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ABSTRAK 

 

Charles Diafari Simanjuntak – NIM 3091319008. Studi Tentang Objek Wisata 

Pantai Mutiara 88 di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten 

Serdang Bedagai. Skirpsi. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan, 2016. 

Penelitan ini bertujuan untuk : (1) untuk mengetahui keadaan sarana objek 

wisata Pantai Mutiara 88 Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten 

Serdang Bedagai ditinjau dari tempat parkir, warung makan, toliet, pondok 

pengunjung, tempat ibadah dan tempat sampah, (2) Untuk mengetahui keadaan 

prasarana objek wisata Pantai Mutiara 88 Desa Kota Pari Kecamatan Pantai 

Cermin Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari jaringan jalan, jaringan listrik, 

air bersih, bank, pelayanan telekomunikasi, dan pelayanan kesehatan, (3) untuk 

mengetahui enerapan sapta pesona objek wisatanya (keamanan, ketertiban, 

kebersihan, keindahan, kesejukan, ramah tamah, dan kenangan). 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung dan 

pengelola objek wisata Pantai Mutiara 88 dalam penelitian ini populasi sekaligus 

dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan , yaitu teknik 

observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analsisi data yang 

digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Keadaan sarana pariwisata 

objek wisata Pantai Mutiara 88 termasuk dalam kategori sedang hal ini dapat 

dilihat dari range 16 -  22. Keadaan sarana pariwisata seperti hotel/penginapan 

dan penjual souvenir mendapat nilai skor 1 karena tidak didapati adanya kedua 

sarana pariwisata tersebut di daerah objek wisata Pantai Mutiara 88. (2) Keadaan 

prasarana pariwisata objek wisata Pantai Mutiara 88 termasuk dalam kategori baik 

hal ini dapat dilihat dari range 16 – 20. Keadaan sarana Pariwisata seperti layanan 

kesehatan dan bank mendapatkan nilai skor 2 karena letak  layanan kesehatan dan 

bank jauh dari lokasi objek wisata Pantai Mutiara 88. (3) Penerapan sapta pesona 

sudah baik hal ini dapat dilihat dari range 420 – 540. Penerapan sapta pesona 

seperti indah dan ramah tamah termasuk dalam kategori sedang karena masih 

adanya beberapa sampah yang bertebaran yang membuat keindahan objek wisata 

Pantai Mutiara 88 menjadi berkurang serta masih adanya beberapa pengelola dan 

penjual makanan yang masih bersikap kurang ramah kepada pengunjung yang 

menyebabkan kurangnya nilai ramah tamah di objek wisata Pantai Mutiara 88 di 

Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin. 

 

 

 


