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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab  

sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulkan sebagai berikut : 

1. Masyarakat Desa Dolok Marawa sebelum adanya tempat wisata kawah biru 

Tinggi Raja beraktivitas sebagai petani, buruh tani, dan sebagai pegawai 

pemerintah. 

2. Pendapatan masyarakat Desa Dolok Marawa berasal dari bertani, buruh 

tani dan sebagian orang yang sebagai pegawai perangkat pemerintah. S 

etelah dibukanya tempat wisata dan adanya penataan, maka aktivitas 

masyarakat dalam menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga semakin bertambah pula, ada yang berjualan, mengolah parkir 

kendaraan, ada juga sebagai penunjuk jalan atau pemandu wisata, dan 

sebagainya. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara aktivitas masyarakat di tempat wisata 

Tinggi Raja terhadap pendapatan masyarakat di Desa Dolok Marawa 

Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, hal ini diketahui dari 

hasil perhitungan dengan menggunakan rumus produckt moment diperoleh 

rhitung sebesar 4,447, sedangkan rtabel sebesar 0,312 artinya rhitung > 

rtabel yaitu 4,447 > 0,312. Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan 

antara aktivitas masyarakat terhadap pendapatan masyarakat, hal ini 

diketahui dari hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 6,33 sedangkan 
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ttabel 1,684. Dengan membandingkan kedua nilai tersebut diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 6,33 > 1,684. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun beberapa saran hasil 

penelitian dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terutama bagi : 

1. Pemerintah setempat diharapkan mempromosikan lokasi tempat wisata 

kawah biru Tinggi Raja ke luar daerah agar lebih banyak lagi pengunjung 

yang datang. 

2. Masyarakat khususnya Desa Dolok Marawa, agar lebih menjaga keindahan, 

kebersihaan dan mengembangkan tempat wisata kawah biru Tinggi Raja, 

agar dapat menarik minat pengunjung, dalam hal ini perlu ada inovasi baru 

dari masyarakat dikarenakan juga untuk menambah pendapatan bagi dirinya 

sendiri maupun bagi keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang 

semakin tinggi. 

3. Peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama dengan 

objek yang berbeda agar dapat menjadi perbandingan maupun masukan dan 

memperhatikan kelemahan – kelemahan yang ada pada penelitian ini. 


