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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang sikap terhadap rencana 

pengembangan ekowisata pada masyarakat Kampung Citilu, Garut, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari seluruh responden yang diteliti, subjek yang memiliki sikap positif 

dan negatif berimbang.  

2. Sikap yang negatif atau yang positif digambarkan dengan aspek kognitif 

yang unfavorable, aspek afektif dan konatif yang negatif. Demikian juga 

sebaliknya. 

3. Faktor usia, tingkat pendidikan terakhir, dan lamanya responden tinggal di 

Kampung Citilu terlihat memiliki hubungan dengan sikap terhadap 

rencana pengembangan ekowisata. Faktor pendidikan akhir berkaitan 

dengan aspek kognitif. 

4. Faktor jenis kelamin dan jenis pekerjaan tidak terlihat memiliki hubungan 

dengan sikap terhadap rencana pengembangan ekowisata. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan: 
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5.2.1  Saran Teoretis 

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk diteliti lebih lanjut 

mengenai data-data kualitatif faktor internal yang menunjang, hubungan 

antara sikap terhadap rencana pengembangan ekowisata dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana caranya mengubah sikap 

dengan memperhatikan kebudayaan asli setempat.  

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengkajian sumber-sumber 

teori. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambah dan 

mengkaji lebih dalam sumber-sumber teori lain. 

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian dalam jumlah sampel yang 

kurang representatif dikarenakan kendala bahasa dan kurangnya kesediaan 

responden untuk menyajikan data. Disarankan untuk penelitian selanjutnya 

agar memperbanyak jumlah responden. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Kepada penduduk yang memiliki sikap positif, PAGAR dapat 

mempertahankan dengan memberikan dukungan dan semangat untuk ikut 

berpartisipsai dalam perencanaan program ekowisata. Bagi penduduk yang 

memiliki sikap negatif, peneliti menyarankan kepada komunitas PAGAR 

untuk memberikan pembinaan bekelanjutan yaitu dengan cara 

mengadakan penyuluhan mengenai konsep ekowisata yang dapat 

berdampak positif bagi pengembangan Kampung Citilu dan peningkatan 

kesejahteraan penduduknya. 
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2. Disarankan bagi masyarakat Kampung Citilu untuk  menambah informasi 

dan pengetahuan mengenai pengertian ekowisata, keuntungan dan dampak 

positif yang akan diperoleh, gambaran mengenai peranan yang akan 

responden lakukan, proses serta tahapan-tahapan yang perlu dilakukan jika 

ekowisata diimplementasikan di Kampung Citilu.  


