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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan  

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari indikator layanan kelompok sadar wisata yaitu aman, tertib, bersih, 

sejuk, indah, ramah, dan kenangan secara keseluruhan layanan kelompok 

sadar wisata di objek wisata Bukit Holbung Kabupaten Samosir termasuk 

dalam kateori  baik dimana nilai rata- rata skor keseluruhan/ total 2,70 

2. Minat kunjungan wisatawan di Bukit Holbung Kabupaten Samosir   termasuk 

dalam kategori baik dimana nilai rata- rata skor keseluruhan/ total 3,08 

dimana yang menjadi indikator dalam variabel ini adalah; minat 

transaksional, minat referensial, minat preferensial, minat eksploratif. Jika 

dipersenkan maka besarnya minat kunjungan wisatawan pada Objek Wisata 

Bukit Holbung sebesar 77 % 

3. Terdapat pengaruh antara  layanan kelompok sadar wisata terhadap minat 

kunjungan wisatawan di Objek wisata Bukit Holbung Kabupaten Samosir   . 

Hal ini ditunjukan dengan uji t antara variabel X terhadap Y adalah signifikan 

dengan harga Thitung> Ttabel yaitu  4,128> 2,048. Untuk melihat seberapa besar 

pengaruh layanan kelompok sadar wisata terhadap minat kunjungan 

wisatawan di Bukit Holbung Kabupaten Samosir, maka dilakukan dengan 

perhitungan determinasi didapati hubungannya sebesar 29,9%  dan sisanya 

70,1% disebabkan faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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5.2.Saran 

Saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini 

atara lain:  

1.  Untuk kelompok sadar wisata 

Bagi pokdarwis, melakukan kegiatan perkumpulan secara rutin yang dilakukan 

sekali seminggu untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan terhadap 

kepengurusan objek wisata sehingga dengan adanya evaluasi diharapkan anggota 

pokdarwis dapat memberikan saran saran dan kritik untuk dapat diingkatkan lagi 

dalam mengembangkan Objek wisata Bukit Holbung Kabupaten Samosir. 

2. Untuk Pemerintah 

Diharapkan dapat memantau dan mengawasi kegiatan pokdarwis setelah 

diberikan pelatihan secara berkesinambungan agar dapat melihat kegiatan 

pokdarwis dilapangan dalam mengembangkan pariwisata di Desa Hariara Pohan 

Kabupaten Samosir 

3. Kepada peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya  disarankan  untuk dapat meneliti lebih lanjut atu 

lebih mendalam  tentang permasalahan yang sama  agar memperoleh hasil yang 

lebih baik  sehingga dapat memberikan kontribusi  yang besar mengenai 

kelompok sadar wisata terhadap minat kunjungan wisatawan 

 

 

 

 


