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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh peneliti. Tergantung 

pada konsekuensi dari hasil penerjemahan analisis dan data yang telah diuraikan di bagian bab 

sebelumnya dengan judul penelitian Daya Tarik Wisata Desa Ponggok Klaten Sebagai 

Desa Wisata. 

6.1. KESIMPULAN 

Berikut merupakan kesimpulan terkait kondisi penyediaan daya tarik wisata Desa 

Ponggok Klaten sebagai desa wisata yang dilihat berdasarkan komponen 4A desa wisata 

Ponggok sebagai berikut: 

1. Untuk ketersediaan atraksi yang di miliki desa wisata Ponggok menunjukan sangat 

berpotensi yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Namun di sisi lain atraksi 

budaya yang di miliki desa wisata Ponggok, perlu adanya penambahan sarana 

penyediaan yaitu media pertunjukan yang menjadi tontonan wisatawan dan juga 

sebagai sarana pembelajaran yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Serta atraksi 

sebagai daya tarik desa wisata Ponggok menunjukan bahwa, atraksi yang tersedia 

belum didukung dengan amenitas dikarenakan amenitas yang tersedia, dari segi 

ketersediaan, jarak antara fasilitas diluar kawasan serta penyediaan dalam kawasan 

yang kurang memadai, sehingga membuat wisatawan tidak mendapat kepuasan 

dengan kondisi penyediaannya sarana penunjang kegiatan yang belum memadai. 

2. Untuk penyediaan sarana prasarana aksesibilitas sebagai daya tarik wisata desa wisata 

Ponggok, berkaca pada letak geografis Desa Ponggok sendiri dikelilingi 4 

Kota/Kabupaten, serta jalan antar Kota dan Provinsi yang sangat berpotensi untuk 

menarik wisatawan melakukan perjalanan wisata ke desa wisata Ponggok, namun 

belum dapat menopang kegiatan perjalanan wisata berupa aksesibilitas. Dari prasarana 

jalan raya menuju kawasan desa wisata Ponggok masih terdapat jalan yang rusak, 

kualitas jalan yang bergelombang, belum dapat menampung jumlah kendaraan. Belum 

dapat diaksesnya sarana transportasi umum, serta prasarana halte penghubung yang 

belum tersedia. Serta penyediaan sarana penunjuk jalan/rambu lalulintas dari segi 

penataan titik lokasi yang perlu disediakan, perbaikan tulisan dan warna yang 

digunakan, masih terhalang oleh pepohonan. Serta prasarana jalan menuju objek 

wisata di Desa Ponggok, terutama 2 objek wisata yaitu, Umbul Sigedang-Kapilaler 

dan Umbul Besuki, untuk memperoleh fasilitas di luar kawasan objek wisata, juga 
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belum didukung dengan prasarana jalan yang memadai terutama ke-2 objek wisata 

tersebut. 

3. Untuk amenitas atau sarana prasarana yang ada di desa wisata Ponggok, yang dilihat 

berdasarkan 2 kawasan yaitu dalam kawasan objek wisata dan di luar kawasan objek 

desa wisata Ponggok, untuk penyediaan prasarana dalam kawasan objek wisata cukup 

mendukung, dikatakan cukup mendukung dikarenakan kondisi penyediaan prasarana 

yang ada masih perlu adanya penambahan, serta sarana penyediaan berupa alat-alat 

kegiatan atraksi belum cukup mendukung. dikarenakan atraksi utama yang ditawarkan 

desa wisata Ponggok adalah pemandian, sehingga perlu penambahan alat-alat 

kegiatan. Serta sarana atraksi alami, yang dimaksud berupa kualitas, atraksi alami yang 

perlu dijaga dan dilestarikan, serta penambahan kawasan penghijauan. Di sisi lain 

untuk memperoleh fasilitas diluar kawasan, dari segi prasarana jalan belum 

mendukung untuk memperoleh fasilitas di luar kawasan, terutama ke-2 objek wisata 

Umbul Besuki dan Umbul Sigedang-Kapilaler. 

4. Untuk ansilari sebagai lembaga pengelola Desa Ponggok sebagai desa wisata 

Ponggok, dari segi atraksi pengelola telah melakukan penambahan berupa atraksi 

buatan seperti kolam pemandian dan atraksi bermain orang dewasa dan anak-anak, 

atraksi alami berupa menjaga suasana kealamian kolam dan sumber airnya dan 

penambahan kawasan hijau yang dijaga keasliannya, dari segi aksesibilitas dan 

amenitas perlu adanya penambahan dari instansi terkait dan juga pengelola. Di sisi lain 

dari hasil pengembangan yang telah dilakukan justru dapat meningkatkan 

kesejahteraan warga desa Ponggok dari segi peluang lapangan kerja, pelayanan 

kesehatan, ekonomi dan pendidikan, serta pengelola Bumdes Tirta Mandiri juga 

memperdayakan warganya untuk memproduksi olahan khas desa Ponggok, membuka 

kios dan menginvestasikan warganya untuk berjualan di kawasan wisata yang 

dimilikinya. 

6.2. SARAN 

Saran yang dimaksud dalam pengembangan daya tarik wisata Desa Ponggok Klaten 

sebagai desa wisata yang dilihat berdasarkan komponen utama 4A desa wisata Ponggok 

sebagai berikut. 

1) Bagi pengelola  

• Sebagai masukan / informasi mengenai atraksi desa wisata Ponggok, bahwa atraksi 

alami yang sudah ada perlu dipertahankan dan dijaga struktur kealamiannya, serta 
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perlu adanya penambahan atraksi sehingga wisatawan tidak merasa bosan dengan 

atraksi yang ditawarkan. 

2) Bagi Pengelola dan Pemerintah  

• Sebagai masukan / informasi perlu disediakan moda transportasi angkutan wisata, 

sehingga dapat meningkatkan pengunjung wisatawan ke desa wisata Ponggok. 

• Sebagai masukan / informasi mengenai halte penghubung sehingga adanya tujuan 

antara titik lokasi penjemputan dan titik lokasi pemberhentian angkutan wisata di desa 

wisata Ponggok. 

• Sebagai masukan / informasi terkait akses jalan menuju objek wisata, perlu 

ditingkatkan kualitas jalan, jenis jalan dan kemampuan jalan, sehingga dapat 

memudahkan wisatawan untuk akses menuju objek wisata serta memperoleh fasilitas 

di luar objek wisata Desa Ponggok. 

• Sebagai masukan / informasi terkait akses jalan menuju desa wisata Ponggok, 

diperlukan peningkatan dari segi kualitas jalan, jenis jalan dan kemampuan jalan, agar 

menunjang kegiatan perjalanan wisatawan lebih mudah baik bagi kendaraan pribadi 

maupun kendaraan umum. 

• Sebagai masukan / informasi terkait penunjuk jalan menuju desa wisata Ponggok. 

Diperlukan adanya penambahan penunjuk jalan sebagai media informasi letak 

keberadaan desa wisata Ponggok, agar memudahkan wisatawan, meningkatkan 

kunjungan wisatawan dan memberikan kepuasan kepada wisatawan. 

3) Bagi Pengelola dan Pemerintah 

• Sebagai masukan / informasi terkait penyediaan fasilitas di kawasan desa wisata 

Ponggok. Terutama dalam kawasan objek wisata perlu adanya penambahan fasilitas 

pelayanan sehingga dapat memberikan kemudahan, memuaskan wisatawan serta 

menambah kegiatan rekreasi wisatawan semakin hidup. 

• Sebagai masukan / informasi terkait fasilitas diluar kawasan objek wisata diperlukan 

fasilitas yang mudah dijangkau oleh wisatawan yang didukung dengan akses jalan 

yang memadai, khususnya objek wisata Umbul Besuki dan objek wisata Umbul 

Sigedang-Kapilaler, sehingga fasilitas yang dibutuhkan wisatawan sangat mudah 

diperoleh. 

• Sebagai masukan / informasi terkait fasilitas di desa wisata Ponggok, perlu disediakan 

fasilitas yang memadai yang juga berdekatan dengan objek wisata, sehingga dapat 
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memudahkan wisatawan untuk memperoleh fasilitas tanpa harus mengendarai 

kendaraan. 

4) Bagi Pengelola dan Pemerintah 

• Sebagai masukan / informasi terkait pengelola Bumdes Tirta Mandiri desa wisata 

Ponggok, perlu adanya peningkatan dari karya-karya lokal masyarakat sehingga 

dapat dijadikan atraksi lokal desa wisata Ponggok. 

• Dipertahankan kontribusi sebagai pelayanan bagi masyarakat, sehingga tidak 

menimbulkan kekecewaan masyarakat kepada Bumdes Tirta Mandiri. 

• Perlu adanya kontribusi lebih dari Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten 

dalam hal pendanaan untuk pengembangan desa wisata Ponggok dan penambahan 

infrastruktur untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa wisata 

Ponggok. 
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