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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat melalui pengembangan desa wisata berbasis agrowisata di 

Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Maka dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Dapat diketahui bahwa pemerintah provinsi memiliki peran yang 

sangat penting dalam berdirinnya desa wisata duren sari.  Kondisi 

desa wisata duren sari sebelum adanya pengembangan hanya 

menyediakan satu paket wisata yaitu petualangan alas durian dan 

ikut kegiatan masyarakat. Pada saat awal didirikan hanya terdapat 

beberapa fasilitas yang tersedia yaitu tempat ibadah, homestay dan 

gazebo. Minimnya fasilitas dan paket wisata  yang tersedia 

membuat wisatawan menjadi kurang tertarik untuk berkunjung di 

desa wisata. 

2. Setelah ada pengembangan yang dilakukan terdapat beberapa 

produk wisata baru yang dikembangkan antara lain yaitu river 

tubing, kebun bunga, kegiatan outbond yang dipadukan dengan 

permainan pedesaan, masakan khas desa dan souvenir. Setelaha ada 
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pengembangan desa wisata  terdapat enam paket  wisata yang 

tersedia di desa wisata  duren sari. Di samping itu fasilitas yang 

tersedia juga dikembangkan diantaranya seperti fasilitas MCK, 3 

gazebo dan 1 aula utama, tempat ibadah, 20 homestay area parkir, 

rumah durian. Pengembangan paket wisata dan juga fasilitas di 

desa wisata duren sari berdampak langsung kepada kunjungan 

wisatawan yang terus mengalami  peningkatan dari tahun ke tahun.  

3. Pengembangan wisata yang dilakukan di desa wisata duren sari 

memberikan dampak positif bagi masyarakat sawahan yaitu 

membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. Sesuai dengan yang di kemukakan Badan 

Pusat Statistik mengenai kesejahteraan masyarakat, terdapat empat 

indikator peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang 

ditemukan di desa sawahan setelah adanya pengembangan desa 

wisata. 

a) Setelah ada pengembangan desa wisata masyarakat 

desa sawahan bisa mendapatkan penghasilan tambahan 

dengan ikut mengelola desa wisata. 

b) Setelah adanya pengembangan kondisi perumahan atau 

pemukiman warga menjadi lebih bersih dan 

penghasilan tambahan yang diperoleh warga bisa 

digunakan untuk meneruskan membangun rumah. 
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c) Setelah adanya pengembangan desa wisata masyarakat 

desa sawahan bisa menyekolahkan anak mereka sampai 

jenjang perguruan tinggi.  

d) Setelah adanya pengembangan desa wisata kondisi 

lingkungan desa sawahan menjadi lebih sehat. Fasilitas 

kesehatan yang lengkap di desa sawahan membuat 

masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses 

pelayanan kesehatan.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti menyarankan 

sebagai berikut : 

1. Melihat besarnya  potensi alam dan aset-aset lain yang ada di desa 

sawahan, masih sangat terbuka peluang-peluang lain yang dapat 

dikembangan di desa wisata duren sari. Karena seiring dengan 

majunya desa wisata akan membawa dampak positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat di desa sawahan. 

2. Untuk pemerintah, diharapkan bisa lebih aktif dalam mendukung 

progam-progam pengembangan desa wisata seperti malakukan 

pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia 

(SDM) yang dimiliki Pokdarwis Duren Sari dan mendukung 

pengadaan sarana dan fasilitas di desa wisata.  
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3. Untuk akademik, diharapkan dapat dijadokan sebagai bahan acuan 

dan tambahan referensi dalam menyelesaikan tugas perkuliahan bagi 

para mahasiswa maupun penelitian yang akan datang.   


