplikasi ini merupakan salah 

satu website builder yang mudah digunakan. Wix menyediakan 

layanan gratis untuk membuat website meskipun ada beberapa yang 

berbayar. Alasan penulis menggunakan wix yaitu selain 

penggunaannya yang mudah, desain yang ditawarkan menarik, dan 

juga website tersebut dapat disajikan online secara langsung.  

- Transportasi  

 Sepeda Motor  

Sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi penulis untuk 

mensurvey wisata-wisata yang ada di Mojokerto.  

- Dana  

Dana yang dikeluarkan untuk membuat produk Direktori“Tempat Wisata 

Alam Mojokerto”  
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Tabel III 1Rincian Dana Pembuatan Produk 

Alat/Bahan Biaya (Rp) 

Laptop - 

WIFI/Router Kampus - 

Paket Data Internet/Tethering Rp. 20.000/minggu 

Bahan bakar transportasi Rp. 80.000 

Konsumsi Rp. 100.000 

Tiket Masuk  Rp. 10.000/wisata 

Jumlah Rp. 210.000 

 

3.2 Tahap Inti Pembuatan Produk 

3.2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Dalam proses pengumpulan data, penulis mulai mensurvey wisata-wisata 

yang berada di Mojokerto. Disini penulis mendatangi satu per-satu tempat wisata 

yang berada di Mojokerto dimulai dari Kecamatan Trawas lalu ke Kecamatan 

Pacet kemudian ke Kecamatan Gondang. Dilanjut kemudian hari penulis 

mengunjungi tempat wisata yang berada di Kecamatan Jatirejo lalu ke Kecamatan 

Dlanggu dan yang terakhir di Kecamatan Jabon Mojokerto. Dan seperti biasa 

data-data yang saya ambil seperti foto, kontak/email pemilik, tiket/biaya masuk, 

alamat, rute/google maps dan juga meenambahkan deskripsi-deskripsi mengenai 

tempat wisata tersebut. Setelah informasi di dapatkan penulis langsung membuat 

produk yang berisikian sesuai dengan kriteria yang penulis dapatkan.  
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3.2.2 Layout Produk  

Dalam Direktori “Tempat Wisata Alam Mojokerto yang dibuat oleh 

penulis berisikan menu Beranda, Contact, Wilayah,dan Wisata Alam. Berikut 

rincian layout yang telah dibuat oleh penulis :  

Tabel III 2Layout Menu Utama 

Logo Beranda Contact Wilayah Wisata Alam Wisata nuansa 

air  

 Direktori Offline Tempat Wisata Alam Di Mojokerto 

Beranda Wisata Alam Wisata nuansa air 

 

Pada tampilan produk website Direktori Tempat Wisata Alam  Mojokerto ini telah 

selesai dalam pembuatan. Dan menu utama yang ada di tampilan antara lain 

Beranda, Contact, Wilayah, Wisata Alam dan wisata nuansa air.Adapun 

penjelasan dari setiap menu ditampilan sebagai berikut : 

1. Beranda  

Menu beranda sama saja dengan home yang menjelaskan informasi-informasi 

mengenai kabupaten Mojokerto dan batas-batas wilayahnya. Begitupun dengan 

pengertian wisata air dan alam yang menurut penulis pahami.  

2. Contact  

Menu contact ini berisikan foto profil penulis beserta nama lengkap, tempat 

tanggal lahir, alamat, email, hobby, serta motto penulis.  
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3. Wilayah  

Menu wilayah ini berisikan informasi wilayah mana saja yang terdapat tempat 

wisata air dan wisata alamnya. Disini penulis memberikan keterangan kecamatan 

mana saja yang terdapat wisata air dan wisata alam.  

4. Wisata alam  

Menu wisata alam ini berisikan tentang wisata alam apa saja yang sudah penulis 

datangi dan menurut penulis wajib dikunjungi. Di dalam isi menu tersebut 

terdapat Wilayah dan Wisata apa saja seperti berikut : 

A. Kecamatan Trawas  

1. Fresh Green Trawas  

2. Obis Camp Trawas 

3. Bumi Perkemahan Dlundung  

4. Pendakian Gunung Penanggungan 

B. Kecamatan Pacet  

1. Claket Adventure Park  

2. Brambang Outdoor Spot Selfie 

3. Wisata Panorama Petung Sewu 

4. Pacet Hill Outdoor  

5. Kebun Petik Strawberry  

6. Sendi Adventure Park  

7. Puthuk Panggang Welut  

8. Pendakian Gunung Pundak  

9. Bukit Gajah Mungkur 
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C. Kecamatan Jatirejo  

1. Puncak Jengger  

D. Kecamatan Dlanggu  

1. Wisata Desa Coklat  

E. Kecamatan Gondang  

1. Lembah Mbecirang  

5. Wisata Nuansa Air  

Menu wisata nuansa air yaitu wisata yang tetap menyatu dengan alam sekaligus 

air. Di dalam isi menu tersebut terdapat Wilayah dan Wisata apa saja seperti 

berikut : 

A. Kecamatan Trawas  

1. Duyung Trawas Hill 

2. Kolam Puncak Trawas 

3. Blessing Hills  

4. Ubaya Training Center 

5. Waroeng Desa Swimming Poll 

6. Pertirtaan Jolotundo 

B. Kecamatan Pacet  

1. Air Terjun Surodadu 

2. Air Terjun Grejengan  

3. Coban Cakung  

4. Coban Canggu 

5. Pemandian Padusan  

6. Ubalan  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

21 

   TUGAS AKHIR                                 DIREKTORI WISATA ALAM...                    ARFIKAYANI PRATIWI 

 

C. Kecamatan Jabon 

1. Kolam Renang Tirta Anandiri  

D. Kecamatan Gondang  

1. Wisata Air Balekambang 

 

Tabel III 3Layout Konten 

 

Nama Wisata Utama 

Gambar Wisata 
Nama Wisata  

Alamat 

Jam Operasional 

Kontak/Email 

Tiket 

Deskripsi 

Maps 

Keterangan Tampilan : 

1. Button Kembali : yaitu untuk kembali ke menu yang sudah di linkkan 

2. Nama wisata utama : yaitu untuk mengetahui wisatanya 

3. Gambar Wisata : yaitu menjelaskan gambar/foto untuk menarik pengguna 

informasi 

4. Nama wisata : yaitu untuk lebih memperjelas wisatanya 

5. Alamat : yaitu untuk menjelaskan alamat wisata 

6. Jam operasional : yaitu untuk menjelaskan  jam beroprasionalnya wisata 

Kembali 
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7. Kontak/email : yaitu untuk memberikan informasi kontak 

pemilik/pengelola 

8. Tiket : yaitu untuk mengetahui harga tiket masuk dan parkir (bila ada) 

9. Deskripsi : yaitu menjelaskan isi wisata secara singkat sesuai dengan 

pengalaman penulis  

10. Maps : yaitu menjelaskan tentang lokasi wisata  

3. 3 Pembuatan Produk 

Dalam pembuatan produk Direktori “Tempat Wisata Alam Di Mojokerto” penulis 

menggunakan wix.com, dikarenakan aplikasi ini sangat mudah untuk membuat 

website dan semua serba gratis. Berikut tahapan pembuatan produk “Direktori 

Offline Tempat Wisata Alam Mojokerto” : 

1. Tahap pertama yaitu buka halaman www.wix.com pilih Get Started seperti 

gambar 3.1  

 

 

 

 

 

 

Gambar 31Tampilan awal pada Wix 

2. Tahap selanjutnya yaitu sign in seperti gambar 3.2 dan isi form mulai dari 

email, type your email again, password, dan type your password again lalu 

klik sign in.  

http://www.wix.com/
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Gambar 32Menu Sign In 

3. Tahap berikutnya akan muncul menu create site sesuai pada gambar 3.3 

lalu tinggal klik, maka menu akan otomatis berpindah menuju ke menu 

selanjutnya.  

 

 

 

 

Gambar 33Tampilan Menu Create Site 

4. Pada tahap ini akan muncul beberapa pilihan tipe website penulis tinggal 

memilih other seperti yang ditunjukkan gambar 3.4  
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Gambar 34Tampilan tipe Website 

5. Tahap selanjutnya penulis akan memilih template website seperti gambar 

3.5 selanjutnya klik choose a template pada sisi sebelah kanan maka nanti 

akan banyak template yang keluar untuk website yang akan dibuat.  

 

 

 

 

 

Gambar 35menuju pemilihan template website 

6. Pilih tema yang diinginkan sehingga nantinya dapat menunjang website 

yang akan dibuat. Setelah memilih lalu klik edit template yang sudah 

diinginkan.  
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Gambar 36pemilihan template 

7. Selanjutnya tampil template yang sudah dipilih seperti gambar 3.7 dan 

siap untuk diedit  

 

 

 

 

 

 

Gambar 37Template siap di edit 

a Pembuatan Menu dan Sub Menu di Wix.  

1. Klik menu pada baris maka akan tampil beberapa opsi pilih manage media 

seperti , pada gambar 3.8. Pada bagian ini penulis dapat mengatur nama-

nama menu manambahkan dan menghapus menu yang dibutuhkan.  
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Gambar 38tampilan manage media 

2. Pada bagian ini penulis akan menunjukkan cara menambahkan menu 

sesuai gambar 3.9. pada bagian ini jika penulis klik “...” maka akan 

muncul banyak pilihan untuk pilihannya. Penulis bisa menambahkan menu 

dengan klik add page setelah itu penulis mengaturnya menggunakan “...” 

penulis bisa melakukan rename pada page yang baru aja dibuat. Penulis 

juga bisa melakukan hapus pada bagian ini.  

 

Gambar 39Menu Manage Media 
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3. Pada bagian ini penulis akan belajar cara melakukan sub menu hal itu 

dapat dilakukan dengan cara melakukan klik pada “...” lalu pilih sub menu 

maka page yang dipilih sebelumnya akan melakukan sub pada page 

diatasnya.  

 

Gambar 310Pembuatan Sub Menu 

b Editing Tampilan Awal Web  

1. Pada bagian ini penulis perlu klik bagian judul hingga muncul edit text 

sesuai gambar 3.11 maka akan muncul box yang memunculkan pilihan 

untuk melakukan editing pada bagian teks tersebut.  

 

Gambar 311Editing Judul 
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2. Pada bagian ini penulis akan membuat slider. Slider digunakan untuk 

menampilkan gambar yang akan dipajang guna memperindah website 

yang dibuat. Pembuatannya pertama klik tanda “+” lalu klik interactive 

selanjutnya penulis memilih slider yang diinginkan seperti gambar 3.12  

 

Gambar 312Pembuatan Slider 

3. Pada tahap ini penulis akan memasukkan gambar pada slider yang penulis 

pilih sebelumnya. Cara memasukkannya yaitu klik pada slider maka akan 

muncul chage slide background setelah itu akan muncul seperti kotak 

perintah baru dimna penulis disuruh memilih memasukkan color, image, 

video pilih image. Setelah itu penulis diharus upload media setelahnya 

pilih gambar yang telah di upload dan klik chage background sesuai 

gambar 3.13. 
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Gambar 313Mengganti Gambar Slider 

4. Pada bagian ini lists and grids bisa dilakukan editing dengan cara klik lalu 

pilih edit text dengan begitu teks yang ada didalam lists and grids bisa 

dengan mudah diedit sesuai dengan kebutuhan seperti gambar 3.14. 

 

Gambar 314Editing Text 

5. Pada tahap ini cara melakukan link adalah dengan cara melakukan klik 

pada pin lalu pilih penulis akan melakukan link kepada page yang mana 

seperti gambar 3.15. 
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Gambar 315Cara Melakukan Link 

c Pembuatan Konten Halaman  

1. Pada tahapan ini penulis memberi judul dengan cara klik “+” lalu pilih text 

lalu pilih gaya penulisan judul yang diinginkan sesuai gambar 3.16 untuk 

menambahkan deskripsi penulis bisa melakukan klik “+” lalu pilih 

paragraph dan atur sesuai kebutuhan seperti gambar 3.17 untuk melakukan 

editing penulis cukup melakukan klik pada text lalu pilih edit text seperti 

gambar 3.18 untuk melakukan edit text bagian judul gambar 3.19 untuk 

melakukan edit text bagian paragraph dan pada gambar 3.20 untuk 

mengganti background sesuai dengan keinginan penulis.  

 

Gambar 316Pembuatan Judul 
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Gambar 317Editing Judul 

 

Gambar 318Pembuatan Paragraph 

 

Gambar 319Editing Paragraph 
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Gambar 320Pemilihan Background 

2. Pada tahap ini penulis membuat button kembali yang sudah di linkkan ke 

menu yang sudah di sediakan dan akan di perjelas oleh gambar 3.21 lalu 

pada gambar 3.22 penulis akan memilih slider untuk memasukkan image 

dan pada gambar 3.23 adalah cara untuk memasukkan image kedalam 

slider dan pada gambar 3.24 adalah cara untuk mengupload image. 

 

Gambar 321Pembuatan Button 
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Gambar 322Memilih slider untuk memasukkan gambar 

 

Gambar 323Langkah Memasukkan Image 
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Gambar 324Mengupload Gambar 

3. Pada tahap ini penulis akan membuat peta perjalanan atau disebut juga 

dengan maps melalui aplikasi yang sudah disediakan di wix dengan cara 

klik gambar kotak-kotak dikiri deretan tanda “+” lalu search “google 

maps” tunggu sebentar lalu muncul google maps klik tanda “add to site” 

lalu untuk pengeditan klik “change address” maka keluar alamat yang 

diinginkan beserta deskripsi penulisan lokasinya yang akan dijelaskan 

pada gambar 3.25 dan gambar 3.26. 

 

Gambar 325Memasukkan Aplikasi Maps 
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Gambar 326Menambahkan Alamat beserta Deskripsi 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 kesimpulan 

Di era yang maju ini kebutuhan informasi sangat berkembang pesat. Para 

pengguna sangat butuh akan adanya informasi. Karena media online yang 

dianggap bisa lebih cepat, tepat, akurat untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin majunya informasi saat ini penulis juga 

menyediakan sebuah informasi mengenai Direktori “Tempat Wisata Alam Di 

Mojokerto". Dan dapat diakses menggunakan alamat 

websitehttps://direktoriwisatamoker.wixsite.com/arfikaya ini sangat diharapkan 

dapat memberikan informasi wisata-wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. 

Penulis menggunakan software Wix.com dikarenakan pemakaiannya mudah 

digunakan. Direktori ini bertujuan memudahkan pengguna dalam pecarian wisata 

air maupun alam yang berada di Mojokerto dan dapat dijadikan referensi untuk 

rekreasi atau liburan bersama keluarga. 

4.2 Saran 

Dalam pembuatan produk website ini penulis masih merasa banyak 

kekurangan dalam membuat produk. Dan saran yang diberikan oleh penulis 

dengan produk yang dibuat ini langsung menelusuri di wisata air dan alam 

Mojokerto yang akan dikunjungi. Pengguna disarankan datang langsung ke 

tempat wisata atau mencocokkan informasi dengan wisata yang akan dikunjungi. 

Masih banyak spot-spot wisata yang belum diambil karena keterbatasan waktu..  

 

https://direktoriwisatamoker.wixsite.com/arfikaya
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