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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuisioner maupun studi pustaka, penulis 

akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Museum Tekstil ini memang kurang 

diketahui secara jelas dan akurat keberadaannya, fungsi dan istimewanya didalam 

lingkup masyarakat Jakarta. Hlm ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang awalnya 

kumuh dan jauh terpisah dari museum-museum lainnya yang berada di Jakarta. Guna 

dari museum merupakan sebagai salah satu objek wisata yang berbasis edukasi non 

formal. Namun, rasa kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia inilah 

yang dapat dikatakan  sangat minim. Tidak terbatasnya usia untuk belajar dan 

mengenal suatu kebudayaan terutama kekayaan budaya Indonesia. 

 Munculnya objek-objek wisata modern yang mengutamakan kesenangan 

sesaat dan konsumenrisme ini menjadi salah satu penyebab tenggelamnya keberadaan 

museum-museum sebagai sarana pengenalan budaya-budaya yang dimiliki oleh 

negara Indonesia. Untuk itu penulis berfikir bahwa target yang cocok untuk 

mengenalkan kekayaan budaya ini adalah para profesional muda karena secara 

psikologis setara profesional muda ini memiliki daya tangkap yang cukup cepat untuk 

belajar mengenal mengenai dunia tekstil. Dan dari tingkat konsumenrisme fashion 

paling tinggi ini berada pada profesional mud dengan tingkat konsumerisme yang 
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cukup tinggi tentunya. Didukung dengan hasil data yang ada, akhirnya penulis 

menyimpulkan juga terdapat masalah dalam visual dari promosi yang telah ada, untuk  

itu penulis akan memperbaiki media-media promosi yang sudah dimiliki oleh 

Museum Tekstil dan menambahkan beberapa media untuk membantu proses promosi 

Museum Tekstil. Oleh karena itu, dengan adanya perbaikan visual dan penambahan 

promosi ini diharapkan para profesional muda akan lebih mengenal, mengetahui dan 

memahami informasi yang disampaikan oleh Museum Tekstil dengan lebih jelas. 

5.2. Saran 

Penulis menyarankan kepada para profesional muda untuk lebih peduli terhadap 

kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Tujuan dari memperbaiki dan 

menambah promosi Museum Tekstil untuk profesional muda ini agar visual promosi 

lebih menarik untuk target sehingga target dapat dengan nyaman memahami dan 

mengerti informasi yang diberikan oleh pihak museum serta agar setiap desain visual 

promosi informasi memiliki keterkaitan dan keselarasan, penambahan promosi 

dilakukan juga untuk meningkatkan daya jual Museum Tekstil guna meningkatkan 

tingkat kunjungan. Melalui guna dari promosi tersebut juga secara tidak langsung kita 

melestarikan salah satu budaya Indonesia yaitu Tekstil Indonesia. 
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