BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat
ditarik kesimpulan bahwa telah dibuat Aplikasi objek wisata di Kabupaten Pati
berbasis android yang diberi nama Pati Tourism dan dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1.

Aplikasi Pati Tourism merupakan application mobile yang dibuat
menggunakan construct 2 dan menggunakan Google Maps untuk mencari
lokasi objek wisata. Tahap perancangan aplikasi menggunakan UML
untuk mendesain perangkat lunak yang meliputi use case diagram activity
diagram, dan sequence diagram.. Tahap desain interface bertujuan untuk
memberikan gambaran tampilan aplikasi kepada pengguna dalam
mengakses aplikasi Pati Tourism.

2.

Pengguna aplikasi Pati Tourism dapat melihat informasi objek wisata,
deskripsi wisata, nama wisata, alamat, dan lokasi wisata. Pada deskripsi
wisata terdapat maps lokasi objek wisata untuk memudahkan pengguna
mengetahui rute jalan menuju lokasi objek wisata yang ditunjuk.

3.

Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu mempromosikan objek wisata
yang ada di Kabupaten Pati.
Kelayakan aplikasi dilakukan oleh satu ahli media, dan satu ahli materi
serta dengan menyebar 30 angket responden dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 5.1 Tabel Hasil Pengujian
No

Penguji

Nilai

Kriteria

1.

Ahli Materi

90,4%

Sangat Layak

2.

Ahli Media

96,2%

Sangat Layak

3.

Responden

85,9%

Sangat Layak

Penilaian yang dilakukan oleh responden secara keseluruhan mendapat skor
1031 pada 10 instrumen atau pertanyaan disetiap angket dengan menyebar 30
angket dan menghasilkan presentase sebanyak 85,9 % dengan kriteria sangat layak.
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Penilaian yang dilakukan oleh satu Ahli Materi mendapat skor 19 dengan instrumen
7 dan menghasilkan presentase 90,4% dengan kriteria sangat layak. dan penilaian
yang dilakukan oleh ahli media mendapat skor 32 dengan instrumen 9 dan
menghasilkan presentase 83,4% dengan kriteria yang sangat layak. berdasarkan
tabel pengujian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat layak
untuk digunakan.
5.2 Saran

Promo Objek Wisata di Kabupaten Pati Berbasis Android ini masih sangat
jauh dari sempurna. Saran-saran yang dapat diberikan untuk aplikasi ini sebagai
berikut :
1.

Dalam pengembangan aplikasi selanjutnya, data berupa objek wisata perlu
dimasukkan dalam basis data sehingga pembaharuan aplikasi menjadi lebih
mudah dan cepat.

2.

Aplikasi Pati Tourism ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan
penambahan data objek wisata yang lebih banyak lagi dan lebih lengkap.

3.

Dalam penelitian selanjutnya tahap uji coba dilakukan dengan ruang
lingkup yang lebih besar.

