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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan	  

Pengetahuan tentang sejarah Indonesia merupakan modal utama bagi setiap 

warga negara bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa kita dapat 

belajar dari kesalahan dan kegagalan bangsa kita di masa lalu, serta dapat 

membangun nasionaisme setiap warga  negara Indonesia. Perkembangan 

teknologi yang pesat didukung dengan bidang kreatif membuka peluang penulis 

dalam merancang sebuah media penyampaian informasi tentang sejarah 

Indonesia yang juga dapat menjembatani komunitas-komunitas pecinta sejarah 

yang ada di Indonesia lebih dekat dengan sejarah Indonesia yang dikemas dalam 

aplikasi wisata sejarah dengan berbagai fitur unik dan desain yang menarik untuk 

generasi muda penerus bangsa. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan antusiasme dan nasionalisme masyarakat, khususnya generasi 

muda Indonesia. 

5.2 Saran	  

5.2.1 Saran Bagi Perancangan  

Dalam merancang sebuah aplikasi mobile, khususnya dalam pariwisata 

dibutuhkan informasi berupa data yang terpadu. Artinya data tersebut harus benar 

adanya sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara wisatawan dengan objek 

wisata yang tertera. Selain itu hal-hal detail seperti peletakan ikon dan bentuk 

ikon pada aplikasi harus diperhatikan untuk menghindari konotasi yang berbeda 

antara perancang dan pengguna. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 

kejelasan pembeda antara tombol dengan input teks, karena sering kali pengguna 

kesulitan dalam membedakan hal tersebut. Untuk hal-hal lain yang harus 

diperhatikan yaitu tampilan pada layout dan struktur yang jelas dalam aplikasi 

mobile. Layout aplikasi yang di desain secara statis akan membuat pengguna 

merasa bosan.  
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5.2.2 Saran Bagi Generasi Muda Indonesia 

Sejarah sering kali dianggap sebelah mata khususnya oleh generasi muda di 

Indonesia. Sejarah dianggap sebagai sesuatu yang membosankan dan tidak 

penting karena telah lama berlalu. Sebagai generasi penerus bangsa, sebaiknya 

kita mengenal sejarah bangsa kita sendiri yang merupakan indentitas kita sebagai 

warga negara Indonesia. Karena dibalik sejarah yang membosankan, selalu ada 

nilai kehidupan yang dapat kita ambil untuk kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang lebih baik. 

 

 


