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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan analisis peneliti terkait dengan 

penggunaan instagram dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di 

Sikembang  Park. Beberapa hal yang harus diperhastikan agar dapat 

meningkatkan kunjungan wisatawan menurut peneliti ada 4 elemen 

yang mendukung yaitu foto, caption, hastag, dan frekuensi yang 

meliputi (Love/Like) keempat hal tersebut merupakan pesan yang 

menjadi patokan peneliti untuk dapat melihat bagaimana akun tersebut 

dapat menarik perhatian di masyarakat. 

1. Hasil Analisis mengenai akun @Sikembangpark mengunggah foto-foto 

wisata yang menarik sudah maksimal dan beberapa foto yang di unggah 

adalah spot foto, rumah pohon, jembatan gantung, homestay dan yang 

paling utama adalah pohon pinusnya. Namun dari sisi unggahan foto 

lebih mengandalkan spot foto dibandingkan atraksi tracking sungai di 

sekitar sikembangpark. 

2. Hasil analisis mengenai caption atau pesan yang diberikan akun 

@Sikembangpark merupakan pesan yang informatif didapatkan 

analisis yang positif. Hasil menunjukkan bahwa pengelola sudah sangat 

maksimal dalam memberikan pesan pada akun @Sikembangpark dan 
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hal ini selaras dengan tanggapan yang diterima dalam masyarakat atau 

wisatawan yang berkunjung di Sikembang Park. 

3. Hasil analisis mengenai pernyataan akun @Sikembangpark 

memanfaatkan fitur hastag (#) untuk menyebarluaskan foto agar dapat 

dilihat oleh followers atau following dapat dinyatakan benar. Pada hal 

ini yang dilakukan pengelola mendapatkan feedback yang baik 

darinsikap followers atau following akun @Sikembangpark 

4. Hasil analisis mengenai pernyataan banyaknya jumlah love/like dalam 

foto di akun @sikembangpark menandakan foto yang popular dan 

menarik perhatian menunjukkan hasil yang benar dan mendapat hasil 

yang relevan positif dari pengelola maupun wisatawan. 

  Maka dari hasil diatas didapatkan bahwa media sosial 

instagram tersebut berdampak positif dalam meningkatkan minat 

berkunjung bagi wisatawan serta berorientasi kepada pihak pengelola 

untuk dapat membangun citra positif dan meningkatkan minta 

kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata, serta juga dapat 

meningkatkan rasa keingintahuan bagi calon wisatawan untuk memilih 

tempat berwisata yang refresentatif.  

  Dampak dari pemanfaatan media sosial menjadi 

perbandingan untuk mendapatkan tanggapan serta saran untuk 

mengembangkan destinasi wisata Sikembang Park. Dan juga 

apabila fungsi sosial media yang digunakan tersebut terus dilakukan 

dengan baik serta konsisten, hal tersebut sangat berefek pada citra yang 
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di bangun oleh pengelola dalam memperkenal destinasi wisata 

Sikembang Park. Sosial media merupakan suatu alat yang ampuh untuk 

dapat memperbaiki, mengembangkan, dan memajukan serta 

mendorong pembangunan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata. 

Tugas pengelola dalam mengembangakan serta membangun kesadaran 

masyarakat akan ekonomi kepariwisataaan adalah fungsi yang utama 

bagi pengelola destinasi wisata agar  mampu menopang ekonomi 

melalui pariwisata sebagai lahan mata pencarian dari sektor pariwisata. 

B. Saran  

     Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat di usulkan saran dari 

peneliti sebagai berikut : 

1. Bagi pengelola destinasi wisata Sikembangpark dengan memperhatikan 

dan menjaga minat yang ada pada wisatawan, perlu untuk memperbaiki 

pengelolaan pada bojek, melalui perbaikan pada aksesbilitas, 

meningkatkan promosi objek pada berbagai media, karena untuk 

menarik minat denngan daya tarik wisata yang dimilki saja belum 

cukup, harus di dukung pengelolaan dan pemanfaatan yang tersedia 

pada objek wisata. 

2. Wisatawan yang sudah berkunjung lebih diberikan perhatian agar 

menjaga nama baik destinasi wisata Sikembangpark dengan 

memberikan pelayanan prima bagi wisatawan agar ingin berkunjung 

kembali dan menikmati daya tarik wisata lainnya di sikembangpark. 

Untuk itu sangat perlu meningkatkan pengelolaan objek berdasarkan 
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kebutuhan wisatawan sepeti jaminan keamanan dalam objek, 

melengkapi berbagai fasilitas dan aksesbilitas yang diperlukan 

wisatawan, serta mempertahankan apa yang menjadi daya tarik utama 

pada objek wisata, sehingga objek wisata akan lebih banyak di kunjungi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangksn penelitian ini dengan 

menambah variabel-variabel lainnya yang berkaitan dengan media 

sosial instagram. 

4. Peneliti yang selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian 

atau mencoba daerah lain, menambah jumlah smpel dan menerapkan 

teknik sampel yang berbeda dengan harapan dapat menghasilkan 

temuan yang lebih bermanfaat bagi praktisi, khususnya yang bergerak 

di bidang pariwisata. 
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LAMPIRAN 



PANDUAN WAWANCARA 

 

Identitas Responden 

Nama  : ………………………………. 

Alamat  : ………………………………. 

Jabatan : ………………………………. 

 

1. Bagaimana awal mula bedirinya sikembangpark? 

2. Kapan berdirinya? 

3. Kapan pembuatan akun instagram @sikembangpark? 

4. Siapakah admin akun instagram @sikembangpark? 

5. Kenapa lebih memilih instagram dibandingkan akun media sosial lain? 

6. Apakah tujuan dibuatnya akun instagram @sikembangpark? 

7. Berapa kali upload foto dalam satu minggu di akun instagram 

@sikembangpark? 

8. Bagaimana tingkat pengunjung dengan adanya akun instagram 

@sikembangpark? 

9. Apakah ada media sosial lain selain akun instragram @sikembangpark? 

10. Berapa rata-rata followers dalam satu minggu? 

11. Untuk mengedit foto dalam akun instagram, apakah ada fitur-fitur khusus untuk 

mengeditnya? 

12. Selama ini, bagaimana respon atau komentar masyarakat di akun instagram 

@sikembangpark? 

13. Dalam penggunaan hastag (#), apa yang sering dipakai agar objek akun ini 

mudah ditemukan oleh pengunjung lain? 

14. Bagaimana dampak dengan adanya akun instagram @sikembangpark terhadap 

promosi? 



KUESIONER 

 

 

A. PETUNJUK :  

Isilah pertanyaan di bawah ini, sesuai dengan kondisi Saudara/i. 

Untuk menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner, cukup saudara memberi tanda 

(√) sesuai kotak tanggapan yang saudara anggap paling mewakili kondisi atau 

realita yang terjadi.  

Keterangan Jawaban :  

STS  = Sangat Tidak Setuju  

TS  = Tidak Setuju  

S  = Setuju  

SS  = Sangat Setuju 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : 

3. Usia   : 

4. Asal daerah  : 

5. Pekerjaan   : 

 

 Wiraswasta  Lain-lain 

 PNS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. PERNYATAAN  
 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Akun @sikembangpark menggugah foto-foto 

wisata yang menarik 

    

2 Akun @sikembangpark menggugah foto-foto 

dengan kualitas gambar yang bagus, sehingga 

gambar yang di unggah jelas dan menarik 

perhatian 

    

3 Gambar/foto yang diunggah akun 

@sikembangpark menyajikan tempat yang 

bervariasi  

    

4 Akun @sikembangpark konsisten dalam 

memuat tema tentang wisata 

    

5 Captions atau pesan yang diberikan akun 

@sikembangpark merupakan pesan yang 

informatif 

    

6 Captions atau pesan yang diberikan akun 

@sikembangpark menarik perhatian 

    

7 Captions atau pesan yang diberikan akun 

@sikembangpark bersifat mengajak 

    

8 Akun @sikembangpark menggunakan hastag 

(#) untuk mengkategorikan foto dalam 

kumpulan foto yang sama 

    

9 Akun @sikembangpark memanfaatkan fitur 

hastag (#) untuk menyebarluaskan foto agar 

dapat dilihat oleh following/followers  

    

10 Akun @sikembangpark menggunakan fitur 

hastag (#) agar memudahkan pengguna media 

sosial instagram dengan label tertentu 

    

11 Banyaknya jumlah love/like dalam foto di akun 

@sikembangpark menandakan foto popular 

dan menarik perhatian 

    

12 Banyaknya jumlah komentar menandakan foto 

popular dan menarik perhatian 

    

13 Jenis komentar yang diberikan followers akun 

@sikembangpark mempengaruhi daya tarik 

foto 

    

14 Tema akun instagram @sikembangpark 

menarik perhatian saya 

    

15  Penyajaan konten foto-foto yang diunggah 

akun @sikembangpark membuat saya 

memahami isi dari akun ini, sehingga saya 

tertarik 

    



No Pernyataan SS S TS STS 

16 Akun @sikembangpark membantu saya 

memenuhi dan menambah pengetahuan 

tentang tempat-tempat wisata yang bisa 

menjadi tujuan traveling 

    

17 Akun @sikembangpark membuat saya tertarik 

untuk melakukan traveling ke tempat yang ada 

di Kabupaten Batang 

    

18 Akun @sikembangpark membuat saya ingin 

lebih mengetahui tempat wisata yang ada di 

Kabupaten Batang 

    

19 Akun @sikembangpark membantu ksiapan 

saya untuk lebih melakukan traveling ke 

tempat wisata yang ada di Batang dengan 

captionsnya yang informatif 

    

20 Akun @sikembangpark membuat saya ingin 

segera melakukan traveling ke tempat wisata 

yang ada di Batang 
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