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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai dampak 

ekonomi, sosial, budaya dan dampak fisik dengan adanya Desa Wisata di 

Kabupaten Gunung Kidul, peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

Aktifitas pariwisata Desa Wisata di Kabupaten Gunung Kidul 

memberikan dampak positif pada aspek ekonomi, sosial, fisik dan budaya. 

1. Pendapatan keluarga meningkat dengan adanyanya Desa Wisata dan 

menyebabkan peluang usaha baru untuk menambah penghasilan. 

2. Dengan adanya Desa Wisata menyebabkan terjadinya peluang usaha baru. 

3. Dengan adanya Desa Wisata menyebabkan terserapnya tenaga kerja 

masyarakat sekitar untuk bekerja pada sektor pariwisata, dan 

meningkatkan hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan wisatawan. 

4. Dengan adanya Desa Wisata menyebabkan membaiknya sarana dan 

prasarana karena adanya perbaikan infrastruktur dan peningkatan panjang 

jalan. 

5. Dengan adanya Desa Wisata mengurangi jumlah pengangguran. 

6. Dengan adanya Desa Wisata dapat meningkatkan perkumpulan seni 

budaya lokal. 



105 

 

 
 

7. Semakin meningkatnya angka harapan dan rata lama sekolah sebagai 

penunjang perbaikan kualitas masyarakat. 

8. Masyarakat semakin bangga dan percaya diri dengan daerahnya 

dikarenakan sebagai tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan.  

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil kesimpulan dan pengamatan langsung di 

lapangan, keberadaan Desa Wisata selain memberikan dampak positif kepada 

masyarakat sekitar juga memberikan dampak yang negatif yang perlu di kelola 

lebih serius oleh pemerintah untuk kemajuan Kabupaten Gunung Kidul 

khususnya pada sektor pariwisata. Adapun saran yang harus peneliti sampaikan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Pemerintah seharusnya mulai melebarkan jalan di Kabupaten Gunung 

Kidul, dengan demikian tidak lagi menyebabkan kemacetan kendaraan 

untuk menuju ketempat wisata. 

2. Untuk menjaga lingkungan supaya tetap terawat perlu adanya tempat 

sampah yang cukup dan selogan-selogan yang memberi ajakan agar 

membuang sampah pada tempatnya, hal ini ditujukan kepada wisatawan 

maupun warga sekitar, agar tidak membuang sampah sembarangan. 

3. Untuk masyarakat terutama pada orang dewasa yang menjadi panutan untuk 

anak-anak agar memberikan perhatian lebih bagi anak-anak agar tidak 

terpengaruh dampak negatif dari globalisasi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini dibatasi hanya dari segi ekonomi, sosial, budaya dan fisik. 
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2. Sempel yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada masyarakat 4 desa 

wisata di gunung kidul. 
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