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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Implementasi SEO dengan structured data markup telah dilakukan dan 

peningkatan pageview situs telah diukur menggunakan Google Analytics. Metode 

SEO dengan mengimplementasikan structured data markup berhasil meningkatkan 

jumlah pageviews suatu situs hingga 5.7%, karena memudahkan situs tersebut 

diindeks dan dimengerti oleh mesin pencari. Berdasarkan hasil penelitian, selama 

31 hari pengujian pada dua buah situs yang identik, situs yang 

mengimplementasikan structured data markup memiliki pageviews 5.7% lebih 

banyak dibandingkan situs yang tidak mengimplementasikannya. 

Namun, untuk penerapan SEO pada portal berita sesungguhnya, metode onpage 

dan offpage harus diterapkan secara bersamaan, karena mesin pencari melakukan 

indexing berdasarkan faktor-faktor onpage dan offpage. Metode yang diterapkan 

pada penelitian ini termasuk faktor onpage dan dapat meningkatkan pageviews. 

 

5.2 Saran 

Berikut merupakan saran-saran untuk digunakan sebagai penelitian lanjutan 

dari penelitian ini. 

1. Pada portal berita guratpena, implementasi SEO hanya dilakukan secara onpage 

dengan menggunakan hanya satu metode. Pada penelitian lanjutan, akan lebih 

baik jika SEO dapat diimplementasikan menggunakan lebih dari satu metode 

dan dilakukan implementasi SEO secara offpage juga.
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2. Hanya dilakukan pengujian tingkat efektivitas metode menggunakan pageviews 

sebagai parameternya. Pada penelitian lanjutan, ada baiknya digunakan 

parameter lain sebagai pengukurnya, seperti session dan banyaknya pengguna 

situs. 

3. Hanya dilakukan pengujian tingkat efektivitas metode pada satu mesin pencari. 

Pada penelitian lanjutan, ada baiknya dilakukan pengujian pada mesin pencari 

lainnya, seperti Bing, Yahoo, dan Yandex.
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