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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesiapan Masyarakat Bukit 

Gundaling Terhadap Bukit Gundaling Sebagai Objek Wisata di Kota Berastagi 

Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari penelitian yang dilakukan, kesiapan yang memiliki nilai positif paling 

tinggi adalah kesiapan budaya ( 81.75 % ) namun untuk 

menyelenggarakan kegiatan pariwisata, kesiapan budaya masyarakat 

bukanlah satu-satunya hal yang perlu disiapkan. 

2. Nilai positif yang paling rendah terdapat pada segi kesiapan fisik daerah, 

yaitu 62.75 %. Nilai tersebut memang tidak buruk, namun terasa sangat 

pas – pasan untuk mengadakan kegiatan pariwisata. 

3. Kesiapan yang paling tinggi memberikan nilai negatif adalah kesiapan 

mental masyarakat yang mencapai 28.83 %. Mental masyarakat adalah 

salah satu masalah yang paling mendasar dalam pengadaan kegiatan 

pariwisata. 

4. Secara keseluruhan kesiapan masyarakat Bukit Gundaling dinilai baik 

(71.06% nilai positif) namun yang menjadi masalah utama adalah belum 

keseluruhan masyarakat Bukit Gundaling sadar wisata, hanya sebagian 

masyarakat yang menjadikan pariwisata sebagai penghasilan utama saja. 
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B. Saran 

 Berdasarkan temuan di lapangan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka 

peneliti mencoba membuat beberapa saran yang dikemukakan sebagai berikut : 

1. Hendaknya fisik daerah seperti sarana dan prasarana dipugar dan seluruh 

lapisan masyarakat Bukit Gundaling sadar, merawat dan menjaganya, serta 

penataan letak bangunan dan sarana pendukung lainnya agar ditempatkan 

pada tempat yang tepat dan dijaga. 

2. Masyarakat Bukit Gundaling baik itu yang menjadikan pariwisata sebagai 

penghasilan utama maupun yang tidak menjadikan pariwisata menjadi 

penghasilan utama agar sadar bahwa banyak orang datang ke Bukit 

Gundaling karena Bukit Gundaling adalah sebuah objek wisata yang 

memiliki nilai keindahan dan kepuasan yang juga bisa mendongkrak 

ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Masyarakat Bukit Gundaling 

hendaknya sadar wisata dengan mencerminkan sikap, perilaku dan 

kebiasaan yang baik kepada setiap orang. 

3. Pemerintah setempat agar lebih offensive dalam menggalakkan kegiatan 

pariwisata di Bukit Gundaling. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

memugar segala sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Bukit 

Gundaling, menata ulang ruang lingkup dan tata letak sarana pendukung 

lainnya agar terlihat rapi dan indah, serta membantu menyadarkan dan 

mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam meningkatkan kegiatan 

pariwisata dengan cara mengajarkan sadar wisata bagi masyarakat sekitar 

Bukit Gundaling. 


