
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian dan saran yang 

berhubungan dengan 4A kepariwisataan yakni attractions, accesbilities, acomodations, dan 

ancilliary service. Kesimpulan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yakni bagian 

deskripsi profil dari responden, dan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah mengenai 

tanggapan wisatawan mengenai 4A kepariwisataan Desa Wisata Pentingsari Yogyakarta. 

Selain berisikan kesimpulan, disertakan pula saran yang diharapkan mampu menjadi bahan 

evaluasi bagi pengelola Desa Wisata Pentingsari dan peneliti selanjutnya. 

5.1 KESIMPULAN  

5.1.1 Deskripsi Profil Responden  

Dalam penelitian ini responden yang digunakan sebanyak 25 orang yang 

berasal dari berbagai macam kota baik di sekitar Jawa Tengah, DIY, hingga luar 

jawa tengah seperti misal Jakarta dan Malang. Responden yang datang berkunjung 

ke Desa Wisata Pentingsari didominasi oleh responden dengan rentang usia antara 

20 hingga 47 tahun. Wisatawan tersebut berasal dari berbagai macam latar 

belakang pekerjaan yakni guru, mahasiswa, karyawan dan karyawati, operator 

outbond dan tour travel, wiraswasta, hingga pelajar.  

Beragam alasan yang melandasi responden memilih berwisata di Desa Wisata 

Pentingsari yaitu dalam rangka mengikuti studi tour sekolah, mengadakan acara 

malam keakraban atau makrab dari universitas, acara tour dengan kantor, outbond, 

hingga ingin mencari pengalaman baru. Responden yang datang berkunjung ke 

Desa Wisata Pentingsari didominasi menggunakan bus pariwisata sebagai alat 

transportasi. Hal ini dipilih karena dapat menampung banyak jumlah wisatawan 



 

 

sekaligus. Namun ada juga yang menggunakan kendaraan pribadi mulai dari 

mobil hingga kendaraan bermotor.  

5.1.2 Kesimpulan berdasarkan Rumusan Masalah Perihal Tanggapan Responden 

mengenai 4A Kepariwisataan Desa Wisata Pentingsari 

Setelah dijabarkan mengenai profil responden seperti data diatas, selanjutnya 

akan diuraikan mengenai tanggapan-tanggapan responden mengenai keempat 

komponen kepariwisataan yakni attractions, accesbilities, acomodations, dan 

ancilliary service berdasarkan pendapat dari responden: 

a. Attractions  

Desa Wisata Pentingsari memiliki berbagai macam atraksi yang bisa 

dipilih dan dinikmati responden yang datang berwisata kesana. Atraksi yang 

ditawarkan antara lain eksplorasi alam desa, eksplorasi seni budaya, eksplorasi 

ekonomi desa hingga kegiatan bakti sosial.  

Eksplorasi alam desa merupakan kegiatan terkait dengan aktivitas yang 

berhubungan dengan kenampakan alam Desa Wisata Pentingsari. Eksplorasi 

alam desa meliputi kegiatan menjelajah desa, workshop pertanian dan 

perkebunan, susur sungai, bajak sawah, tanam padi, tangkap ikan, bola 

lumpur, dan vulcano tour merapi. Untuk kegiatan vulcano tour merapi 

menggunakan alat transportasi Jeep menyusuri sungai yang dialiri lahar dingin 

dari Gunung Merapi.  

Atraksi eksplorasi seni budaya merupakan kegiatan mengenal budaya 

dan kesenian yang ada di Desa Wisata Pentingsari. Diantaranya kebudayaan 

mengenai gamelan, tari tradisional, dan batik. Para responden bukan hanya 

mengenal saja bagaimana kebudayaan tersebut namun juga diajarkan 

bagaimana cara memainkan gamelan, mengetahui jenis-jenis tarian tradisional, 



 

 

dan bagaimana cara membatik. Sedangkan untuk kegiatan kesenian, Desa 

Wisata Pentingsari memiliki atraksi kreasi menggunakan janur dan rumput. 

Atraksi yang menjadi ciri khas atau pembeda dari desa wisata lain merupakan 

atraksi membuat tokoh pewayangan menggunakan bahan dasar rumput yang 

lebih dikenal dengan nama “mendhong”. 

Untuk atraksi budaya yang dimiliki Desa Wisata Pentingsari 

diantaranya adalah belajar gamelan, belajar tari klasik, belajar membatik, dan 

paket kendhuri. Paket kendhuri merupakan atraksi yang mengajak responden 

yang ada di Desa Wisata Pentingsari membaur dengan datang menghandiri 

acara hajatan yang sedang dilangsungkan oleh warga desa. Misalnya acara 

hajatan menikah, peringatan kelahiran, dan acara peringatan kematian. Hal ini 

bertujuan untuk menjalin sosialisasi antara responden dengan warga desa 

semua.  

Eksplorasi ekonomi desa merupakan atraksi yang berkaitan dengan 

bagaimana desa mengolah kekayaan alam yang dimiliki dan kemudian 

dijadikan sebagai sumber ekonomi bagi Desa Wisata Pentingsari. Atraksi yang 

ditawarkan diantaranya kegiatan membuat tempe, pengolahan kopi, 

pembuatan keripik jamur dan ubi, serta pengolahan berbagai macam tanaman 

herbal yang bukan hanya dijadikan jamu melainkan dijadikan menjadi keripik.  

Yang terakhir adalah bakti sosial. Kegiatan bakti sosial yang ada di 

Desa Wisata Pentingsari diantaranya adalah kegiatan penataan fasilitas umum, 

bedah rumah, penghijauan, dan taman bacaan. Atraksi ini bertujuan agar 

menumbuhkan rasa kepedulian responden terhadap sesama terutama warga 

desa.  



 

 

Berbagai respon atau tanggapan muncul dari setiap responden yang 

diwawancarai. Mereka berkomentar mengenai keberagaman atraksi yang 

ditawarkan di Desa Wisata Pentingsari diantaranya sangat menarik dan sangat 

beragam, sangat erat dengan nuansa pedesaan, sangat unik, hingga ada yang 

berkata jika ingin berkunjung kembali.  

b. Accesbilities 

Aksesbilitas yang dibahas terkait dengan bagaimana kondisi jalan, 

sarana transportasi, dan papan penunjuk lokasi yang tersedia di Desa Wisata 

Pentingsari.  

Desa Wisata Pentingsari terletak di wilayah lereng Gunung Merapi 

dengan kondisi jalan yang menanjak, melewati wilayah persawahan, dan 

melewati jembatan yang dibawahnya merupakan sungai aliran lahar dingin 

dari Gunung Merapi. Hal ini menjadikan kondisi jalan menuju Desa Wisata 

Pentingsari memiliki ukuran jalan yang tidak terlalu luas dengan penampakan 

alam di sepanjang jalan yakni sawah dan perkebunan serta pemukiman warga. 

Meski demikian jalan sepanjang Desa Wisata Pentingsari sudah 

mengguanakan aspal dan semen yang dicor. Kondisi ini dirasa wisatawan 

memudahkan mereka dalam menjangkau lokasi Desa Wisata Pentingsari 

terutama bagi yang menggunakan alat transportasi berukuran besar seperti 

mobil hingga bus pariwisata.  

Untuk menjangkau Desa Wisata Pentingsari wisatawan bisa 

menggunakan kendaraan pribadi, juga bisa menggunakan alat transportasi 

umum. Untuk transportasi umum menggunakan bus dengan tujuan Jalan 

Kaliurang melalui Terminal Giwangan menuju Pasar Pakem. Setelah dari 

Pasar Pakem wisatawan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek 



 

 

hingga Desa Wisata Pentingsari. namun untuk kemudahan dan kepraktisannya 

kebanyakan wisatawan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi 

misalnya motor, mobil, hingga ada yang menggunakan bus pariwisata dengan 

alasan bisa membawa rombongan sekaligus.  

Yang terakhir mengenai keberadaan papan penunjuk yang ada di Desa 

Wisata Pentingsari yang dirasa sangat penting keberadaannya guna 

memudahkan wisatawan dalam akses menuju Desa Wisata Pentingsari. Papan 

penunjuk sudah dipasang di lokasi yang mudah dibaca oleh wisatawan yang 

melintas dengan ukuran dan tulisan yang jelas dibaca. Papan tersebut berisikan 

informasi arah menuju desa dan juga sebagai penanda pos kegiatan wisata 

yang tersebar di Desa Wisata Pentingsari.  

c. Acomodations  

Akomodasi merupakan komponen yang berkaitan dengan fasilitas-

fasilitas yang disediakan Desa Wisata Pentingsari guna kenyamanan 

wisatawan selama berkunjung. Komponen yang ditinjau antara lain terkait 

dengan penginapan, jasa pemandu, dan papan keterangan obyek. 

Desa Wisata Pentingsari memiliki 50 homestay yang dikelola oleh sebagian 

warga dengan kondisi ekonomi menengah keatas. Homestay tersebut berupa 

kamar dengan fasilitas kasur dan lemari, karena letaknya dan dengan modal 

yang seadanya tentu kondisi homestay berbeda dengan kondisi hotel pada 

umumnya. Namun begitu wisatawan mengatakan jika kondisi kamar sangat 

bersih dan nyaman ditinggali. Selain itu udara pegunungan yang begitu segar 

membuat suasana kamar semakin nyaman dan sejuk. Wisatawan yang 

menginap dikenakan biaya sewa homestay 100 ribu rupiah untuk sewa kamar 

selama satu malam berikut dengan fasilitas catering 3x dalam sehari.  



 

 

Komponen berikutnya adalah pemandu. Pemandu wisata merupakan 

komponen yang harus ada dalam kegiatan wisata yang tugasnya menjelaskan 

kondisi lingkungan obyek wisata dan mengarahkan kegiatan yang bisa 

dilakukan dalam lokasi wisata tersebut. Desa Wisata Pentingsari memiliki 49 

orang pemandu wisata yang bertugas mengarahkan dan menjelaskan terkait 

atraksi dan potensi yang dimiliki Desa Wisata Pentingsari kepada setiap 

wisatawan yang datang.  

Komponen terakhir adalah papan keterangan obyek, papan keterangan 

obyek memiliki fungsi sebagai penanda agar memudahkan wisatawan dalam 

melakukan serangkaian tour wisata yang ada di Desa Wisata Pentingsari. 

menurut wisatawan yang berkunjung, papan keterangan dipasang membentuk 

arah dan bertuliskan lokasi kegiatan. Papan tersebut dipasangkan di sudut-

sudut gang juga di pos-pos kegiatan untuk memudahkan wisatawan dalam 

mencapai lokasi kegiatan tour.  

d. Ancilliary Service 

Ancilliary Service merupakan fasilitas pendukung yang disediakan 

pengelola Desa Wisata Pentingsari guna memberikan kenyamanan selama 

wisatawan berada di Desa Wisata Pentingsari. Komponen komponen dari 

fasilitas pendukung ini diantaranya rumah makan, tourism information center, 

jasa komunikasi, jasa penerangan, air bersih, pos keamanan, MCK, lahan 

parkir, dan toko souvenir.  

Yang pertama mengenai rumah makan, menurut sejumlah wisatawan 

ketersediaan rumah wakan atau warung di Desa Wisata Pentingsari memang 

masih kurang. Namun Desa Wisata Pentingsari memiliki kelompok katering 

yang beranggotakan 3 hingga 5 orang ibu-ibu yang bertugas menyiapkan 



 

 

makanan bagi wisatawan selama berada di Desa Wisata Pentingsari. 

Wisatawan merasa puas dengan adanya katering ini karena dengan harga yang 

terjangkau mereka dapat menikmati beragam menu untuk makan pagi hingga 

malam hari beserta dengan snack. Selain itu wisatawan juga bisa menentukan 

sendiri apakah katering ini akan disajikan dalam meja prasmanan atau dalam 

bentuk nasi box.  

Yang kedua adalah TIC atau tourism information center merupakan 

elemen yang berfungsi sebagai wadah informasi penting mengenai kegiatan 

wisata yang ada di dalamnya, fasilitas yang disediakan, harga paket wisata, 

dan sebagainya. TIC Desa Wisata Pentingsari terletak di rumah ketua 

pengurus desa wisata yakni Bapak Doto Yogantoro.  

Ketiga mengenai jasa komunikasi yang menurut wisatawan dan 

pengurus desa memang sulit mendapatkan signal untuk gadget mereka. 

Pasalnya Desa Wisata Pentingsari terletak di kawasan lereng Gunung Merapi 

dengan ketinggian ±600 meter diatas permukaan laut dan hanya berjarak 12,5 

kilometer dari puncak. Hanya layanan provider Telkomsel saja yang bisa 

menjangkau hingga pelosok desa. 

Keempat yakni mengenai jasa penerangan. Seluruh wilayah Desa 

Wisata Pentingsari sudah dialiri dengan listrik oleh PLN baik itu dirumah, 

balai desa, hingga akses sepanjang jalan menuju desa. Dengan adanya 

penerangan sangat memudahkan wisatawan dan pengelola dalam melakukan 

kegiatan baik didalam atau diluar ruangan.  

Kelima adalah air bersih dan air yang mengalir di Desa Wisata 

Pentingsari berasal dari sumber air Gunung Merapi yang dialirkan dengan 

menggunakan pipa menuju sumur umum dan kemudian dialirkan ke masing-



 

 

masing rumah warga. Kualitas air tersebut bukan hanya bersih dan jernih, 

namun juga segar karena bersumber langsung dari mata air pegunungan. 

Komponen selanjutnya adalah pos keamanan. Pos keamanan dibangun 

di titik-titik penting seperti perempatan gang, dekat lapangan pusat kegiatan, 

dan di ujung pintu masuk menuju desa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 

memantau kondisi sekitar desa terutama di lokasi yang sering diadakan 

kegiatan wisatawan. Wisatawan juga diajak ambil bagian dalam berjaga 

malam bersama dengan warga Desa Wisata Pentingsari, dan hal ini dijadikan 

sebagai salah satu sarana membangun keakraban dengan warga desa. 

Berikutnya adalah MCK atau kamar mandi umum. Desa Wisata 

Pentingsari memiliki 20 MCK ditambah dengan kamar mandi milik warga 

yang ada di masing-masing rumah mereka. Kondisi kebersihannya sangat 

dijaga ditambah dengan air bersih yang segar mengalir langsung membuat 

wisatawan merasa nyaman untuk menggunakan. 

Komponen kedelapan adalah lahan parkir yang berfungsi menampung 

kendaraan yang digunakan oleh wisatawan. Desa Wisata Pentingsari memiliki 

lahan parkir yang cukup luas hingga mampu menampung motor, mobil, 

hingga bus pariwisata. Namun lokasi antara lahan parkir dengan homestay 

agak berjauhan sehingga wisatawan harus menempuh perjalanan dengan 

berjalan kaki beberapa meter dan juga kondisi lahan parkir yang masih berupa 

tanah dirasa membahayakan wisatawan terlebih jika musim penghujan akan 

membuat tanah menjadi licin apabila tidak berhati-hati dalam melintasinya.  

Dan yang terakhir adalah toko souvenir. Toko souvenir menjual 

berbagai macam hasil olahan kreasi diantaranya kopi, keripik buah dan sayur, 

hingga kerajinan tangan dari limbah plastik. Sayangnya jumlah toko souvenir 



 

 

di Desa Wisata Pentingsari hanya terdapat 1 toko saja dan jarang beroprasi. 

Hal ini disebabkan karena yang berjaga di toko souvenir tersebut adalah ibu-

ibu PKK yang secara sukarela dan bergantian berjaga dari pukul 9 pagi hingga 

3 sore saja.  

5.2 SARAN  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa 

responden memiliki tanggapan yang positif dan negatif selama berkunjung ke Desa Wisata 

Pentingsari. Berbagai macam tanggapan tersebut dapat dijadikan menjadi tolak ukur dan 

bahan evaluasi bagi pengelola Desa Wisata Pentingsari dalam melakukan pengembangan 

kembali untuk memperbaiki kualitas Desa Wisata Pentingsari.  

Maka saran yang dapat dikemukakan bagi pengelola dan masyarakat sekitar yang ada di 

Desa Wisata Pentingsari adalah sebagai berikut: 

1. Pengelola harus giat mencari sponsor yang dapat membantu memberikan suntikan 

dana guna memperbaiki dan menambahkan fasilitas yang dibutuhkan untuk semakin 

meningkatkan kenyamanan responden selama berkunjung disana.  

2. Penambahan jumlah pemandu sehingga bisa membantu menangani semua 

wisatawan yang datang supaya pengelola tidak perlu mencari orang dari desa lain 

untuk membantu menangani jumlah responden yang datang.  

3. Tingkat kreatifitas pemandu dalam membangun ide untuk kegiatan responden 

selama ada di Desa Wisata Pentingsari masih harus ditingkatkan kembali supaya 

muncul inovasi dalam menciptakan atraksi-atraksi baru. 

4. Desa Wisata Pentingsari masih membutuhkan perawatan untuk tetap menjaga 

keaslian budaya yang dimilikinya dan dilakukan perbaikan bagi fasilitas yang sudah 

rusak. 



 

 

5. Masih perlu ditambahkan fasilitas umum seperti misalnya penambahan MCK, 

homestay, dan disediakan poliklinik.  

6. Perlu ditanami lebih banyak pepohonan supaya menambah kesejukan terutama di 

lahan terbuka yang mulai gersang. 

7. Diperlukan adanya posko informasi yang menyediakan informasi terkait Desa 

Wisata Pentingsari dengan petugas yang standby sehingga responden dengan mudah 

dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan.  

8. Perlunya perbaikan akses jalan sepanjang Desa Wisata Pentingsari terutama bagian 

aspal dan semen cor yang sudah mulai rusak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


