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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

hasil-hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa wisata tebing linggo peran yang dilakukan oleh 

pokdarwis (kelompok sadar wisata) berupa tahap penyadaran dan 

pembentukan perilaku, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan 

ketrampilan serta tahap peningkatan kemampuan intelektual dan 

kecakapan ketrampilan guna untuk menghadapi permasalahan yang ada 

dilapangan serta agar terlaksana secara maksimal. Dan juga dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat yang digerakkan oleh pihak 

pokdarwis (kelompok sadar wisata) dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat haruslah berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran. 

Sebagaimana sesuai dengan prinsip syari’at islam. 

2. Terkait dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui desa 

wisata oleh kelompok sadar wisata tebing linggo yakni untuk dampak 

positifnya terletak pada faktor yang mana dapat menciptakan lapangan 

kerja sebagaimana merupakan sumber perekonomian bagi masyarakat 

serta menjadikan tempat destinasi tujuan wisata. Namun ada juga 

dampak negatif dari segi faktor terbatasnya kemampuan SDM, hal ini 
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dikarenakan belum adanya pengalaman. Sehingga membuat para 

kepengurusan pokdarwis terus akan mengupayakan dalam menciptakan 

inovasi-inovasi desa wisata guna memperindah lokasi wisata serta 

menjadikan tempat pilihan bagi para pelancong yang ingin beristirahat 

serta memberikan fasilitas kenyamanan bagi mereka para pengunjung 

wisata dari Mancanegara maupun Nusantara. 

3. Terkait dengan kendala dan solusi pemberdayaan masyarakat oleh 

kelompok sadar wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa wisata tebing linggo  pastinya ada kendala dan solusi dalam 

menuju keberhasilan yang telah dilewati. Dan untuk kendalanya sendiri 

dari faktor modal yang cukup besar serta perlunya wawasan luas 

pengetahuan mengenai inovasi-inovasi desa wisata. Dan dari kendala-

kendala tersebut adanya solusi yaitu kepengurusan pokdarwis terus 

mengupayakan berbagai cara dari setiap hasil evaluasi setiap kegiatan 

guna tercapainya suatu tujuan yang diharapkan bersama dan berjalan 

dengan begitu maksimal.  

 

B. Saran 

1. Bagi kelompok sadar wisata (pokdarwis) Tebing Linggo, diperlukannya 

pengetahuan yang lebih meluas lagi mengenai inovasi-inovasi desa 

wisata agar wisata tebing linggo lebih memiliki daya tarik lagi bagi para 

wisatawan pengunjung, sehingga selalu memberikan kesan tersendiri 

bagi para pengunjung wisatawan akan adanya hal-hal yang baru. Dan 
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juga kedepannya lembaga pokdarwis terus mengupayakan optimalisasi 

dari segala bentuk kegiatan yang dilakukannya agar berjalan lebih baik 

lagi dan secara lebih maksimal. 

2. Bagi peneliti dan mahasiswa ekonomi syari’ah khususnya, harus lebih 

meningkatkan kemauan untuk banyak membaca buku yang menunjang 

pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat oleh pokdarwis dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun tema yang lain yang 

nantinya di butuhkan untuk mencari tahu apakah hal tersebut memang 

benar-benar dipraktekkan secara riil dilapangan atau tidak. Hal ini 

dialkukan agar pengetahuan kita lebih luas antara teori dan praktik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan 

maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah 

penulis teliti. 

 


