
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan tabulasi silang diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, 

daya tarik yang dijual oleh masyarakat sekitar nagari sonsang ialah  

pemandangan alam dan kebersihan objek wisata, pemandangan alam dan 

kebersihan lokasi wisata yang membuat wisatawan melakukan kunjungan 

berulang kali, untuk itu perlu kesadaran masyarakat dan wisatawan itu 

sendiri dalam mengelola dan menjaga wisata Taman Tirtasari. Sedangkan 

fasilitas juga menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kenyamanan 

wisatawan yang berkunjung. Seperti adanya spot tempat foto yang 

membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung dan perlunya penambahan 

akan sarana wisata seperti penginapan, toko souvenir, pusat informasi dan 

juga dilakukan perbaikan untuk mushalla, dan menambah spot tempat foto 

yang lebih menarik lagi. Aksesibilitas menjadi hal penting dalam suatu 

objek wisata. untuk itu perlu dilakukan pengelolaan terhadap aksesibilitas 

yang baik dan berkelanjutan untuk memberikan kenyamanan bagi 

wisatawan yang berencana melakukan kunjungan wisata ke Taman 

Tirtasari.. 

2. Dalam pengembangan objek wisata, pada umumnya harus mampu 

meningkatkan minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk 

mengunjungi objek wisata Taman Tirtasari Sonsang. Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan beberapa wisatawan, mereka mengatakan 



 

 

perlunya penambahan fasilitas yang nantinya akan meningkatkan 

wisatawan untuk berkunjung kembali, seperti penambahan sarana 

permainan anak-anak, flying fox, kolam renang, penginapan, rumah 

makan, pusat informasi dan toko souvenir. Untuk itu, dalam 

pengembangan objek wisata Taman Tirtasari masih terkendala dengan 

dana untuk menambah fasilitas objek wisata, sehingga perlu adanya upaya 

dalam penambahan fasilitas dengan menjalin kerjasama dengan 

pemerintah atau pihak swasta yang nantinya mampu memajukan 

kepariwisataan di Tilatang Kamang. Dan juga menyediakan transportasi 

menuju lokasi wisata yang memudahkan masyarakat yang tidak memiliki 

kendaraan menuju lokasi wisata. 

Saran 

1.  Daya tarik wisata memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan potensi objek wisata, maka perlu adanya upaya untuk 

mendorong dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga nantinya dapat 

mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Taman Tirtasari 

Sonsang. 

2. Aksesibilitas juga memiliki peran penting dalam potensi objek wisata, 

maka perlu diperhatikan bagaimana kenyamanan dan kondisi jalan yang 

baik menuju lokasi wisata, sebab dengan mudahnya akses menuju lokasi 

wisata akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. 

3. Untuk mendatangkan dan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Pemerintah, pengelola dan masyarakat sekitar seharusnya lebih 



 

 

memperhatikan sarana dan prasarana dengan menyediakan transportasi 

menuju lokasi wisata dan menambah fasilitas permainan objek wisata, 

menambah spot tempat berfoto, yang nantinya akan membuat wisatawan 

nyaman dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah. 

 

 

 


