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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan, dan juga analisis kasus studi yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulannya sebagai 

berikut. 

1. Dari pengolahan data dan juga analisis yang telah dilakukan pada bab empat 

dapat kita ketahui bahwa terdapat lima variabel dalam penilaian tingkat 

kepuasan pada website yang telah dibuat dan dari kelima variabel berada pada 

kategori sangat puas dan juga puas, tetapi dan satu variabel yang memiliki 

persentase terkecil yaitu pada variabel content yaitu sebesar 76% sehingga 

dapat  disimpulkan bahwa pada perlu dilakukan perbaikan pada variabel 

content, sehingga sebagai bahan acuan bagi pengelola website untuk lebih 

berfokus pada perbaikan content website sehingga dapat menampilkan 

informasi yang lebih baik kepada pengguna. 

2. Pada penelitian dan pengolahan data yang terdapat pada bab sebelunya terdapat 

dalam susunan organisasi pokdarwir terdapat penambahan seksi teknologi dan 

informasi yang berfungsi untuk mengelola promosi desa melalui media digital 

dan didalam seksi ini terdapat tiga divisi yaitu divisi bagian Youtube, divisi 

bagian website, dan divisi bagian sosial media.  

Pada bagian website telah dilakukan pelatihan dalam mengelola website dan 

pelatihan dilakukan kepada salah satu anggota karang taruna Desa 

Pucanglaban, untuk mengetahui apakah pelatihan yang telah dilakukan sudah 

dapat dipahami oleh peserta peneliti membagikan kuesioner yang terdiri dari 

tiga pertanyaan, dan dari kuesioner yang telah di isi oleh peserta dapat kita 

ketahui bahwa ada beberapa menu dalam pengolahan website yang belum 

dipahami oleh sehingga perlu dilakukan satu kali pelatihan lagi kepada peserta 

agar peserta lebih paham dalam pengoperasian website. 
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6.2 Saran 

 Pada penelitian yang telah dilakukan pada studi kasus ini, saran yang ingin 

di sampaikan peneliti adalah sebagi berikut. 

1. Bagi Pengelola Website  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa 

variabel content yaitu dengan persentase sebesar 76% maka dari itu perlu 

dilakukan pembaruan dan perbaikan dari segi konten yang tampilkan, maka 

dari diperlukannya pengelolaan dalam pengoperasian website sehingga konten 

yang ditampilkan selalu baru dan juga menarik bagi wisatawan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjunya, peneliti memberikan saran yaitu penambahan 

beberapa menu baru dalam website yaitu pada bagian pemesanan tiket ataupun 

penginapan pada menu website sehingga mempermudah wisatawan dalam 

pembelian tiket atau pemesenan tempat penginapan dan juga mengurangi 

antrian pada saat pembelian tiket. 
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