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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan Desa Wisata Cibeusi di Kecamatan Ciater, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Faktor yang menjadi daya tarik Desa Cibeusi sebagai desa wisata berdasarkan 

kriteria yang dikemukakan oleh Mill yaitu attractions, facilities, transportations, dan 

hospitality memiliki pengaruh yang kuat sebagai daya tarik Desa Cibeusi sebagai 

desa wisata. Faktor yang memiliki skor paling tinggi adalah faktor attractions dengan 

pernyataan bahwa wisatawan dapat menikmati hamparan pesawahan yang indah saat 

berkunjung ke Desa Cibeusi, pernyataan tersebut termasuk kedalam kriteria sangat 

kuat. Faktor yang memiliki skor paling rendah adalah  pernyataan Nuansa pedesaan 

sudah tidak terasa lagi saat berkunjung ke Desa Cibeusi  pernyataan tersebut masuk 

kedalam kriteria lemah, hal ini berarti wisatawan yang berkunjung ke Desa Cibeusi 

masih dapat merasakan nuansa pedesaan yang masih kental. 

b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Cibeusi termasuk 

kedalam kriteria rendah. Hal tersebut karena pada tahapan pengambilan keputusan 

dan tahapan evaluasi, masyarakat tidak terlibat secara langsung melainkan melalu 

perwakilan saja, hal ini menyebabkan skor partisipasi pada kedua tahapan tersebut 

sangat rendah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dengan tingkat paling tinggi 

terletak pada tahapan pengambilan manfaat, hal tersebut terjadi karena masyarakat 

dapat merasakan manfaat dari pengembangan desa wisata di Desa Cibeusi, manfaat 

yang dirasakan tersebut yaitu perbaikan fasilitas, peningkatan pendapatan, dan 

peningkatan interaksi sosial antara masyarakat di Desa Cibeusi.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kemampuan peneliti dalam hal ilmu, waktu, 

dan biaya. Peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan pada penelitian ini, antara lain 

adalah sebagai berikut : 
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a. Karena penelitian dilakukan di masa pandemi sehingga pengambilan sampel 

wisatawan dilakukan dengan penyebaran angket melalui google form, sehingga 

memungkinkan data bukan merupakan data terbaru, karena peneliti mengacu pada 

kunjungan wisatawan pada tahun 2019. 

b. Populasi dari wisatawan terdiri dari wisatawan lokal dan mancanegara, namun karena 

keterbatasan peneliti, sampel yang diambil hanya dari sampel wisatawan lokal saja. 

c. Pada saat pengambilan data kepada masyarakat, masih terdapat responden yang tidak 

mau memberikan data secara lengkap seperti terkait tingkat penghasilan. 

d. Penelitian ini melibatkan 100 responden dari wisatawan dan 100 responden dari 

masyarakat yang tentunya hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada 

keseluruhan wisatawan yang pernah berkunjung ke Desa Cibeusi ataupun pada 

seluruh masyarakat di Desa Cibeusi. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang ingin peneliti 

kemukakan. Antara lain sebagai berikut :  

a. Daya tarik yang dimiliki oleh Desa Cibeusi sebagai desa wisata haruslah dapat dijaga 

dan dilestarikan oleh masyarakat di Desa Cibeusi agar wisatawan tetap tertarik untuk 

berkunjung ke Desa Cibeusi. Selain itu pemerintah setempat juga perlu melakukan 

pendampingan kepada masyarakat dalam melestarikan potensi-potensi yang terdapat 

di Desa Cibeusi seperti potensi aktrasi alam, budaya, sosial, serta fasilitas-fasilitas 

penunjang kegiatan wisata yang ada di Desa Cibeusi. 

b. Pengembangan desa wisata yang dilakukan di Desa Cibeusi semestinya diketahui 

oleh seluruh masyarakat, maka dari itu, masyarakat haruslah dapat terlibat langsung 

dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengadakan rapat bersama masyarakat dimulai dengan lingkupan kecil seperti 

Rukun Tetangga (RT) ataupun Rukun Warga (RW), yang nantinya kesimpulan dari 

pertemuan yang dilakukan itu di sampaikan kepada Dinas Pariwisata Kepemudaan 

dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Subang memalui perwakilan-perwakilan 

ketua RT/RW dalam suatu pertemuan yang lebih besar. 
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