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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis data, pada penelitian ini. Dengan melakukan 

analisis bibliometrik pada tema artikel penelitian, serta penggunaan metode 

triangulasi pada masing-masing artikel berdasarkan tema. Didapatkan delapan tema 

penelitian yang digunakan pada 80 artikel ilmiah yang telah dikumpulkan, dari hal 

tersebut juga didapatkan penggunaan metode pengumpulan data serta penggunaan 

metode triangulasi berdasarkan tema masing-masing. Dan berikut penjelasannya: 

1. Dari hasil analisis tema artikel, didapatkan delapan tema kelompok 

penelitian yang dibahas pada tiap artikel. Terdiri dari Pengembangan 

Pariwisata Berkelanjutan; Riset Pasar dan Ekonomi; Pengelolaan 

Lingkungan dan Energi; Pengembangan Literatur; Kebijakan dan 

Peraturan; Overtourism; Budaya dan Warisan; Perencanaan dan 

Pemodelan. Delapan tema ini merupakan hasil yang didapatkan 

berdasarkan tema artikel yang sejenis, maka didapatkan hasil di atas. 

Dari delapan tema tersebut, pengembangan pariwisata berkelanjutan 

menjadi tema penelitian yang paling banyak dibahas sebanyak dua puluh 

enam. Sedangkan untuk budaya dan masyarakat menjadi artikel yang 

paling sedikit, hanya tiga artikel dari delapan puluh artikel yang 

membahas topik sustainable tourism.  

2. Setelah dilakukan analisis terhadap penggunaan metode penelitian 

terhadap jurnal artikel dengan topik sustainable tourism maka 

didapatkan hasil bahwa sebanyak 23 artikel menggunakan metode 

triangulasi dalam proses pengumpulan datanya, dari dua puluh tiga 

jurnal tersebut tujuh belas jurnal menggunakan dua metode 

pengumpulan data dan tujuh jurnal menggunakan tiga atau lebih metode 

pengumpulan data. Dari hasil analisis artikel yang menggunakan metode 

pengumpulan data lebih dari satu, merupakan artikel yang memiliki 

subjek penelitian lebih dari satu biasanya terdiri dari masyarakat, 
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pemerintah dan wisatawan. Untuk masing-masing subjek, peneliti pada 

artikel juga menggunakan beberapa metode yang berbeda seperti 

wawancara, survei kuesioner atau observasi perpaduan beberapa metode 

pengumpulan data inilah yang disebut sebagai triangulasi. Selain itu 

metode pengumpulan data triangulasi digunakan untuk mencari data 

tambahan agar memperkuat hasil penelitian yang telah didapatkannya, 

pada analisis yang dilakukan penulis penggunaan metode triangulasi 

kebanyakan menggunakan metode wawancara untuk memperoleh 

keragaman data serta mendukung data sehingga menghasilkan data 

penelitian atau argumen yang lebih kuat.  

B. Saran 

Penelitian ini merupakan bentuk bibliometrik analisis kata kunci dalam 

bentik tema penelitian, dengan menggunakan metode ini peneliti menghasilkan data 

berupa analisis tema pada artikel sustainable tourism, dan juga menghasilkan data 

metode penelitian pada artikel serta penggunaan metode triangulasi. Data ilmiah ini 

dapat dimanfaatkan untuk bidang akademis yang berkaitan dengan topik 

sustainable tourism, sehingga mempermudah para peneliti untuk dapat menemukan 

tema penelitian dengan topik sustainable tourism. Dan metode penelitian yang 

menggunakan metode triangulasi pada artikel dengan topik sustainable tourism 

Selain itu penelitian ini juga bisa dimanfaatkan editor jurnal penerbit jurnal, 

meneliti badan pendanaan dan pembuat kebijakan publik atau pemerintah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


