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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dampak 

ekonomi, sosial, dan budaya akibat Objek Wisata Pulau Pahawang, dapat 

dinimpulkan sebagai berikut: 

1. Dampak Positif 

Kegiatan pariwisata di pulau Pahawang memberikan dampak 

positif kepada masyarakat disekitarnya pada aspek ekonomi, aspek 

sosial, dan aspek budaya. Diantaranya adalah tumbuhnya berbagai 

sektor usaha pariwisata, peningkatan pendapatan, penningkatan taraf 

hidup masyarakat setempat, peningkatan nilai ekonomis barang dan 

jasa, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, membaiknya sarana 

dan infrastruktur berupa pembangkit listrik, menciptakan kesempatan 

kerja dan peluang usaha, pengurangan jumlah angka pengangguran, 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan pelayanan, 

meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap wilayahnya, 

meningkatkan semangat gotong-royong, dan menjaga kelestarian 

budaya lokal 

2. Dampak Negatif 

Kegiatan pariwisata di pulau Pahawang juga memiliki dampak 

negatif seperti banyaknya masyarakat dari luar daerah yang 
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berinvestasi di wilayah tersebut, hal ini menyebabkan banyak 

masyarakat sekitar yang kehilangan aset terutama tanah dan juga 

menybabkan hilangnya lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk 

kemakmuran masyarakat sekitar. Serta munculnya dampak globalisasi 

yang menyebabkan menurunnya minat anak-anak terhadap permainan 

tradisional karena dampak dari maraknya penggunaan gadget. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pengamatan langsung di 

lapangan, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut: 

1. Untuk pemerintah selaku penentu kebijakan untuk dapat 

mempertimbangkan kebijakan atau peraturan terhadap kepemilikan 

aset berupa tanah khususnya di lokasi Objek Wisata Pulau Pahawang 

supaya lahan yang tersedia dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

untuk kepentingan orang banyak dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Serta pemerintah 

diharapkan dapat merencanakan pembangunan objek wisata buatan 

yang belum tersedia supaya dapat meningkatkan daya tarik wisatawan 

sehingga jumlah pengunjung bertambah. 

2. Untuk masyarakat terutama orang dewasa yang menjadi panutan bagi 

anak-anak untuk dapat memberikan perhatian lebih bagi anak-anak 

agar tidak terpengaruh dampak negatif dari globalisasi serta 

diharapkan untuk lebih mengenalkan budaya lokal dan permainan 

tradisional kepada anak-anak agar kelestarian budaya tetap terjaga. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitiaan ini hanya terbatas pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan 

aspek budaya. 

2. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada masyarakat yang 

berada di sekitar Objek Wisata Pulau Pahawang. 
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