
 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 Simpulan 

a) Dalam fungsi manajemen perencanaa

Adventure memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam 

jangka panjang, Watu Bangkong 

penggerak perekonomian masyarakat sekitar, dan juga memanfaatkan 

lokasi sekitar yang berpotensi untuk wisata. 

Adventure juga memiliki tujuan jangka pendek untuk menarik wisatawan 

lokal berkunjung di Watu Bangkong 

pengembangan karena lokasi wisatanya masih minimalis, kemudian juga 

diharapkan dapat menyerap dana dari desa dan juga swadaya masy

kelompok POKDARWIS dan juga dari penjualan tiket pengunjung untuk 

pembangunan area lokasi wisata.

b) Dalam fungsi manajemen pengorganisasian (

Adventure memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang 

jelas. Pertemuan 

program rekreasi WBA dan melakukan evaluasi atas program

yang sudah dilaksanakan.

c) Dalam fungsi manajemen penggerakan (

serta koordinator pemandu wisata Watu Bangkon

memberikan motivasi kepada anggotanya dengan cara contohkan wisata

BAB VII 
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Dalam fungsi manajemen perencanaan (planning), Watu Bangkong 

memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam 

jangka panjang, Watu Bangkong Adventure diharapkan dapat menjadi 

penggerak perekonomian masyarakat sekitar, dan juga memanfaatkan 

lokasi sekitar yang berpotensi untuk wisata. Selain itu, Watu Bangkong 

juga memiliki tujuan jangka pendek untuk menarik wisatawan 

lokal berkunjung di Watu Bangkong Adventure dengan terus melakukan 

pengembangan karena lokasi wisatanya masih minimalis, kemudian juga 

diharapkan dapat menyerap dana dari desa dan juga swadaya masy

kelompok POKDARWIS dan juga dari penjualan tiket pengunjung untuk 

pembangunan area lokasi wisata. 

Dalam fungsi manajemen pengorganisasian (organising) 

memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang 

jelas. Pertemuan rutin dilaksanakan setiap bulan guna membahas program

program rekreasi WBA dan melakukan evaluasi atas program

yang sudah dilaksanakan. 

Dalam fungsi manajemen penggerakan (actuating), pembimbing, ketua, 

serta koordinator pemandu wisata Watu Bangkong Adventure

memberikan motivasi kepada anggotanya dengan cara contohkan wisata
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, Watu Bangkong 

memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam 

diharapkan dapat menjadi 

penggerak perekonomian masyarakat sekitar, dan juga memanfaatkan 

Watu Bangkong 

juga memiliki tujuan jangka pendek untuk menarik wisatawan 

dengan terus melakukan 

pengembangan karena lokasi wisatanya masih minimalis, kemudian juga 

diharapkan dapat menyerap dana dari desa dan juga swadaya masyarakat 

kelompok POKDARWIS dan juga dari penjualan tiket pengunjung untuk 

 Watu Bangkong 

memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang 

dilaksanakan setiap bulan guna membahas program-

program rekreasi WBA dan melakukan evaluasi atas program-program 

, pembimbing, ketua, 

Adventure senantiasa 

memberikan motivasi kepada anggotanya dengan cara contohkan wisata-



 

wisata yang sudah maju kemudian juga memberikan semangat bahwa 

prospek ke depannya

kerja keras mereka juga meru

efektif. 

d) Dalam fungsi manajemen kontroling (

keuangan melalui laporan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan 

oleh bendahara. Setiap kebutuhan yang diperlukan selalu 

mempertimbangkan ang

efisiensi sumber daya manusia, terdapat pula penanggung jawab pada 

setiap divisi. 

7. 2 Implikasi 
 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

olahraga rekreasi, penelitian ini berkontribusi sebagai referensi yang dapat 

dijadikan acuan. Bagi Watu Bangkong 

memberikan masukan bagi pengelola Ob

Adventure kecamatan paninggaran di Kabupaten Pekalongan  untuk 

meningkatkan  mutu  manajemen agar menjadi lebih baik.

ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai  sumbangan pemikiran dalam 

mengelola manajemen wis

dijadikan acuan bagi wahana olahraga rekreasi lainnya.

adakan acara-acara perlombaan dari olahraga modern maupun tradisional 

yang ada di Watu Bangkong Adventure maka juga dapat bekerja sama den

Universitas Wahid Hasyim Semarang Untuk membantu mempromosikan.

wisata yang sudah maju kemudian juga memberikan semangat bahwa 

prospek ke depannya. Selain itu, pemberian insentif/honor yang sesuai atas 

kerja keras mereka juga merupakan bentuk pemberian semangat yang 

Dalam fungsi manajemen kontroling (controlling), dilakukan kontrol 

keuangan melalui laporan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan 

oleh bendahara. Setiap kebutuhan yang diperlukan selalu 

mempertimbangkan anggaran yang ada. Untuk memastikan efektifitas dan 

efisiensi sumber daya manusia, terdapat pula penanggung jawab pada 

 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

olahraga rekreasi, penelitian ini berkontribusi sebagai referensi yang dapat 

dijadikan acuan. Bagi Watu Bangkong Adventure, penelitian ini berimplikasi 

memberikan masukan bagi pengelola Objek Wisata Watu Bangkong 

kecamatan paninggaran di Kabupaten Pekalongan  untuk 

meningkatkan  mutu  manajemen agar menjadi lebih baik. Hasil  penelitian  

ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai  sumbangan pemikiran dalam 

mengelola manajemen wisata Watu Bangkong Adventure 

dijadikan acuan bagi wahana olahraga rekreasi lainnya. Apabila nantinya di 

acara perlombaan dari olahraga modern maupun tradisional 

yang ada di Watu Bangkong Adventure maka juga dapat bekerja sama den

Universitas Wahid Hasyim Semarang Untuk membantu mempromosikan.
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wisata yang sudah maju kemudian juga memberikan semangat bahwa 

. Selain itu, pemberian insentif/honor yang sesuai atas 

pakan bentuk pemberian semangat yang 

, dilakukan kontrol 

keuangan melalui laporan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan 

oleh bendahara. Setiap kebutuhan yang diperlukan selalu 

garan yang ada. Untuk memastikan efektifitas dan 

efisiensi sumber daya manusia, terdapat pula penanggung jawab pada 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

olahraga rekreasi, penelitian ini berkontribusi sebagai referensi yang dapat 

, penelitian ini berimplikasi 

jek Wisata Watu Bangkong 

kecamatan paninggaran di Kabupaten Pekalongan  untuk 

Hasil  penelitian  

ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai  sumbangan pemikiran dalam 

 dan juga dapat 

Apabila nantinya di 

acara perlombaan dari olahraga modern maupun tradisional 

yang ada di Watu Bangkong Adventure maka juga dapat bekerja sama dengan 

Universitas Wahid Hasyim Semarang Untuk membantu mempromosikan. 



 

7.3. Saran 

Setelah menyelesaikan penelitian ini, saran yang dapat peneliti 

berikan adalah agar manajemen Watu Bangkong 

promosi yang lebih luas dengan memberikan paket program

rekreasi dan wisata alam  baik untuk anak sekolah, keluarga, maupun kantor

kantor di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan pendapa

setempat.  

 

 

 

Setelah menyelesaikan penelitian ini, saran yang dapat peneliti 

berikan adalah agar manajemen Watu Bangkong Adventure dapat melakukan 

promosi yang lebih luas dengan memberikan paket program-

rekreasi dan wisata alam  baik untuk anak sekolah, keluarga, maupun kantor

kantor di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan WBA dan mensejahterakan perekonomian 
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Setelah menyelesaikan penelitian ini, saran yang dapat peneliti 

dapat melakukan 

-program liburan 

rekreasi dan wisata alam  baik untuk anak sekolah, keluarga, maupun kantor-

kantor di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat 

tan WBA dan mensejahterakan perekonomian 




