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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian maka diperoleh kesimpulan
bahwa:
1. Kecamatan Sianjur mula-mula memiliki tujuh objek wisata yang terdiri dari
wisata alam dan budaya dengan kondisi wisata yang berbeda-beda. Kondisi
Objek wisata Gunung Pusuk Buhit masuk kedalam kategori buruk dengan
total skor 20, Air Terjun Hadabuan Naisogop masuk dalam kategori sedang
dengan total Skor 25. Objek wisata Aek Sipitu Dai masuk dalam kategori
Baik dengan total skor 31. Objek wisata Batu Sawan masuk dalam kategori
sedang dengan total skor

23. Objek wisata Batu Hobon

kategori sedang dengan total skor

masuk dalam

22. Objek wisata Sopo Tettea Bulan

masuk dalam kategori sedang dengan total skor

22. Objek wisata

Perkampunagn Sigulatti masuk dalam kategori buruk dengan total skor 21.
Dengan rentang Kondisi Kategori buruk bila nilai total skor objek wisata 1321,6, kondisi sedang bila nilai total skor objek wisata 21,7-30,3, kondisi
rendah bila nilai total skor objek wisata 30,4-39.
2. Dalam Upaya pengembangan objek wisata di Kecamatan Sianjur mula-mula
oleh pemerintah dilihat dari segi promosi dan juga pengembangan Sumber
Daya Manusia. Untuk memperkenalkan objek wisata di Kecamatan Sianjur
mula-mula, kegiatan promosi dilakukan melalui kerja sama dengan
perusahaan perjalanan wisata dan pemerintah daerah khususnya Dinas
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Kebudayaan dan Pariwisata di Samosir. Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan dengan Kepala bidang Promosi, Bapak Robintang Elfrianto
Naibaho,SS, kegiatan promosi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Samosir dalam memperkenalkan objek wisata di Kecamatan
Sianjur mula-mula. Dalam mengembangkan SDM dilakukan beberapa upaya
yaitu; (a) mengembangkan lembaga pendidik dan latihan, (b) memperbanyak
jumlah pemandu wisata dan penyedia profesional, (c) mengembangkan kerja
sama internasional, (d) peningkatan pembinaan terhadap organisasi
kemasyarakatan.
3. Masyarakat berperan aktif dalam mendukung dalam pengembangan objek
wisata. Dari 30 orang masyarakat yang diberikan pertanyaan hanya sebanyak
12 orang yang ikut terlibat dalam pengembangan objek wisata. Sedangkan 17
orang lainnya tetap ikut mendukung namun berperan secara pasif.
4.

Saran
Dari hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis sedikit memberikan

saran yang dianggap bermanfaat untuk mengembangkan potensi wisata yang ada dan
yang akan dibangun yang merupakan modal untuk menarik minat pengunjung.
Adapun saran penulis dalam dalam hal ini antara lain :
1. Melihat keadaan objek wisata yang di Kecamtan Cianjur mula-mula perlu
pembenahan yang lebih serius dari pemerintah daerah.
2. Diharapkan kedepannnya adanya kerja sama dari pihak pemerintah (dinas
pariwisata) dan pihak swasta (pengelola objek wisata). Kerja sama tersebut
seperti, promosi kepada semua lapisan masyarakat Kabupaten Samosir
ataupun Kabupaten Samosir . Bila tidak

ada kerja sama, dikhawatirkan

114

pengunjung akan semakin sedikit karena kurang mengetahui kondisi objek
wisata.
3. Hendaknya Dinas Pariwisata

mempercepat proses pembangunan yang

sempat tertahan..
4. Bagi masyarakat setempat supaya lebih berperan aktif untuk mengembangkan
objek wisata di kecamatan sianjur mula-mula. Masyarakat juga perlu
bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga terwujud objek wisata yang
layak untuk dikunjungi oleh wisatawan.

