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DAMPAK PARIWISATA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI 

DAN BUDAYA MASYARAKAT 

(Studi Kasus Masyarakat Sekitar Wisata Air Terjun Benang Stokel Lombok 

Tengah) 

TOURISM  IMPACT  ON  SOCIAL  CONDITIONS  ECONOMIC  AND 

CULTURAL  SOCIETY 

(Case Study Society About Waterfall Yarn Stokel Central Lombok) 

 

Maliki, “Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya 

Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Sekitar Wisata Air Terjun Benang 

Stokel Lombok Tengah)” Dibimbing Drs. M. Rasyidi, M.Sos. dan Ir Nuning 

Juniarsih, M.Sos. Penelitian ini mengkaji tentang Dampak Pariwisata Terhadap 

Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat 

Sekitar Wisata Air Terjun Benang Stokel Lombok Tengah). 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk :  (1)  Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada 

masyarakat, dari aspek sosial ekonomi dan budaya setelah adanya Pariwisata Air 

Terjun Benang Stokel. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1). Berkembangnya 

Wisata Air Terjun Benang Stokel berdampak pada kehidupan masyarakat  pada 

aspek sosial ekonomi dan budaya yang sebagian besar mengalami perubahan. 

yaitu pada aspek sosial : (Pendidikan, Kesehatan, Kegiatan kampung (gotong 

royong) aspek ekonomi : (Jenis Pekerjaan, Sistem Perdagangan, Pola 

Pengeluaran, Pola Pendapatan, Pola Konsumsi), aspek budaya : (Gaya  Hidup, 

seperti : (Cara Berpakaian,  Bentuk Rumah, Perabotan  Rumah), Agama dan Adat 

perkawinan. Dari ketiga aspek tersebut ada subbagian yang tidak berubah yaitu 

pada aspek sosial (keamanan), aspek ekonomi (tempat transaksi, jumlah kali 

frekuensi makan) dan budaya (kegiatan agama). (2). Faktor  pendorong  terjadinya 

perubahan sosial ekonomi dan budaya masyarakat adalah berkembangnya Wisata 

Air Terjun Benang Stokel sehingga terjadi  perubahan pada sistem pendapatan 

karena bertambahnya mata pencaharian  masyarakat, masuknya budaya luar yang 
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mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk lebih maju, terciptanya sifat 

keterbukaan dalam masyarakat dan a danya  keinginan  dari  masyarakat  untuk  

berubah. 

Kata Kunci :  Benang Stokel, Sosial, Ekonomi dan Budaya 

 

ABSTRACT 

e aim of this study has to determine the impacts of Benang Stokel  ecotourism on 

social, economic, and cultural aspects of the community, The results of the study 

showed. (1). Benang Stokel Waterfall ecotourism has hade social, economic, and 

cultural impact in social  aspects : (Education, Health, Activities village (mutual 

assistance) economic aspects: (Occupation, Trading System, Spending Pattern, 

Pattern Income, Consumption), cultural aspects: (Lifestyle, such as: (How to 

Dress, Form Houses, Home Furnishings), Religion and Customary marriages. 

From three aspects there is a subsection that has not changed is the social aspect 

(security), economic aspects (spot transactions, the number of times the frequency 

of meals) and cultural (religious activities).  (2) Supporting  factors for social, 

economic and cultural change are the development of Benang Stokel waterfall that 

lead to income generation job creation  advanced  cultural  interaction . 

Keyword : Benang Stokel, Social, Economic and cultural 

 

1. PENDAHULUAN 

Potensi sumberdaya alam Nusa Tenggara Barat  untuk pariwisata sangat 

besar,  sehingga sebagian besar masyarakat di sekitar pariwisata  bermata 

pencaharian sebagai pedagang.  Potensi pariwisata di  Pulau Lombok  merupakan 

potensi unggulan setelah sektor pertanian,  terutama wisata bahari dan wisata alam 

(ekowisata) serta wisata konvensional. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 

Tahun 1999  bahwa kawasan pariwisata  di NTB dikembangkan menjadi 16 

kawasan, dengan karakteristik yang berbeda antara kawasan satu dengan lain. 

Kawasan pariwisata tersebut tersebar di sepuluh kawasan pariwisata Pulau 
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Lombok, meliputi Senggigi, Suranadi, Gili Gede, Benang Stokel, Dusun Sade,  

Selong Belanak, Kuta, Gili Sulat, Gili Indah, Gunung Rinjani. Pulau Sumbawa, 

memiliki enam kawasan pariwisata meliputi, Maluk, Pulau Moyo, Hu’u, Teluk 

Bima, Sape, dan Gunung Tambora  (PPK-LIPI, 2001 dalam Aziz 2006 ). 

Belakangan ini kita dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu pertumbuhan 

pariwisata sebagai suatu industri, yang  pada akhir-akhir ini menunjukan grafik 

meningkat dan bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya 

kecenderungan demikian perlu dipikirkan kebijaksanaan yang tepat dalam 

perencanaan pariwisata sebagai suatu industri, yang selalu dikatakan sebagai 

katalisator” dalam pembangunan ekonomi. Hampir kebanyakan Negara-negara 

berkembang, ada kecenderungan untuk menjadikan cahaya matahari (sun), pantai 

(shore), pasir (sand), dan bahkan seks, yang dikemas dengan daya tarik seni 

budaya serta keramahtamahan untuk menarik wisatawan datang berkunjung pada 

suatu daerah tujuan wisata (DTW) (Yoeti, 2006). 

Sejak pemerintah memprogramkan pariwisata sebagai salah satu asset 

kebudayaan bangsa  yang dapat menarik devisa dari dalam dan luar negeri, serta 

dapat meningkatkan taraf  hidup masyarakat yang berada disekitar obyek –obyek 

wisata alam, budaya, atau peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala, 

pemerintah daerah berlomba-lomba melaksanakan program”sapta pesona”  yang 

mendukung usaha pariwisata, yaitu aspek aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah 

tamah, dan kenangan. Sapta pesona bukan hanya kebutuhan pokok wisatawan, 

melainkan juga sebagai tolak ukur peningkatan kualitas pariwisata nasional. 

Bahkan,  Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sendiri ketika merumuskan 

apa yang disebut sebagai sapta pesona menekankan, “ pelaksanaan sapta pesona 

merupakan inti dari program pemerintah dalam meningkatkan “sadar wisata” 

masyarakat, dan merupakan syarat mutlak dalam upaya pengembangan pariwisata 

kearah yang lebih mantap. Oleh karenanya sapta pesona dijadikan program 

nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta cara tanggung jawab 

segenap lapisan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas  agar mampu 

bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari (Harry dkk, 1993). 
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Mengingat Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah 

tujuan wisata nasional (Destination) yang memiliki potensi wisata yang sangat 

menarik, baik wisata alam, wisata budaya, dan bahkan wisata peninggalan 

sejarahnya mampu mendongkrak pariwisata khususnya menciptakan usaha 

pariwisata yang meningkat secara signifikan sehingga dapat mengangkat para 

penyelenggara usaha pariwisata yang tidak teridentifikasi secara lengkap/akurat 

keberadaanya (BPS Loteng, 2011). 

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara 

Barat yang telah cukup lama menjadi daerah tujuan wisata. Berjarak hanya 30 

Kilometer dari Mataram.Obyek wisata yang dimiliki kabupaten Lombok Tengah 

cukup banyak dan bervariasi, serta terbagi menjadi 3 (tiga) jenis obyek wisata 

yaitu : Wisata alam, Wisata Budaya, dan Wisata Buatan yang tersebar di seluruh 

wilayah Kabupaten Lombok Tengah (BPS Lombok Tengah, 2011). 

Wisata alam bahari terdiri dari bentangan alam yang eksotik  sepanjang 

pantai selatan di wilayah Kecamatan  Praya Timur, Pujut, Praya Barat, Praya 

Barat Daya. Selain pantainya dengan hamparan pasir putih, juga air lautnya yang 

jernih, bening berwarna biru dan hijau. Para wisatawan dapat menikmati 

keindahan hutan bagian selatan Gunung Rinjani yang menyajikan keindahan 

hutan dan terutama Air Terjun yang sangat menyejukkan. Wisata budaya 

menyajikan dusun tradisional, masjid kuno, Makam Wali dan Makam Raja 

pemandangan di pesisir pantai, berenang, memancing, penyelaman, berselancar, 

dan lain sebagainya. Wisata alam Aik Bukak sekedek, Benang Stokel dan benang 

kelambu merupakan kawasan Pejanggik, acara ritual tahunan (bau nyale) dan 

kerajinan gerabah/tenun/rotak/ketak. Wisata buatan terdiri dari olah raga khusus, 

festival khusus dan agro wisata  

 (BPS Lombok Tengah, 2011). 

Obyek  Wisata Air Terjun Benang Stokel sekarang sudah terkenal baik 

di dalam Negeri maupun di luar Negeri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan Air Terjun Benang Stokel 

dari wisatawan lokal sampai dengan wisatawan mancanegara.Seiring dengan 
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berjalannya waktu mulai timbul dampak-dampak yang disebabkan dari pengaruh 

pariwisata  terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya yang berasal dari 

masyarakat setempat atau bahkan berasal dari pelaku pariwisata yang datang 

untuk menginap atau sekedar berkunjung untuk beberapa waktu.  

Menurut Juniarsih, 2005 adanya interaksi antara masyarakat lokal dengan 

wisatawan, baik yang datang  dari dalam maupun dari luar negeri tentu akan 

menimbulkan pembauran budaya.  hal ini akan mempercepat terjadinya  

perubahan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal, misalnya 

perubahan gaya pakaian.  Pakaian awalnya model tradisional berubah menjadi 

model kebarat-baratan, bentuk rumah yang awalnya tidak permanen berubah 

menjadi rumah permanen, mata pencaharian yang sebagian besar menjadi petani 

merangkap menjadi pedagang. 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian 

ini yaitu, Bagaimanakah  dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat di sekitar air terjun Benang Stokel? 

Tujuan  penelitian  ini  adalah Untuk mengetahui dampak yang terjadi 

pada masyarakat, dari aspek sosial ekonomi dan budaya setelah adanya pariwisata 

air terjun benang stokel. 

Manfaat  penelitian  ini  adalah  1). Hasil penelitian diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan kebijakan pengembangan 

daerah penelitian. 2). Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang 

berminat terhadap masalah yang sama.  

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang 

bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan 

pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala 

tertentu, dengan model studi kasus. Studi kasus atau penelitian kasus adalah 

penelitian yang terinci tentang seseorang atau suatu unit selama kurun waktu 



6 
 

tertentu,  Metode ini akan melibatkan kita dalam  penyelidikan yang lebih 

mendalam dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tingkah-laku seseorang 

individu.(Sevilla.2006). Teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik survey, yaitu pengumpulan 

data dari sejumlah unit atau individu dalam saat yang bersamaan dengan 

mengunakan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. 

2.1. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di sekitar 

wisata alam air terjun Benang Stokel  Lombok Tengah. 

2.2. Teknik Penentuan Sampel 

2.2.1. Penentuan Daerah Sampel 

Penentuan daerah penelitian ini dilaksanakan di Desa Aiq Berik 

Kecamatan Batukeliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Daerah tersebut 

ditentukan secara “purposive sampling” dengan pertimbangan bahwa Desa Aiq 

Berik yang terletak tepat di lereng sebelah selatan Gunung Rinjani memiliki daya 

tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya masyarakat asli suku sasak. 

Daerah tersebut telah menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan domestik dan 

wisatawan mancanegara. Selain itu  Desa Aiq Berik menjadi salah satu  daerah 

pengembangan pariwisata di Provinsi NTB. 

2.3. Penentuan Responden dan Informan Kunci 

Responden dalam penelitian ini adalah  masyarakat  yang tinggal disekitar 

wisata alam air terjun Benang Stokel kemudian ditentukan secara “ purposive 

Sampling” dengan pertimbangan bahwa responden adalah masyarakat yang ada di 

sekitar desa aik berik. Jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan secara 

quota (jatah) sebanyak 30 orang, selain responden dipilih juga informan kunci 

yang ditetapkan dari tokoh masyarakat yang di pandang mengetahui secara luas 

seluk beluk wisata air terjun benang stokel dan perkembangan yang terjadi di 

daerah asal. Informan kunci ini di tetapkan sebanyak 5 orang yaitu tokoh 

masyarakat dan juga individu anggota masyarakat yakni dalam rangka mengetahui 

dampak pariwisata terhadap perubahan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. 
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Penetapan responden di masing-masing dusun di lakukan secara proporsional 

accidental sampling dengan perincian sebagai berikut : 

Dusun Aiq Berik Timur  : 
   

    
     3 responden 

Dusun Aiq Berik Barat : 
   

    
     2 responden 

Ranjok  : 
   

    
     3 responden 

Reban Burung  : 
   

    
     2 responden 

Reban Baru  : 
   

    
     2 responden 

Selak Aiq Bawak : 
   

    
     2 responden 

Selak Aiq Atas  : 
   

    
      2 responden 

Gunung Jae : 
   

    
     2 responden 

Pemotoh Barat  : 
   

    
     2 responden 

Pemotoh Tengah   : 
   

    
     3 responden 

Pemotoh Timur   : 
   

    
     2 responden 

Seganteng  : 
   

    
     2 responden 

Pondok Gedang   : 
   

    
     1 responden 

Pekan Baru   : 
   

    
     2 responden 

Sehingga  jumlah  keseluruhan  responden  pada penelitian ini adalah 30 orang 

dan 5 orang  informan  kunci. 

2.4.  Jenis dan Sumber Data 

2.4.1. Jenis data  

 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data/informasi yang di peroleh dinas yang terkait, 

yang dimana data yang di peroleh berupa angka-angka kuantitatif seperti data 

jumlah penduduk, data jumlah kunjungan wisatawan dan lain-lain. 
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 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data/informansi yang diperoleh dari hasil wawancara 

langsung dengan responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan dimana data 

yang diperoleh bukan berupa angka. 

2.4.2. Sumber Data 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden dan informan kunci, 

berpedoman pada daftar pertanyaan  yang dipersiapkan. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi atau dinas terkait 

dengan penelitian, seperti kantor  camat, dan kantor desa. 

2.5. Teknik dan  Alat Pengumpulan Data 

2.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik observasi (pengamatan) 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi langsung ke daerah 

penelitian dengan mengunjungi langsung daerah yang telah ditentukan sebagai 

daerah objek penelitian dan meninjau langsung kondisi masyarakat. Observasi 

juga dilakukan secara langsung ke wisata Air Terjun Benang Stokel untuk 

mengetahui kondisi masyarakat. Diadakan juga kunjungan langsung ke Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah untuk melengkapi data 

mengenai wisata Air Terjun Benang Stokel. 

2. Kuesioner 

Untuk memudahkan perolehan data, selanjutnya kuesioner disebarkan kepada 

responden. Penyebaran kuesioner akan dilakukan secara langsung kepada 

masyarakat (Pedagang, Penduduk sekitar kawasan dan pengelola) dengan 

menentukan langsung responden yang akan diteliti. 

3. Wawancara 

Teknik wawancara untuk mendapatkan data primer maka peneliti 

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (semi structured interview) 

yakni wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dan menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan. 
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2.5.2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner/interview guide (panduan wawancara), dimana panduan wawancara 

tersebut merupakan kumpulan pertanyaan yang akan ditanyakan secara langsung 

kepada responden yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

2.6.  Analisis Data  

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka data yang diperoleh dilapangan 

dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan tabulasi sederhana dan 

menginterprestasikan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung. 

Analisis ini untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki. 

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Dampak wisata Air Terjun Benang Stokel 

3.1.1. Dampak pada aspek sosial 

 Dampak pada aspek sosial yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan 

pada masyarakat umumnya dan perubahan keluarga responden pada khususnya. 

yang dalam hal ini mengidentifikasi dampak-dampak  yang terjadi pada aspek 

sosial seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan gotong royong. 

Untuk lebih jelasnya perubahan yang terjadi pada aspek sosial dari 

sebelum dan sesudah berkembang Wisata Alam Benang Stokel disajikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 6 Perubahan Pada Aspek Sosial Masyarkat di Sekitaran Air Terjun Benang 

Stokel Tahun 2015. 

No Variable yang di Identifikasi Keterangan 

1. Pendidikan  Terjadi Perubahan  

2. Kesehatan  Terjadi Perubahan 

3. Keamanan  Tidak Terjadi Perubahan  

4. Gotong Royong Terjadi Perubahan  

Sumber : Data primer diolah 2015 
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Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa pada aspek sosial terjadi perubahan 

yaitu pada aspek pendidikan, kesehatan dan gotong royong, Sementara untuk 

keamanan tidak terjadi perubahan. 

3.1.2. Dampak Pada Aspek Ekonomi  

 Dampak pada aspek ekonomi yang dimaksud adalah dampak yang 

dirasakan masyarakat umumnya dan perubahan keluarga responden pada 

khususnya. yang dalam hal ini mengidentifikasi dampak-dampak atau Perubahan 

yang terjadi pada aspek ekonomi seperti jenis pekerjaan, sistem perdagangan, 

tempat transaksi, pola pendapatan, pola pengeluaran dan pola konsumsi.  

Spillane mengatakan bahwa pembangunan pariwisata harus merupakan 

pembangunan berencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat 

yang optimal bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan kultur. Pada 

dasarnya tujuan dari kebanyakan negara mengembangkan industri pariwisata di 

negaranya adalah untuk meningkatkan devisa negara, disamping itu tujuan lain 

yang lebih jauh ialah guna memperoleh nilai-nilai ekonomi yang positif, dimana 

pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan 

perekonomian pada beberapa sektor (Spillane,1987) 

 Untuk lebih jelasnya perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi dari 

sebelum dan sesudah berkembang wisata Air Terjun Benang Stokel disajikan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 11 Perubahan Pada Aspek Ekonomi Masyarakat sebelum dan sesudah 

adanya  Wisata  Air  Terjun Benang  Stokel  Tahun 2015 

No Variable yang di Identifikasi Keterangan 

1. Jenis Pekerjaan  Terjadi Perubahan  

2. Sistem Perdagangan Terjadi Perubahan 

3. Tempat Transaksi  Terjadi Perubahan 

4. Pola Pendapatan Terjadi Perubahan  

5. Pola Pengeluaran  . Terjadi Perubahan 

6 Pola Konsumsi Terjadi Perubahan  

7 Jumlah Frekuensi Kali Makan Tidak Terjadi Perubahan  

Sumber : Data primer diolah 2015 

 Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa pada aspek ekonomi terjadi 

perubahan yaitu pada  jenis pekerjaan, sistem perdagangan, tempat transaksi, pola 
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pendapatan, pola pengeluaran dan pola konsumsi terjadi perubahan pada Jumlah 

Frekuensi Kali Makan tidak terjadi perubahan. 

3.1.3. Dampak Pada Aspek Budaya 

 Dampak pada aspek budaya yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan 

masyarakat dalam hal ini mengidentifikasi dampak-dampak atau Perubahan yang 

terjadi pada aspek budaya seperti bentuk rumah, perabotan, cara berpakaian, 

bahasa yang digunakan, kegiatan agama dan adat masyarakat Aik Berik 

 Untuk lebih jelasnya perubahan yang terjadi pada aspek budaya dari 

sebelum dan sesudah berkembang Wisata Air Terjun Benang Stokel disajikan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 21 Perubahan Pada Aspek Budaya Masyarakat sebelum dan sesudah adanya 

Wisata Air Terjun Benang Stokel Tahun 2015 

No Variable yang di Identifikasi Keterangan 

1. Gaya hidup  

 - Bentu Rumah  Terjadi Perubahan 

 -  Perabotan Rumah  Terjadi Perubahan 

 -  Cara Berpakaian Terjadi Perubahan  

 -  Bahasa yang Digunakan Terjadi Perubahan 

2. Agama   

 - Jenis Kegiatan Tidak Terjadi Perubahan 

 - Intensitas Pelaksanaan Terjadi Perubahan 

3. Adat   

 - Perkawinan Terjadi Perubahan 

 - Sanksi Kejahatan Tidak Terjadi Perubahan 

Sumber : Data primer diolah 2015 

 Pada tabel 21 menunjukkan dari aspek budaya terjadi beberapa perubahan 

sebelum dan setelah berkembangnya daerah Wisata Air Terjun Benang Stokel dan 

tidak terjadi perubahan pada 2 item yaitu pada jenis kegiatan agama dan sanksi 

kejahatan.  

3.2.  Dampak Yang Kurang Baik Dari Berkembangnya Wisata Air Terjun 

Benang Stokel Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi dan Budaya 

 

1. Tingkat partisipasi masyarakat berkurang akibat masyarakat sibuk dengan 

pekerjaannya  sendiri  supaya  ekonominya  semakin  meningkat 
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2. Hubungan sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya sudah renggang 

yang dikarenakan oleh masyarakat mulai cenderung hidup individual (dalam 

arti sibuk bekerja). 

3. Gaya hidup dan berpakaian yang terkadang tidak sesuai dengan adat-adat 

istiadat atau norma masyarakat setempat akibat dari kemajuan teknologi, 

pengaruh budaya yang datang dari pengunjung, media dan masyarakat 

setempat  yang  membawa  dari  luar. 

4. Sistem kegotong royongan mulai melemah akibat dari sifat masyarakat yang 

cenderung  materialistis  sehingga  sikap  tolong-menolong  jarang  dilakukan. 

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

antara lain : 

1. Berkembangnya Wisata Air Terjun Benang Stokel berdampak pada kehidupan 

masyarakat  pada aspek sosial ekonomi dan budaya yang sebagian besar 

mengalami perubahan. yaitu pada aspek sosial : (Pendidikan, Kesehatan, 

Kegiatan kampung (gotong royong) aspek ekonomi : (Jenis Pekerjaan, Sistem 

Perdagangan, Pola Pengeluaran, Pola Pendapatan, Pola Konsumsi), aspek 

budaya : (Gaya  Hidup, seperti : (Cara Berpakaian,  Bentuk Rumah, Perabotan  

Rumah), Agama dan Adat perkawinan. Dari ketiga aspek tersebut ada 

subbagian yang tidak berubah yaitu pada aspek sosial (keamanan), aspek 

ekonomi (tempat transaksi, jumlah kali frekuensi makan) dan budaya (kegiatan 

agama).  

 

4.2. Saran  

Dari  hasil  kesimpulan  di  atas  maka  diajukan  saran  sebagai  berikut. 

1. Diharapkan kepada Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 

untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan infrastruktur daerah Wisata 

Air Terjun Benang Stokel guna kemajuan daerah Wisata Kabupaten Lombok 

Tengah. 
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Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih aktif mengajak masyarakat 

dalam  kegiatan  gotong royong untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan 

dan irigasi supaya sistem gotong royong tidak hilang karena sistem gotong  

royong  saat ini sudah mulai melemah akibat dari sifat masyarakat yang  

cenderung  materialistis  dan  individualis. 
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