
ABSTRAK 

 

Saut M Samosir, Nim 308121140, Sejarah Pariwisata Dan Dampaknya Terhadap 

Perubahan Sosial Budaya di Kelurahan Tuk-Tuk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten 

Samosir. LaporanSkripsi Program StudiPendidikan Sejarah FakultasIlmu  Sosial,  Universitas

Negeri Medan. Dibawah bimbingan Dr.Hidayat,M.Si 

Penelitianinibertujuan:(1) Untuk mengetahui  perkembangan sejarah Pariwisata di 

kelurahan Tuk-Tuk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (2) untuk mengungkap 

faktor-faktor yang mendorong perkembangan pariwisata di Kelurahan Tuk-Tuk, Kecamatan 

Simanindo, Kabupaten Samosir (3) untuk mengetahui dampak perkembangan pariwisata  

tersebut terhadap perubahan sosial. 

Dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu (1) Sebagai 

bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir untuk mendorong  

Perkembangan Kemajuan pariwisata di kelurahan Tuk-Tuk, (2) Menambah pengetahuan 

Informasi  tentang Pariwisata bagi penduduk yang setempat yang sama sekali tidak 

mengetahui sebelumnya Sejarah Pariwisata dan dampaknya terhadap perubahan sosial 

Budaya  di kelurahan Tuk-Tuk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, (3) Sebagai 

bahan lembaga Pendidikan bagi sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Simanindo, 

Khusunya bagi SMK Pariwisata yang ada di Kelurahan Tuk-Tuk. 

Data penelitian yang diperoleh ini dengan menggunakan jenis  penelitian  deskripitf-

kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

melakukan wawancara dengan beberapa informan  (field research) dan penelitian 

kepustakaan (Library research). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) Sejarah pariwisata telah dimulai di 

Kelurahan Tuk-Tuk pada bulan Juni 1975 yang ditandai dengan diresmikannya daerah ini 

menjadi daerah Pariwisata oleh bupati Kabupaten Tapanuli Utara. (2) Perkembangan 

pariwisata di kelurahan Tuk-Tuk tidak bisa terlepas Faktor External dan Internal yang turut 

serta mendukung perkembangan tersebut, Contoh Faktor Internal adalah daerah Tuk-Tuk itu 

sendiri yang memiliki pesona keindahan alam dan Hotel-Hotel yang ada di sana dan Faktor 

External misalnya adalah Promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta Para 

pemandu wisata yang bekerja disana, (3) Pariwisata sangat besar pengaruhnya terhadap 

perubahan sosial-budaya di Kelurahan Tuk-Tuk mengingat telah banyaknya kebiasaan-

kebiasaan asli yang telah hilang dan digantikan dengan budaya-budaya baru dari luar yang 

dibawakan oleh wisatawan-wisatawan luar negri. (4) Pariwisata juga turut membawa 

perubaha-perubahan besar lainnya disana seperti sarana dan prasarana, yang awalnya 

memang hanya sebagai kebutuhan pariwisata, namun seiring dengan perkembangan zaman, 

kebutuhan itu bukan lagi hanya untuk mereka saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan 

semua penduduk disana, selain itu perubahan dalam bidang ekonomi juga sangat jelas terasa 

disana mengingat banyaknya anak dari penduduk setempat yang telah memiliki profesi yang 

berbeda dengan orang tuanya. yang dulunya profesi orang tua  disana  hanya bertani saja 

yang terjadi secara turun-temurun pelan-pelan berubah dan terjadi divertifikasi tanaman i di 

bidang  pertanian disana. 

 

 


