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Abstrak 

Penelitian ini berjudul “konstribusi pengembangan pariwisata budaya 

terhadap sosial masyarakat (studi kasus di Dusun Sade Desa Rembitan 

Lombok Tengah”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya 

pengembangan pariwisata yang memberikan konstibusi bagi Dusun Sade. 

Pengembangan yang dilakukan adalah pelestarian musik tradisional, 

kerajinan kain tenun, bentuk bangunan, dan promosi kawasan wisata melalui 

brosur dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

konstribusi pengembangan pariwisata budaya terhadap sosial masyarakat 

Dusun Sade. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode 

studi kasus yaitu mendeskripsikan kasus pengembangan pariwisata budaya 

terhadap sosial masyarakat Dusun Sade. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil dari pengembangan pariwisata adalah meningkatnya 

peluang usaha, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, meningkatnya 

pendapatan daerah, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, pelestarian 

nilai budaya dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. 

Kata kunci : Pengembangan Pariwisata Budaya, Sosial Masyarakat 
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ABSTRACT 

This research titled "contribution of cultural tourism development to the 

social community (case study in Sade Rembitan Village, Central Lombok). 

The problems in this research were the development of tourism which gives 

contribution for Sade Village. Some development does  the preservation of 

traditional music, craft of weaving clothes, shape of building, and promotion 

of tourist areas through brochures and internet. The purpose of  this research 

was to determine how the contribution of culture tourism development to the 

social community  Sade in Sade Village. Type this  research is qualitative 

research with a case study method , which describe the case of the 

development to the cultural tourism to the social of  Sade Village. Data 

collection this research used  interview, observation and documentation.  

Data  analysis of this research using data reduction, data presentation and 

conclusion. Result of tourism depelopment were the increasing of business 

opportunities, employment opportunities,  revenues,  public awareness to the  

tourism, preservation of cultural values and public awareness of education. 

Keywords:  Tourism Development Culture, Social Community 

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan 

keterpaduan dalam penggunaan sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala 

bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak 

langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Adanya pengembangan 

pariwisata di indonesia, diharapkan perekonomian nasional akan bisa menjadi lebih 

baik. Menurut Suwantoro (2004:37) Industri pariwisata sering dianggap sebagai 

jawaban untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi Indonesia. Karena industri 

pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang jelas akan dapat 
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menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan dan mendorong 

pembangunan ekonomi regional. Dalam hal ini, pengembangan pariwisata yang 

dimaksud adalah pengembangan pariwisata di bidang ekonomi dan budaya. 

Pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat dapat 

menimbulkan konstribusi atau pengaruh positif maupun negatif dan yang terkena 

konstribusi tersebut adalah masyarakat, lingkungan, ekonomi, maupun sosial dan 

sampai sekarang ini pariwisata sudah hampir menyentuh semua masyarakat dunia 

sampai kepada masyarakat-masyarakat terpencil. Pengembangan pariwisata ini juga 

tidak terlepas dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, dari 

masyarakat yang tertutup menjadi masyarakat yang terbuka, dari masyarakat yang 

homogen menjadi masyarakat yang pluralism.  

Perubahan sosial yang terjadi di daerah kawasan wisata tidak hanya terjadi 

pada satu tempat saja, tetapi juga terjadi di kawasan wisata yang lain. Perubahan 

sosial yang terjadi pun tidak sama antara daerah wisata yang satu dengan yang lain. 

Salah satu daerah wisata yang mengalami perubahan sosial akibat dari pengembangan 

pariwisata adalah Dusun Sade.Sebagai salah satu obyek wisata, Dusun Sade 

merupakan salah satu dari kawasan wisata budaya yang masih bertahan dan terus 

dikembangkan. Sebagai desa budaya, Sade selalu melakukan pengembangan budaya 

dengan tujuan untuk mempertahankan budaya asli mereka sekaligus untuk 

meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Pengembangan-pengembangan yang 

dilakukan di Dusun Sade ini seperti dengan membuat aturan Dusun, pelestarian musik 

tradisional, dan pembangunan renovasi. Selain itu juga masyarakat mulai berlomba 

dalam mengembangkan perekonomian mereka dengan membangun fasilitas-fasilitas 

penunjang yang lain seperti membangun rumah makan, art shop dan sebagainya. 

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Dusun Sade ini diakibatkan oleh 

pengembangan pariwisata yang bisa di lihat adalah seperti meningkatnya minat 

masyarakat terhadap pendidikan, ketergantungan masyarakat terhadap pariwisata, 
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kreatifitas masyarakat dalam mengelola potensi yang ada semakin meningkat dan 

masih banyak lagi yang lainnya. Dengan timbulnya konstribusi-konstribusi yang 

timbul akibat dari pengembangan-pengembangan tersebut, maka perlu diadakan suatu 

penelitian tentang konstribusi pengembangan pariwisata budaya terhadap perubahan 

sosial masyarakat di Dusun Sade Desa Rembitan untuk mengetahui lebih dalam lagi 

konstribusi-konstribusi apa saja yang terjadi pada sosial masyarakat Dusun Sade. 

Berdasarkan latar masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : (1) Bagaimanakah pengembangan pariwisata budaya di Dusun Sade ?, (2) 

Bagaimanakah kehidupan sosial masyarakat di Dusun Sade ?, (3) Bagaimanakah 

konstribusi pengembangan pariwisata terhadap perubahan sosial mayarakat di Dusun 

Sade ? 

Adapun tujuan dari penilitan ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengembangan-

pengembangan pariwisata budaya seperti apa saja yang terjadi di kawasan Dusun 

Sade Desa Rembitan, (2) Untuk mengetahui seperti apa sosial masyarakat sehari-hari 

di Dusun Sade Desa Rembitan, (3) Untuk mengetahui apa saja konstribusi 

pengembangan pariwisata budaya terhadap sosial masyarakat Dusun Sade Desa 

Rembitan khususnya di bidang ekonomi dan budaya. 

METODE  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakakn pendekatan kualitatif. Yang 

dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukannya 

berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian 

maka bersifat mendasar atau bersifat alamiah. Adapun waktu dan tempat 

pengumpulan data yaitu bertempat di Dusun Sade Desa Rembitan Pujut Lombok 

Tengah  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang menjadi sumber data 
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dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Sade Desa Rembitan yang betul-betul 

mengetahui situasi sosial masyarakat setempat. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

data kualitatif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik yang digunakan yaitu Data Reduction 

(reduksi data), Data Display (penyajian data), dan Conclusion drawing/verification 

(verifikasi data). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil  

a. Pengembangan Pariwisata di Dusun Sade Desa Rembitan 

Pengembangan pariwisata merupakan hal yang sangat penting bagi 

kawasan wisata. Dengan adanya suatu pengembangan akan mampu 

berkonstribusi pada sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan peneliti ada beberapa bentuk pengembangan pariwisata yang 

telah dilakukan di Dusun Sade Rembitan, diantaranya adalah : 

1) Pelestarian Kesenian Budaya 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan 

peneliti bahwa, bentuk pengembangan pariwisata di Dusun Sade ini 

adalah pelestarian budaya seperti pelestarian musik tradisional, pelestarian 

kerajinan tenun dan pelestarian fisik bangunan. Dusun Sade dan di Desa 

Rembitan pada umunya sudah mulai melestarikan kembali musik 

tradisional sasak yaitu gendang beleq. Gendang beleq ini biasanya 

digunakan pada saat ada acara pernikahan masyarakat dan di Dusun Sade 
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biasanya juga digunakan untuk menyambut tamu yang datang berkunjung. 

Adapun tamu yang disambut dengan gendang beleq ini biasanya adalah 

tamu yang datang dalam jumlah banyak, yang biasanya melalui travel-

travel tertentu dan sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak travel 

tersebut ke pihak pengelola di Dusun Sade. Selain itu juga, rata-rata 

masyarakatnya khususnya yang perempuan bisa bertenun karena bertenun 

ini diwariskan secara turun-temurun supaya keberadaan bertenun ini tidak 

hilang dan dari bertenun inilah mereka bisa mendapatkan penghasilan 

tambahan. Pelestarian bangunan juga diperhatikan di Dusun Sade ini 

seperti bentuk rumah maupun bentuk bangunan tradisional sasak lainnya. 

Hal inilah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang 

berkunjung ke Dusun Sade ini. 

b. Promosi Kawasan Wisata 

Pengembangan suatu pariwisata khususnya pariwisata budaya seperti 

Dusun Sade ini juga tidak terlepas dari promosi yang dilakukan. Adapun 

promosi yang dimaksud yaitu promosi lewat media cetak ataupun lewat media 

elektronik seperti internet. Dengan adanya promosi, pengembangan-

pengembangan yang dilakukan di Dusun Sade akan mudah diketahui oleh 

wisatawan. Tanpa adanya promosi, daya tarik dari suatu lokasi wisata tidak 

akan mudah diketahui oleh wisatawan.  

c. Sosial Masyarakat 

1) Perekonomian Masyarakat 

Perekonomian masyarakat masih di dominasi dari hasil pertanian 

dikarenakan mayoritas masyarakat yang memang berprofesi sebagai 
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petani dan wisata ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan masyarakat. 

Masyarakat ini rata-rata adalah semua masyarakat yang bekerja di bidang 

pariwisata seperti berjualan aksesoris, berjualan kain tenun, guide dan 

semua yang terkait dengan kegiatan pariwisata di Dusun Sade. Selain itu 

juga, banyak masyarakat yang bekerja di luar dari kawasan Sade ini untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 

2) Pendidikan Masyarakat 

Masyarakat Dusun Sade sebenarnya sudah sangat sadar dengan 

pentingnya pendidikan. Namun para remaja-ramaja usia sekolah 

kebanyakan lebih tertarik untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah 

setelah tamat SMA. Hal ini kebanyakan disebabkan karena minat para 

remaja yang sangat kurang untuk melanjutkan sekolah dan lebih memilih 

untuk bekerja. Kalaupun ada yang melanjutkan pendidikan, lebih banyak 

yang tertarik ke pendidikan langsung kerja. 

3) Pergaulan Masyarakat 

Pergaulan sehari-hari masyarakat Dusun Sade masih sangat 

terjaga, antara masyarakat yang satu dengan yang lain masih saling 

menghormati dan setiap ada perselisihan antar masyarakat selalu 

diselesaikan secara kekeluargaan. Dusun Sade ini masih sangat memegang 

teguh nilai adat, seperti ketika dibuat aturan mengenai larangan 

menggunakan kecimol dan hanya diperbolehkan menggunakan gendang 

beleq masyarakat secara keseluruhan mentaati aturan. Selain itu 

kerukunan antar warga dan kerja sama dalam berbagai hal juga masih di 

junjung tinggi masyarakat. Tata cara berpakaian masyarakat sehari-hari 

tidak ada batasan-batasan yg mengikat selama cara berpakaian itu baik 

dan sopan. 



8 
 

d. Konstribusi Pengembangan Pariwisata terhadap Perubahan Sosial 

Pengembangan pariwisata yang terjadi di daerah pariwisata akan 

memberikan konstribusi yang baik bagi masyarakat walaupun sangat kecil 

kemungkinan juga akan memberikan konstribusi buruk bagi masyarakat 

seperti yang terjadi di Dusun Sade Desa Rembitan.  

1) Konstribusi Ekonomi 

Pengaruh dari pengembangan pariwiata di Dusun Sade ini, 

masyarakat sekitar kawasan Dusun Sade banyak yang membuka usaha. 

Terlebih lagi dengan adanya pelebaran dan perbaikan jalan yang 

dilakukan oleh pemerintah khususnya ke daerah-daerah wisata ini. Dari 

informasi diatas dapat kita simpulkan bahwa pengembangan pariwiata 

member konstribusi pada bidang ekonomi seperti pendapatan daerah, 

kesempatan kerja, peluang usaha dan pendapatan masyarakat. Tanpa 

adanya pengembangan pariwisata ini konstribusi-konstribusi tersebut tidak 

akan tercapai dan tidak akan berkembang. 

2) Konstribusi sosial-budaya 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara bahwa 

pengembangan pariwisata selain berkonstribusi pada bidang ekonomi juga 

berkonstribusi pada sosial-budaya masyarakat seperti minat masyarakat 

berpariwisata, budaya dan adat yang di Dusun Sade. Walaupun 

pengembangan pariwisata dilakukan yang tentu akan menuntut 

masyarakat menjadi lebih sedikit moderen, tetapi masyarakat masih 

mempertahankan adat istiadat asli seperti adat bergaul dengan masyarakat. 
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2. Pembahasan 

a. Pariwisata Dusun Tradisional Sade 

Dusun Sade merupakan salah satu Desa Tradisional Sasak (suku 

asli Pulau Lombok) atau sebuah perkampungan suku Sasak asli yang 

masih mencoba mempertahankan dan menjaga keaslian sisa-sisa 

kebudayaan Sasak zaman dahulu sampai sekarang. Masyarakat yang 

tinggal di Dusun Sade Lombok ini adalah suku Sasak dengan sistem sosial 

dan kehidupan keseharian mereka yang masih sangat kental dan 

memegang teguh adat tradisi Sasak tempo dulu. Bangunan tradisional 

Sasak yang bisa ditemui di perkampungan Dusun Sade Lombok terdiri 

dari dua jenis yang disebut dengan Bale Tani dan Lumbung (Alang). Bale 

Tani adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, dan 

Lumbung adalah bangunan yang biasa digunakan sebagai tempat 

menyimpan padi, hasil panen atau untuk menyimpan segala kebutuhan. 

Dusun Sade Lombok ini dihuni oleh 260 Kepala Keluarga atau 

sekitar 529 jiwa. Mata pencaharian penduduk di Dusun Sade Lombok ini 

adalah bertani dan pekerjaan menenun adalah pekerjaan sampingan kaum 

wanita di sini setelah selesai bekerja di sawah. Mereka menenun dengan 

hanya mengunakan alat tenun tradisional yang sangat sederhana. Hasil 

tenunan mereka beraneka ragam seperti taplak meja, kain sarung, kain 

songket, selendang, dan lain-lain. Hasil tenunan itu mereka kumpulkan 

untuk dijual di art shop koperasi. 

b. Kehidupan Sosial Masyarakat Dusun Sade Rembitan 

Dalam kesehariannya, masyarakat bermata pencaharian sebagai 

petani. Pada saat musim hujan, masyarakat menanam padi sedangkan pada 

musim kemarau masyarakat menanam kedelai. Selain bertani ada juga 
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masyarakat yang berjualan dan ada juga yang membuat usaha di bidang 

pariwisata. Masyarakatnya masih sangat memegang erat budaya asli 

sasak. Hal ini bisa kita lihat dari keseharian mereka. Misalnya pada saat 

upacara perkawinan, masyarakat saling membantu dalam mempersiapkan 

acara tersebut, mulai dari mencari kayu, membangun terop hingga 

memasak untuk tamu yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki begitu 

juga dengan yang perempuan. Namun tidak hanya pada saat ada acara 

pernikahan saja, di setiap ada acara adat pasti masyarakat akan saling 

membantu.  Dalam kegiatan pariwisata sehari-hari, masyarakatnya selalu 

terbuka bagi siapa saja yang datang berkunjung. Mereka sangat 

memegang teguh kerja sama dalam hal ini. Oleh karena masyarakat Dusun 

Sade adalah masyarakat adat, maka sudah sepantasnya masyarakat sangat 

memegang erat adat budaya sendiri.  

c. Pengembangan Pariwisata Budaya di Dusun Sade Rembitan 

Pariwisata yang ada di Dusun Sade sebelum adanya pengembangan 

pariwisata dikatakan masih sederhana, hanya menyajikan suasana 

pemukiman masyarakat saja, begitu juga dengan masyarakat yang 

bergelut dibidang pariwisata ini terbilang masih sangat minim dan fasilitas 

penunjang pariwisata juga masih sangat kurang sehingga kunjungan dari 

wisatawan menjadi sedikit. Kendati demikian, masyarakat Sade tetap 

optimis dalam mempertahankan budaya asli mereka. Setelah adanya 

perbaikan akses jalan oleh pemerintah, pariwisata di Dusun Sade mulai 

melakukan pembenahan. Masyarakat secara bersama-sama mulai 

berbenah untuk membangun Dusun Sade. 

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah wisatawan dan 

keinginan wisatawan juga akan semakin berkembang. Seperti halnya 

dengan fasilitas yang ada disuatu lokasi wisata, harus mampu menunjang 
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keinginan wisatawan. Dalam mengembangkan suatu kawasan wisata, 

tentu harus memperhatikan potensi beserta daya tarik wisata yang ada. 

Seperti yang di nyatakan oleh Marpaung (2000:41) adalah : 

“hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam 

pengembangan suatu daya tarik wisata yang potensial harus 

dilakukan penelitian, inventarisasi, dan evaluasi sebelum 

fasilitas wisata dikembangkan disuatu daerah tertentu . hal ini 

penting agar perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat 

sesuai dengan keinginan pasar yang potensial dan 

menentukan pengembangan yang tepat dan sesuai” 

Mengembangkan pariwisata bukan hanya fasilitas saja yang 

diperhatikan, tetapi juga kenyamanan wisatawan yang berkunjung supaya 

wisatawan betah untuk berlama-lama berkunjung di lokasi wisata. 

DiDusun Sade sendiri sudah mulai mencoba mengembangkan daerah 

wisatanya. Joyosuharto (1995:46) menjelaskan manfaat pengembangan 

pariwisata : 

1) Menggalakkan ekonomi 

Sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat, pariwisata harus 

lebih ditingkatkan dengan adanya pengembangan-pengembangan di 

berbagai aspeknya sehingga nantinya perekonomian masyarakat akan 

semakin meningkat. 

2) Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu 

lingkungan hidup 

Selain dijadikan sebagai sumber pendapatan, pariwisata juga harus 

mampu mempertahankan ciri khasnya supaya tidak terkontaminasi 

dengan kebudayaan dari luar sehingga kelestarian, kepribadian 

bangsa, dan mutu lingkungan hidup tetap terjaga.  

3) Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.  

Dengan adanya pariwisata yang beraneka ragam serta di dukung 

dengan kekayaan alam yang melimpah maka sudah sepantasnya kita 
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sebagai warga Negara yang baik harus bangga dengan apa yang 

dimiliki oleh Negara kita. Terlebih lagi dengan adanya pariwisata 

yang semakin terus dikembangakan. 

Dari manfaat-manfaat yang sudah dijelaskan diatas, sudah sangat 

jelas sekali bahwa pengembangan pariwisata sangat baik sekali kawasan 

pariwisata, khususnya bagi kawasan wisata Dusun tradisional Sade. 

Diantara pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh 

Dusun Sade adalah : 

1) Melestarikan Musik Tradisional (Gendang Beleq) 

Musik tradisional gendang belek ini biasa digunakan untuk 

menyambut tamu yang berkunjung ke kawasan ini supaya wisatawan yang 

berkunjung tahu bahwa masyarakat Sade benar-benar mempertahankan 

budaya asli sasak. Kriteria tamu atau wisatawan yang biasanya di sambut 

oleh kesenian Gendang Beleq ini adalah tamu yang datang secara 

berkelompok atau rombongan, dan tak jarang pihak dari travel memesan 

terlebih dahulu kesenian ini untuk menyambut tamu mereka. 

2) Pelestarian Kerajinan Tenun Sasak 

Kerajinan tenun ini merupakan salah satu keahlian dari masyarakat 

Desa Rembitan khususnya masyarakat Dusun Sade dimana masyarakat 

menjadikannya sebagai salah satu sumber penghasilan disamping 

harganya yang lumayan dan juga wisatawan banyak yang menyukai 

kerajinan tangan ini. Selain itu juga, kerajinan tangan tenun ini juga selalu 

dilestarikan keberadaannya. 
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3) Pelestarian Fisik Bangunan 

Bentuk bangunan merupakan salah satu hal yang diutamakan di 

Dusun Sade sebagai daerah tujuan wisata budaya. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan suasana perkampungan sasak yang sebenarnya. Dengan 

adanya pelestarian fisik bangunan ini, maka daya tarik wisata yang ada di 

Dusun Sade ini akan lengkap. 

d. Konstribusi Pengembangan Pariwisata di Dusun Sade 

1) Konstribusi pengembangan pariwisata di bidang ekonomi 

Beberapa konstribusi pengembangan pariwisata yang ada di 

Dusun tradisional Sade dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah : 

a) Meningkatkan peluang usaha 

Pengembangan pariwisata telah membawa banyak 

perubahan bagi masyarakat Dusun Sade, seperti meningkatnya 

peluang usaha yang ada di daerah wisata ini. Masyarakat yang 

mata pencaharian utamanya adalah bertani, mulai mencoba 

berwirausaha di bidang pariwisata. Banyak masyarakat yang 

mencoba, mulai dari mendirikan toko, kios, bahkan masyarakat 

ada yang mengembangkan usaha mereka. 

b) Meningkatnya kesempatan kerja 

Peluang kerja ini terbuka karena akibat dari meningkatnya 

peluang usaha yang ada di masyarakat. Seperti halnya diDusun 

Sade yang terdapat usaha rumah makan yang sudah pasti akan 

membutuhkan tenaga karyawan. Terlebih lagi ketika rumah makan 

tersebut ramai dikunjungi oleh pengunjung, sudah pasti 

membutuhkan karyawan yang lebih banyak lagi. 
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c) Meningkatkan pendapatan masyarakat 

Masyarakat Dusun Sade yang bermata pencaharian sebagai 

petani tidak akan bisa terus-menerus menggantugkan 

perekonomian mereka pada hasil bertani saja, harus ada alternatif 

lain untuk menunjang perekonomian masyarakat sehari-hari. 

Dengan adanya pengembangan ini, setidaknya akan sedikit 

membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. 

d) Meningkatnya pendapatan daerah 

Selain pendapatan masyarakat, yang mendapatkan 

pendapatan lebih adalah daerah wisata itu sendiri. Seperti yang ada 

di Dusun Sade masyarakat menyediakan buku tamu dan 

sumbangan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Buku tamu 

tersebut harus diisi oleh wisatawan dan mengisi sumbangan 

seikhlasnya, walaupun tidak diwajibkan mengisi kotak sumbangan 

tersebut. Dari hasil kotak sumbangan tersebut dapat digunakan 

untuk keperluan bersama dalam hal wisata.  

2) Konstribusi pengembangan pariwisata di bidang sosial budaya 

a) Melestarikan nilai budaya 

Sebagai masyarakat wisata sekaligus sebagai masyarakat 

adat, berbagai macam usaha dilakukan untuk mempertahankan 

nilai budaya asli sasak yang ada di Dusun ini. Salah satunya adalah 

dengan melarang penduduknya menggunakan kecimol (alat musik 

modern) pada upacara pernikahan. Dengan adanya larangan seperti 

yang dijelaskan diatas, maka akan mampu melestarikan musick 

tradisional sasak sendiri yaitu Gendang Beleq. Setiap ada tamu 

yang berkunjung ke Dusun Sade ini, biasanya selalu disambut oleh 

kesenian tradisional sasak Gendang Beleq untuk 

memperkenalkannya kepada wisatawan. 
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b) Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan 

Pengembangan pariwisata juga berkonstribusi pada 

pendidikan masyarakat. Pengembangan pariwisata yang membawa 

perubahan dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat 

yang modern menuntut masyarakat untuk meningkatkan 

intelektualitas mereka.  

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Masyarakat Dusun Sade sebagai masyarakat yang memegang teguh budaya 

sekaligus sebagai lokasi wisata selalu mengembangkan pariwisata yang ada 

sesuai dengan perkembangan zaman yang disesuaikan dengan norma yang 

dianggap benar oleh Dusun. Beberapa pengembangan pariwisata yang 

dilakukan oleh Dusun Sade diantaranya adalah pelestarian musik gendang 

beleq dan pelestarian kerajinan tenun sasak. 

b. Dalam kesehariannya, masyarakat bermata pencaharian sebagai petani yang 

mayoritasnya adalah petani padi dan kedelai. Selain bertani  masyarakat juga 

memanfaatkan pariwisata sebagai kegiatan tambahan untuk meningkatkan 

pendapatan. Masyarakat Dusun Sade masih sangat memegang erat budaya 

asli sasak. Hal ini bisa kita lihat dari keseharian mereka. Misalnya pada saat 

upacara perkawinan, masyarakat saling membantu dalam mempersiapkan 

acara tersebut, mulai dari mencari kayu, membangun terop hingga memasak 

untuk tamu yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki begitu juga dengan 

yang perempuan.  

c. Pengembangan pariwisata ini memberikan beberapa konstribusi pada 

beberapa bidang seperti bidang ekonomi dan budaya. Beberapa konstribusi 

pengembangan pariwisata budaya yang ada di Dusun tradisional Sade dari di 
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bidang ekonomi adalah meningkatkan peluang usaha, meningkatnya 

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mampu 

meningkatnya pendapatan daerah. Sedangkan beberapa konstribusi 

pengembangan pariwisata di bidang sosial budaya adalah meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata, melestarikan nilai budaya, 

dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. 

2. Saran 

Berdasarkan dengan penelitian ini peneliti dapat memberikan saran 

diantaranya yaitu : 

a. Kepada pemerintah khususnya pemerintahan di Desa Rembitan 

hendaknya lebih mendukung lagi pariwisata yang ada di Desa Rembitan 

dengan cara memperbaiki sarana maupun prasarana pariwisata yang ada di 

semua destinasi wisata yang ada di Desa Rembitan, supaya wisatawan 

akan lebih mudah dan lebih senang untuk berkunjung 

b. Bagi masyarakat Dusun Sade hendaknya terus mempertahankan budaya 

asli sasak dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar seperti adat mesilak 

sampai seperti music tradisional sasak dan masih banyak lagi yang 

lainnya, supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kepunahan terhadap 

budaya itu terjadi dan untuk mempertahankan cirri khas dari Dusun Sade 

Rembitan sebagai Dusun Sasak. 

c. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pegangan guna 

melakukan penelitian selanjutnya. Terkait dengan penelitian ini, masih 
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dibutuhkan penelitian mengenai budaya-budaya sasak yang ada di Dusun 

Sade ini. 
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