
70 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan instagram sebagai media 

promosi dalam pengembangan desa wisata Bejalen, Pokdarwis menggunakan 

Instagram sebagai akun media sosial karena  melihat potensi besar dari media 

sosial Instagram dan menjadikannya media promosi pada Desa Wisata 

tersebut dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Selain itu juga sebagai motif 

hiburan dan motif pelarian.  

Keuntungan yang didapatkan dari melakukan promosi melalui  media 

sosial adalah transaksi dapat dilakukan dengan mudah cepat dan berlangsung 

selama 24 jam dengan jangkauan yang luas sehingga pengelola dalam hal ini 

Pokdarwis Desa wisata Bejalen maupun konsumen leluasa dalam melakukan 

sebuah promosi dan transaksi dengan beragam media sosial yang tersedia. 

Dampak promosi melalui Instagram yang dikelola Pokdarwis dalam 

pengembangan Desa Wisata Bejalen, yaitu Desa Wisata Bejalen menjadi salah 

satu desa wisata terbaik; kunjungan wisatawan meningkat; serta Terbukanya 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Bejalen. 

 

5.2 Saran 

Sebagai desa wisata yang mulai menggunakan media baru daam 

pemasaran, pemanfaatan media online secara lebih aktif lagi dalam melakukan 
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komunikasi dengan masyarakat agar lebih efektif dan luas cakupannya. 

Pengelola juga lebih meningkatkan jumla kerjasama-kerjasama dengan pihak 

ketiga baik itu dengan badan, lembaga, kelompok seni, dan sebagainya untuk 

sering membuat event di Desa Wisata Bejalen. Hal ini bertujuan agar 

komunikasi pemasaran yang dilakukan lebih menarik minat pengunjung. 

Masyarakat desa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan juga lebih giat 

mengikuti acara atau pameran keluar yang diaddakan oleh pemerintah maupun 

swasta untuk lebih memantapkan dan memperkenalkan Desa Wisata Bejalen 

secara lebih luas lagi. Mereka yang brperan dalam memasaran desa juga 

senantiasa dilatih untuk bagaimana mengomunikasikan desa secara lebih 

menarik, lebih efektif dan lebih baik lagi kepada masyarakat. 

Pada akhirnya penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya dapat 

dijadikan acuan serta pengembangan bagi mahasiswa lain yang tertarik untuk 

melakukan penelitian serupa. Penulis menyarankan agar pada penelitian 

berikutnya dilakukan secara cermat dan lebih mendalam lagi dalam menggali 

informasi atas aktivitas komunikasi pemasaran dan pemanfaatan media dalam 

komunikasi pemasaran suatu lembaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


