
i 
 

ABSTRAK 

ISMAINI MASITHOH TANJUNG, NIM. 308321034. PERKEMBANGAN 

AEK BURU SEBAGAI OBJEK WISATA DAN DAMPAKNYA 

TERHADAP MASYARAKAT DI DESA BATU TUNGGAL KEC. NA IX-X 

AEK KOTA BATU LABUHANBATU UTARA. FAKULTAS ILMU 

SOSIAL. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2012. 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana keadaan Aek Buru, 

perkembangan wisata, sarana dan prasarana Aek Buru dan dampaknya terhadap 

masyarakat desa Batu Tunggal. Penelitian ini menggunakan matode deskriptif 

kualitatif melakukan penelitian lapangan (field research) melalui peroleha dengan 

data dan beberapa informan, tokoh-tokoh masyarakat, pengelola objek wisata, 

pengunjung serta masyarakat desa Batu Tunggal. Selain itu, sumber-sumber 

bacaan lain yang mendukung penelitian, yang dianalisis kemudian 

menuangkannya dalam bab pembahasan skripsi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: keadaan Aek Buru suasananya sejuk 

menyegarkan dan musik alam yang berasal dari hembusan angin menimpa 

dedaunan, suara gemericik air dan Objek wisata Aek Buru merupakan wisata alam 

dengan objek utama wisata sungai yang jernih. Kurangnya sarana dan prasarana, 

serta penerapan sapta pesona kepariwisataan. Terlihat dari sarana transportasi 

tidak tersedianya rumah makan. Usaha pengembangan objek wisata belum 

dilakukan terhadap objek wisata Aek Buru. Sedangkan potensi fisik yang dimiliki 

objek wisata Aek Buru sangat mendukung pengembangan objek wisata tersebut. 

pengembangan yang harus dilakukan seperti peningkatan dan pengadaan sarana 

dan prasarana. Hal ini sangat penting dilakukan karena melihat dari hasil 

penelitian banyak pengunjung mengeluhkan kenyamanan mereka dalam berwisata 

yang diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana di objek wisata Aek Buru. 

 Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat 

aktivitas manusia termasuk di dalamnya dampak pembangunan fisik dan non fisik 

Dalam bidang perekonomian, objek wisata ini telah mampu membantu 

peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Batu Tunggal. Selain itu, objek wisata 

ini mempunyai beberapa asset yang dapat diolah atau dikerjakan, termasuk 

perkebunan. Hal ini tentu sangat membantu memberikan lapangan kerja bagi 

masyarakat. 

Dari seluruh data yang diperoleh selama mengadakan penelitian 

dilapangan dapat disimpulkan bahwa objek wisata ini begitu mengalami 

perkembangan. Tetapi keberadaan objek wisata ini sangat penting dan 

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa Batu Tunggal 

 


