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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan , maka dapat disimpulkan hasil penelitian 

ini adalah : 

1. Potensi objek wisata di Kecamatan Sibolangit jika diliha dari sarana dan 

prasarana yang tersedia, belum dikatakan berpotensi karena masih banyak objek 

wisata yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai bagi 

pengunjung sehingga mengurangi minat pengunjung untuk datang ke objek 

wisata. 

2. Srategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan objek wisata di Kecamatan 

Sibolangit adala melengkapi sarana dan prasarana di setiap objek wisata, seperti 

akses jalan dan transportasi yang dapat menjangkau tempat wisata, melakukan 

perawatan terhadap objek wisata. Menambahkan atau membuat apa yang dapat 

menarik perhatian pengunjung, yang di cari pengunjung sekarang ini adalah 

tempat untuk foto yang menarik dan melakukan kerjasama dengan Dinas 

Priwisata agar objek wisata di Kecamatan Sibolangit dapat lebih berkembang 

dan dapatt memberikan kenyamanan bagi pengunjung. 

B. Saran 

 Dari hasil penelitian dan kesimpulan penulis memberikan saran yang dianggap 

bermanaat bagi pengembangan potensi wisata yang sudah ada dan yang akan di 
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bangun yang merupakan modal untuk menarik minat pengunjung yang dari dalam 

maupun luar daerah. Adapun saran penulis antara lain : 

1. Perlunya pembenahan objek wisata yang sudah ada oleh pemerintah agar 

objek wisata dapat layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. 

2. Diharapkan kedepannya agar adanya kerjasama oleh pemerintah atau Dinas 

Pariwisata atau pun pihak swasta yang dapat mengelola wisata di Kecamatan 

Sibolangit. Seperti melakukan promosi kepada masyarakat agar dapat 

mengetahui keindahan alam yang dimiliki oleh objek wisata di Kecamatan 

Sibolangit. 

3. Menyediakan infrastruktur kawasan wisata, seperti jalan dan saran 

pendukung, menyediakan transportasi yang dapat menjangkau kawasan objek 

wisata agar objek wisata dapat dinikmati oleh pengunjung. 

4. Menjalin kerjasama dengan lembaga lembaga penelitian atau universitas. 

5. Melakukan pendidikan dan pelatihan SDM pada masyarakat sekitar kawasan 

dan mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada masyarakat 

sekitar kawasan wisata 

6. Meningkatkan pengelolaan kawasan wisata. 

7. Hendaknya pemerintah dapat mengembangkan objek wisata di Kecamatan 

Sibolangit dengan serius agar masyarakat juga dapat terbantu dalam bidang 

ekonomi dengan adanya pariwisata yang layak untuk di nikmati oleh 

pengunjung. 

 


