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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang di 

lakukan penulis mengenai efektifitas pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai 

dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi riau dalam  mengembangkan 

potensi wisata di riau , maka penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan 

informasi atau wawancara, angket, data-data serta observasi penulis dilapangan 

berdasarkan indikator dari efektivitas dalam diklat  yaitu: 1) Reaksi/Tanggapan, 2) 

Pembelajaran, 3) Perilaku, 4) Hasil/Result. Dari 4 (empat) pengukuran efektivitas 

pendidikan dan pelatihan tersebut penulis mengambil satu pengukuran yaitu reaksi 

atau tanggapan peserta diklat terhadap efektivitas pelaksanaan diklat.  

1. Reaksi/ Tanggapan 

Reaksi disini diartikan tanggapan peserta diklat dalam penguasaan materi 

pelatihan dan penyampaian materi dan tanggapan terhadap kesesuaian manfaat 

materi. Dari hasil reaksi atau tanggapan peserta yang telah mengikuti diklat sudah 

menguasai materi dan penyampaian materi dengan baik sehingga peserta yang 

telah mengikuti diklat dapat memahami isi materi yang disampaikan dan juga 

sudah diberikan modul berupa soft copy dan hard copy, jadi apabila ada materi 

yang belum dipahami, bisa dilihat dan di diskusikan dengan rekan kerja.  
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Dari hasil tanggapan terhadap kesesuaian materi, diketahui bahwa materi diklat 

yang disampaikan sangat berhubungan dengan bidang tugasnya, materi yang 

disampaikan sangat bermanfaat, karena materi yang disampaikan membuka 

wawasan untuk selalu berpijak pada aturan dan dasar hukum yang ada dalam 

pelaksanaan pelayanan, dan dapat meningkatkan potensi dengan mampu 

menjabarkan semua kebijakan yang ada kepada rekan kerja lainnya, dan lebih 

aktif dalam bersikap dan berperilaku disiplin dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas pendidikan 

dan pelatihan (diklat) pegawai dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi riau 

dalam mengembangkan potensi wisata di riau sudah baik berdasarkan wawancara 

dan kuisioner yang di jawab oleh pegawai atau peserta yang mengikuti diklat 

tersebut tapi berdasarkan observasi yang penulis amati di lapangan terdapat 

kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya yang harus diperhatikan dan 

perlunya arahan serta lebih bertanggung jawab  lagi dengan pekerjaan guna 

meningkatkan keefektivitasan pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam 

mengembangkan potensi wisata di riau, selain itu dapat lebih mampu dan terampil 

dalam melayani masyarakat.  

6.2. Saran  

1. Diharapkan untuk lebih meningkatkan Efektivitas pendidikan dan pelatihan 

(diklat) pegawai dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan 

potensi wisata di riau dan kepala dinas pariwisata lebih memperhatikan 
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pegawai yang mengikuti diklat apakah sudah memiliki kompetensi yang baik 

dan apakah sudah bisa menggali potensi wisata. 

2. Memperhatikan infra struktur wisata sehingga wisata di riau lebih berkembang 

lagi dari sebelumnya dan pengunjung yang data untuk berwisata ke riau lebih 

meningkat lagi dari tahun sebelumnya dan dapat juga menambah 

perekonomian atau pendapatan kas daerah. 

 


