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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil-hasil

penelitian sebagai berikut:

1. Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sine dalam pengembangan

pariwisata ada empat yaitu berperan sebagai subyek pembangunan dimana

Pokdarwis Sine sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan pariwisata berupa pengembangan-pengembangan di Pantai Sine

dan bekerjasama dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan

pengembangan pariwisata. Peran Pokdarwis sebagai penerima manfaat, yaitu

dengan adanya pengembangan pariwisata Pokdarwis Sine dan masyarakat

merasakan manfaat berupa peningkatan perekonomian mereka. Peran Pokdarwis

sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif

yaitu Pokdarwis Sine telah melakukan sosialisasi kebersihan dan juga sosialisasi

agar menjadi tuan rumah yang ramah kepada masyarakat. Peran Pokdarwis dalam

mewujudkan Sapta Pesona dalam masyarakat yaitu Pokdarwis Sine menjadi

penggerak dalam mewujudkan ke tujuh Sapta Pesona di masyarakat. Salah satu

program yang sampai saat ini rutin dilaksanakan yaitu kerja bakti untuk

membersihkan lingkungan sekitar pantai dan Cemoro Sewu.
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2. Terkait faktor pendukung dari peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Sine dalam pengembangan pariwisata diantaranya faktor pendukung peran

Pokdarwis Sine sebagai subyek pembangunan yaitu terletak pada masyarakatnya

yang mudah untuk di ajak bekerjasama melaksanakan program Pokdarwis, faktor

pendukung peran Pokdarwis Sine sebagai penerima manfaat yaitu Pokdarwis Sine

berupaya memeratakan hasil pengembangan kepada masyarakat, faktor yang

mendukung peran Pokdarwis Sine sebagai penggerak dalam menciptakan

lingkungan dan suasana yang kondusif yaitu  masyarakat bersedia untuk bekerja

sama dengan Pokdarwis Sine, faktor pendukung peran Pokdarwis Sine sebagai

penggerak dalam mewujudkan Sapta Pesona yaitu masyarakat mudah bekerja

sama dalam melaksanakan Sapta Pesona dan juga suasana dan kondisi Pantai Sine

yang sejuk dan rindang. Sedangkan faktor penghambat Pokdarwis Sine sebagai

subyek pembangunan yaitu kurangnya modal untuk melakukan pembangunan-

pembangunan, faktor penghambat peran Pokdarwis Sine sebagai penerima

manfaat yaitu masih adanya kecemburuan sosial diantara masyarakat, faktor

penghambat peran Pokdarwis Sine sebagai penggerak dalam menciptakan

lingkungan dan suasana yang kondusif yaitu rendahnya Sumber Daya Manusia,

dan faktor penghambat peran Pokdarwis Sine dalam mewujudkan Sapta Pesona

yaitu rendahnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan.



93

B. Saran

1. Bagi akademik

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan dan

bisa dijadikan sebagai referensi mengenai peran Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis) dalam pengembangan pariwisata.

2. Bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Hasil penelitian ini diharapkan Kelompok Sadar Wisata dapat

mengoptimalkan peran dan usahanya  dalam mengembangkan pariwisata

sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya

akan dapat mengembangkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

dalam pengembangan pariwisata dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai

referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga akan

dapat memaksimalkan hasil penelitian yang akan peneliti tulis.


