
 

 

BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan 

langsung dari lapangan dengan menyebar kuisioner kepada 100 responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah pengunjung yang menyaksikan sport event 

pacu jawi di Tanah Datar pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan untuk melihat 

hubungan antara motivasi terhadap intensi berkunjung pengunjung event pacu 

jawi ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

Variabel motivasi berpengaruh positif terhadap intensi berkunjung 

penonton sport event pacu jawi Tanah Datar 2015. Hal ini menandakan bahwa 

motivasi berkunjung penonton sport event pacu jawi dapat mempengaruhi intensi 

berkunjung kembali untuk event tahun depan dan menyampaikan pesan-pesan 

positif tentang event tersebut dan Tanah Datar sebagai penyelenggara. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian 

ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor 

yang dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang agar 

lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki 



 

 

kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain : 

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya 100, yang bisa 

saja tidak mewakili seluruh karakteristik responden yang ada. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan dalam periode yang singkat yang 

tentunya bersifat situasional. 

3. Dalam proses pengambilan data mungkin saja ada kesalahan dalam 

mengisi kuesioner yang peneliti berikan. Oleh karena itu, data yang 

didapatkan tidak bisa sepenuhnya menggambarkan opini responden 

yang sebenarnya. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

bisa diajukan yaitu: 

1. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel 

lebih banyak agar data yang didapatkan lebih akurat dan dapat 

mewakili lebih banyak karakteristik responden. 

2. Melakukan penelitian yang berkelanjutan, agar hal ini dapat 

mengetahui perubahan sikap, perilaku dan pendapat responden 

terhadap sport event ini. 

3. Adanya tambahan variable lain yang mungkin dapat memberikan 

pengaruh terhadap variable yang telah diteliti sebelumnya. 



 

 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah 

indikator yang belum dimasukan yang mungkin bisa berpengaruh 

terhadap intensi penonton khususnya untuk sport event. 

5. Diharapkan pihak penyelenggara untuk terus meningkatkan mutu 

dan kualitas event ini agar tetap mendapatkan perhatian dari 

penonton kedepannya. 

6. Meningkatkan fasilitas penunjang sport event ini, seperti kursi 

meja, kuliner, dan akses menuju lokasi sport event diselenggarakan 

dan juga kebersihan yang harus diperhatikan kedepannya. 

7. Diharapkan pemerintah dan dinas khususnya dinas pariwisata 

untuk lebih mempromosikan dan menunjang sport event ini agar 

bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

8. Diharapkan bagi penyelenggara untuk meningkatkan nilai-nilai 

yang mampu meningkatkan intensi untuk menonton pada penonton 

sport event. 

5.4 Implikasi Penelitian 

 Temuan dalam penelitian ini mempunyai beberapa implikasi penting, baik 

itu bagi pembaca sebagai informasi, pihak penyelengggara serta dinas terkait 

dalam upaya peningkatan intensi berkunjung terhadap event ini.  

 Bagi para pihak penyelenggara dan dinas yang terkait, penelitian ini 

mempunyai beberapa hal penting dalam membangun event pacu jawi ini. Seperti 

kebersihan, sarana, fasilitas, kualitas akses menuju lokasi perlu mendapatkan 



 

 

perhatian lebih dari panitian penyelenggara dan dinas terkait agar dapat menjaga 

kenyamanan pegunjung dari sport event ini. 

Namun dari beberapa kekurangan yang disampaikan, ada respon positif dari 

responden terhadap beberapa hal mengenai sport event ini seperti nilai seni dan 

budayanya, keaslian dari event ini. Beberapa hal tersebut bisa menjadi nilai jual 

bagi event ini dengan terus menjaga poin-poin tersebut. 

 

 

  


