
BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data, desain interior ruang pameran terhadap 

minat kunjung memiliki hubungan yang kuat sebesar 0,698 dengan arah posotif, 

signifikan serta memberikan kontribusi sebesar 48,72% dalam kategori sedang. Hal 

ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi desain interior ruang pameran terhadap 

minat kunjung di Museum Pendidikan Nasional.  

Desain interior ruang pameran di Museum Pendidikan Nasional sudah baik. 

Hal ini dikarenakan penataan ruang pameran yang jelas, furniture dan koleksi 

pameran tertata rapi, setiap ruangan memberi informasi yang berbeda dan khas, 

memiiki area personal/ perpustakaan, pencahayaan yang terang, ruangan yang 

kedap suara, sirkulasi udara melalui celah-celah dan jendela, memiliki ruang 

perawatan koleksi seperti ruang konservasi dan preparasi, serta memiliki sistem 

keamanan fisik yang baik dan sudah terpasang CCTV. 

Minat kunjung di Museum Pendidikan Nasional sudah baik. Hal ini 

dikarenakan faktor dari dalam atau rasa ingin tahu pengunjung untuk mengenal 

museum untuk mengembangkan diri, akualisasi, dan penghargaan. Faktor terakhir 

yaitu dipengaruhi faktor emosional atau perasaan dimana pengunjung minat ke 

museum untuk rekreasi, menikmati suasana dan keindahan desain interior museum 

yang modern. 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa temuan ini memberikan implikasi bagi 

pemangku kebijakan museum agar memperhatikan desain interior ruang pameran 

dengan baik mengenai hal apa saja yang perlu dibuat dan diubah. Hal ini 

berdasarkan hasil penelitian yang memaparkan bahwa desain interior memiliki 

hubungan kuat dengan minat kunjung. Temuan ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu bahwa desain interior ruang pameran mempengaruhi minat kunjung 

dikarenakan desainnya yang modern. Oleh karenanya, hasil penelitian ini dapat 



dijadikan model atau bahan rujukan untuk pengembangan ilmu mengenai desain 

interior museum pada masa depan. 

5.3. Rekomendasi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu perpustakaan dan sains informasi, khususnya museum. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

a. Museum Pendidikan Nasional UPI perlu memberi storyline yang jelas pada 

penjelasan koleksi pameran agar informasi tersampaikan dengan baik. 

b. Museum Pendidikan Nasional UPI untuk kedepannya perlu menambahkan 

teknologi informasi yang dominan seperti permainan interaktif, ucapan 

selamat datang otomatis yang menarik, layar sentuh, virtual tour, film dan 

video dan sebagainya. Selain itu, perlu menambahkan koleksi dan furniture 

terbaru. 

c. Museum pendidikan Nasional UPI perlu memperhatikan sistem keamanan 

fisik gedung seperti adanya CCTV, loker tempat menyimpan tas, alat-alat 

peringatan dini darurat, dan ruang control security agar meminimalisir 

pencurian koleksi pameran. 

d. Kedepannya, di permukaan Penelitian  tema dengan metode-metode yang 

sama menggunakan metode kualitatif dengan lokus atau tempat penelitian 

yang berbeda. 

 

 

 

 

 


