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ABSTRAK 

 

Renata Elli Sari, NIM 3133131040. Potensi dan Pengembangan Wisata di 

Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Skrpsi, Jurusan Pendidikan Geografi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengkaji berapa besar 

potensi objek wisata di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, (2) Untuk 

membuat strategi pengembangan objek wisata di Kecamatan Sibolangit Kabupaten 

Deli Serdang.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sibolangit, 2017.Populasi dalam 

penelitian ini adalah 6 objek wisata yang ada di Kecamatan Sibolangit yaitu (1) Air 

Terjun Dua Rasa ,(2)Taman Dewi, (3) Hill Park, (4) Cagar Alam, (5) Gua Kemang, 

(7) Sungai Lau Betimus . Data dikumpulkan dengan teknik komunikasi tidak 

langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Potensi objek wisata di Kecamatan 

Sibolangit jika dilihat 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. 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. Lingkungan objek wisata yang 

nyaman yang membuat pengunjung akan datang lagi untuk menikmati objek wisata. 

melakukan kerjasama dengan Dinas Priwisata agar objek wisata di Kecamatan 

Sibolangit dapat lebih berkembang dan dapatt memberikan kenyamanan bagi 

pengunjung Dilihat dari jarajk antara objek wisata satu dengan yang lain, objek 

wisata di Kecamatan Sibolangit dapat dibuat menjadi satu paket tour. Dimana paket 

tour tersebut dapat digunkaan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di 

Kecamatan Sibolangit. Untuk membust psket perjalanan wisata di Kecamatan 

Sibolangit adalah dapat dilakukan kerjasama dengan pemerintah setempat atau 

menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Pariwisata atau milik swasta  agar 

objjek wisata di Kecamatan Sibolangit dapat menambah pemasukan bagi pemerintah 

dan masyarakat setempat. 

 
 


