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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perubahan Ekonomi dan 

Sosial Budaya dari Pengembangan Objek Wisata Kampung Arab Al-Munawar, 

maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan pariwisata mendorong terbukanya lapangan kerja baru di 

Kampung Arab Al-Munawar.  Keterbukaan lapangan kerja baru tersebut 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.  Sesudah adanya 

pengembangan pariwisata, masyarakat mendapat keuntungan dengan 

mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha wisata yang akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat.  Dengan demikian, maka 

pengembangan pariwisata berdampak posisif yaitu meningkatkan 

pendapatan masyarakat.  Terbukanya lapangan kerja baru sesudah adanya 

pengembangan pariwisata menurunkan pengangguran pada masyarakat. 

Jika dirata-ratakan kondisi ekonomi masyarakat adalah sebesar 55,96% 

sebelum adanya pengembangan pariwisata dan 89,26% setelah adanya 

pengembangan pariwisata. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

pariwisata di Kampung Arab Al-Munawar dapat menjadikan kehidupan 

masyarakat menjadi lebih baik. 

2. Sikap tolong-menolong dalam masyarakat Kampung Arab Al-Munawar 

sampai saat ini masih tinggi.  Disamping itu adanya pengembangan 

pariwisata tidak menyebabkan munculnya konflik dalam masyarakat.  

Masyarakat hidup saling harmonis dan saling menghormati.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata tidak 

menyebabkan penurunan tingkat kerukunan yang merupakan dampak 

positif pengembangan pariwisata.  Sesudah pengembangan pariwisata 

terlihat adanya peningkatan/ perkembangannya kegiatan tradisi dan 

kesenian, kegiatan tradisi dan kesenian yang tidak luntur, terjaganya 

kegiatan tradisi, kesenian dan nilai sejarah, peningkatan penggunaan 
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bahasa dan menguasai bahasa asing, perilaku dan gaya hidup tidak luntur, 

masih mengkonsumsi makanan lokal khas Arab, munculnya mata 

pencaharian/ sampingan.  Dengan demikian, maka pengembangan 

pariwisata berdampak positif yaitu adanya pengingkatan kondisi 

kebudayaan masyarakat.  Kondisi keamanan di Kampung Arab Al-

Munawar sebelum pengembangan pariwisata maupun setelah 

pengembangan pariwisata tergolong aman.  Adanya pengembangan 

pariwisata tidak berdampak negatif terhadap tingkat keamanan dalam 

masyarakat.  Pengembangan pariwisata tidak menyebabkan peningkatan 

tindak kejahatan/ kriminalitas serta tindak asusila seperti pelacuran dan 

perdagangan anak di Kampung Arab Al-Munawar.   Masih tingginya 

tingkat keamanan merupakan dampak positif pengembangan pariwisata.  

Jika dirata-ratakan kondisi sosial budaya masyarakat adalah sebesar 

54,29% sebelum adanya pengembangan pariwisata dan 61,90% setelah 

adanya pengembangan pariwisata. Dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan pariwisata di Kampung Arab Al-Munawar tetap 

menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

 

5.2 Saran 

       Adapun saran yang diberikan pada penelitian Analisis Perubahan Ekonomi 

dan Sosial Budaya dari Pengembangan Objek Wisata Kampung Arab Al-

Munawar yaitu: 

1. Perlu adanya peningkatan fungsi organisasi/ kelompok pada masing-

masing jenis usaha agar tercipta pola kerjasama yang lebih baik tidak 

hanya diantara masing-masing anggota kelompok, namun juga dengan 

kelompok lain seperti kelompok sadar wisata dan paguyuban. 

2. Pemerintah dan pengelola sebaiknya bekerja sama untuk memberikan 

pelatihan dan penyuluhan terkait kegiatan pariwisata dan apa saja yang 

dapat ditawarkan oleh masyarakat kepada wisatawan agar masyarakat 

yang masih pasif dalam kegiatan pariwisata dapat ikut berpartisipasi lebih 
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banyak sehingga dapat lebih meningkatkan ekonomi masyarakat secara 

lebih luas. 

3. Berbagai perubahan kondisi sosial budaya yang dirasakan masyarakat 

harus mampu dipertahankan dan diarahkan agar tidak berdampak negatif 

untuk masyarakat dan kepariwisataan di kemudian hari. 

4. Seluruh pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, pengelola usaha 

pariwisata, dan masyarakat yang merupakan elemen penting penggerak 

pariwisata harus secara sinergis menjaga kondisi ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat agar tetap sesuai dengan tujuan pembangunan daerah 

dan mampu menyejahterakan masyarakat melalui pariwisata. 

5. Tetap mempertahankan eksistensi dan tetap terjaganya kearifan lokal pada 

Objek Wisata Kampung Arab Al-Munawar. 

6. Peneliti menyarankan untuk penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor 

pengaruh yang menentukan dampak-dampak pengembangan pariwisata. 


