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ABSTRAK 

Banyaknya pengunjung yang datang ke tempat wisata mangrove menyebabkan terjadinya 

perubahan dari segi pakaian atau mode. khususnya kaidah kesopanan dan juga kaidah agama 

terjadinya perubahan prilaku terhadap masyarakat lokal khususnya remaja-remaja yang tinggal di 

sungai timun. Didalam kaidah sosial tersebut dapat dilihat bahwa perubahan ini tidak sesuai 

dengan kaidah sosial yang berlaku didalam masyarakat. Dengan adanya pariwisata peluang yang 

diambil oleh masyarakat sekitar tempat wisata banyak yang bermunculan, sehingga dengan 

dibukanya usaha disekitar tempat wisata tersebut interaksi yang terjadi semakin kuat yang awalnya 

kurang dekat antara satu dengan lainnya.  

Faktor-faktor yang digunakan dalam menganalisis perubahan dilihat dari peniruan, 

pengaruh, prilaku, simpati. Dari empat klasifikasi ini yang akan digunakan dalam mengetahui 

permasalahan warga masyarakat dalam mengetahui permasalahan perubahan, sehingga akan 

muncul teori interaksi dalam mengkaji. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan teori interaksi, 

dimana warga dapat berpartisipasi berjualan dan dengan adanya perubahan-perubahan dengan 

adanya wisatawan yang datang ke tempat pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif dimana data yang didapatkan dari informan akan disesuaikan 

dengan observasi dan pengamatan peneliti.penelitian dilakukan di Kelurahan Kampung Bugis 

Kecamatan Tanjungpinang Kota, alasannya adalah perubahan masyarakat dengan adanya 

pariwisata. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana perubahan interaksi masyarakat akibat 

pariwisata di kawasan Sungai Timun. 

Dari analisa keseluruhan yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa ternyata 

dalam perubahan interaksi memiliki dampak positif dan negatif. Adapun saran-saran yang dapat 

dikemukakan adalah perlu adanya perbaikan jalan dan jembatan karena banyak yang telah lapuk 

karena terbuat dari kayu, belum adanya aliran listrik ke tempat wisata mangrove, perlunya kontrol 

dari orang tua terhadap anak-anak remaja.  

Kata kunci : masyarakat lokal, wisatawan, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, interaksi.  
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ABSTRACT 

The number of visitors who come to the mangrove tour leads to changes in terms of clothing or 

fashion. in particular the rules of decency and religious rules of behavior change on the local 

community, especially teenagers who live on the Sungai Timun. In the social norms can be seen 

that these changes are not in accordance with the social norms prevailing in society. With the 

tourism opportunities taken by people around the tourist attractions many of which have sprung 

up, so that with the opening of business around these sights stronger interaction that initially less 

close to each other. 

 

Factors used in analyzing the changes seen from imitation, influence, attitude, sympathy. Of the 

four classifications that will be used in knowing the problems of citizens in knowing the problems 

change, so it will appear in studying the interaction theory. It can be concluded based on the 

theory of interaction, where residents can participate to sell and with the changes to the tourists 

who come to tourism. This type of research is qualitative descriptive study where data were 

obtained from informants will be adjusted to the observation and the observation peneliti. 

penelitian conducted in Kampung Bugis District of Tanjungpinang City, the reason is changes in 

society with their tourism. So the researchers wanted to know how changes in society due to the 

interaction of tourism in the region Sungai Timun. 

 

Of the overall analysis performed it could be concluded that in fact the changes in interactions 

have positive and negative effects. As for suggestions that could be addressed is the need for 

repair of roads and bridges because many are already obsolete because it is made of wood, the 

lack of electricity to the tourist attractions of mangrove, the need for control of a parent to 

teenagers. 

Key Word: local community, tourist, imitation, influence, attitude, sympathy, interaction.  
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan dan 

kemajuan zaman, pengembangan pariwisata 

bertujuan untuk mengetengahkan berbagai 

kegiatan strategis dan berbagai rekaman 

peristiwa pembangunan kebudayaan dan 

kepariwisataan, sehingga masyarakat 

memahami sekaligus memberikan apresiasi 

terhadap arah kebijakan yang ditempuh 

dalam rangka tercapainya pembangun  

kebudayaan dan kepariwisataan yang 

demikian besar dan kompleksnya tantangan 

yang dihadapi Indonesia belakangan ini. 

Kontribusi bidang kebudayaan dan 

kepariwisataan nasional dalam 

pembangunan bangsa dilaksanakan dalam 9 

Program Pokok, yaitu Program 

Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan 

Keragaman Budaya, Pengelolaan Kekayaan 

Budaya dilakukan melalui pengembangan 

bidang Nilai Budaya, Seni dan Film serta 

bidang Sejarah dan Purbakala; Program 

Pengembangan Destinasi Pariwisata dan 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata, 

Pengembangan Kemitraan, Peningkatan 

Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 

Negara, Penataan Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan serta Penyelenggaraan 

Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan. 

Penelitian ini juga diteliti oleh peneliti 

sebelumnya dengan judul Pengembangan 

Wisata Religi Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Bagi Peningkatan Kehidupan 

Sosial-Ekonomi (Kasus Didesa Kalak 

Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan) 

yang diteliti oleh Fulia Aji Gustaman yang 

melihat pariwisata dari pemberdayaan 

masyarakat dari tingkat kemapanan dalam 

segi sosial-ekonomi didaerah jawa timur. 

(www.pustakaskripsi.com). Selanjutnya 

peneliti juga tertarik untuk meneliti dengan 

judul yang sama, akan tetapi dengan fokus 

kajian berbeda dari penelitian sebelumnya, 

dalam kajian ini peneliti menfokuskan pada 

perubahan interaksi masyarakat dikawasan 

pariwisata Sungai Timun. 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang 

secara langsung menyentuh dan melibatkan 

masyarakat, sehingga membawa sebagian 

dampak terhadap masyarakat setempat. 

Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai 

energi dobrak yang luar biasa, yang mampu 

membuat masyarakat setempat mengalami 

metamorfose dalam berbagai aspeknya 

terutama dampak terhadap masyarakat lokal. 

Meskipun pariwisata juga menyentuh 

berbagai aspek kehidupan masyarakat 

seperti politik, keamanan dan sebagainya, 

dampak pariwisata terhadap masyarakat dan 

daerah tujuan wisata yang banyak mendapat 

ulasan utama adalah dampak terhadap 

sosial-ekonomi, dampak terhadap sosial 

budaya, dampak terhadap lingkungan. 

Pariwisata telah tumbuh sebagai industri 

yang sangat menguntungkan dan memiliki 

prospek yang sangat cerah dikemudian hari 

bagi sebuah pembangunan. Secara politis 

telah disadari oleh pemerintah bahwa 

pariwisata adalah peluang bisnis untuk 

menyumbang devisa, penciptaan lapangan 

kerja, penciptaan kesempatan berusaha, 

menumbuhkan kebudayaan dan kesenian, 

dan juga sebagai upaya mengasah atau 

membina rasa hormat dan cinta tanah air 

bagi wisatawan domestik. Dengan kata lain, 

pariwisata dikembangkan tidak semata-mata 

sebagai sektor tunggal melainkan 

terintegrasi dengan berbagai aspek 

kehidupan budaya, sosial, politik dan 

ekonomi masyarakat.  

Sumber daya dan modal yang besar 

artinya bagi usaha pengembangan dan 

peningkatan kepariwisataan. Kepariwisataan  

mempunyai peranan penting untuk 

memperluas dan memeratakan kesempatan 

berusaha dan lapangan kerja, mendorong 

pembangunan daerah, memperbesar 

pendapatan Nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat serta memupuk rasa 

cinta tanah air, memperkaya Kebudayaan 

nasional dan memantapkan pembinaannya 

dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa 

dan mempererat persahabatan antar bangsa. 

http://www.pustakaskripsi.com/
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Dalam rangka pengembangan dan 

peningkatan kepariwisataan, diperlukan 

langkah-langkah pengaturan yang semakin 

mampu mewujudkan keterpaduan dalam 

kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, 

serta memelihara kelestarian dan mendorong 

upaya peningkatan mutu lingkungan hidup. 

Di kota Tanjungpinang memiliki 

banyak objek wisata yang memiliki potensi 

yang bisa bersaing dengan periwisata luar. 

Khususnya di Sungai Timun terdapat objek 

wisata yang dalam tahap perkembangan. 

Adapun beberapa objek wisata yang 

dimaksud adalah: sejarah kota rebah atau 

hutan mangrove, makam Daeng Marewa dan 

makam Daeng Celak. Potensi wisata yang 

ada pada makam daeng marewa dan makam 

daeng celak merupakan sebuah objek wisata 

menarik yang bisa disebut dengan wisata 

ziarah karena unsur sejarah dari objek wisata 

tersebut. Wisata ziarah adalah suatu 

perjalanan wisata untuk melihat atau 

berpartisipasi langsung di dalam suatu ritual 

agama ataupun kepercayaan suatu 

masyarakat tertentu (Hadi, 2006: 299-307).  

Dinas kebudayaan dan pariwisata kota 

Tanjungpinang, Kepulauan Riau membuka 

objek wisata hutan mangrove mengitari 

kawasan cagar budaya peninggalan Kerajaan 

Riau-johor-pahang-lingga. Selain untuk 

melestarikan hutan mangrove, juga untuk 

mengingatkan kembali memori kolektif 

sejarah masa lampau yang ada dikawasan 

cagar budaya peninggalan Kerajaan Riau-

johor-pahang-lingga. 

Wisata ini dapat juga dikatakan wisata 

alam yaitu suatu perjalanan wisata yang 

mengkhususkan wisata ke tempat atau 

daerah cagar alam, taman lindung, hutan 

daerah pegunungan dan sebagainya yang 

kelestariannya dilindungi oleh undang-

undang. Wisata cagar alam ini banyak 

dilakukan oleh para penggemar dan pecinta 

alam. 

Adapun aspek-aspek yang dinikmati 

dalam wisata alam itu antara lain: keunikan 

dan keragaman flora & fauna, keindahan 

alam, maupun suasana alam lainnya yang 

tidak atau jarang didapati didaerah lainnya. 

Sebagian besar, kawasan yang harus 

dilindungi sesuai dengan Undang-Undang 

nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

dan peraturan daerah setempat Mengatur 

Tentang Kelestarian Dan Keseimbangan 

Alam itu berganti fungsi. Sementara 

pemerintah Kota Tanjungpinang itu sendiri 

menguasai kurang dari 10 Hektar Lahan 

Hutan Bakau situs Istana Kota Lama untuk 

dilestarikan.  

Keunikan didalam Hutan Bakau antara 

lain yaitu masih bisa ditemui pohon bakau 

yang usianya sudah ratusan tahun. Pohonnya 

mencuat tinggi, batangnya hitam pekat dan 

kokoh terpancang diantara pohon bakau 

yang lain.  Beragam jenis pohon dapat 

ditemui diantaranya pohon teruntum yang 

disukai oleh kunang-kunang. Karena tempat 

yang masih asli bila dimalam hari akan 

terlihat jelas binatang kecil itu mengelilingi 

hutan bakau didekat tempat wisata tersebut. 

Pada sela bakau pun  masih bisa ditemui 

benalu, pohon pandan hutan, nipah sampai 

apel hutan. Jika dilihat dari kekayaan semua 

itu maka Mangrove Tourism menjadi Lahan 

Pencitraan Lingkungan tersendiri bagi 

Tanjungpinang dan sekitarnya dan yang 

pasti akan menjadi tujuan wisata ramah 

lingkungan. Seperti yang telah 

dikembangkan dan dipasarkan oleh 

Pemerintah Daerah terbukti dengan adanya 

buku yang dikarang oleh Suryatati A.Manan 

Dengan judul Lembayung Dinegeri Pantun. 

Didalam buku tersebut berisikan tentang 

pengembangan wisata hutan bakau karena 

wilayah Kota Tajungpinang sebagian besar 

masih merupakan Area Hutan. Untuk itu 

pemerintah kota Tanjungpinang sudah 

melakukan Antisipasi dengan 

mengembangkan Kawasan Hutan Bakau 

dipelantar Hulu Riau sebagai ekowisata. 

(Suryatati, 2011:8-9). 

Kota Tanjungpinang mempunyai 

peluang yang cukup prospektif untuk 

dikembangkan menjadi industri Pariwisata 

yang mampu bersaing dengan Pariwisata di 

daerah yang lain bahkan manca negara, ini 
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cukup beralasan, karena obyek wisata yang 

ada cukup beragam dan mempunyai ciri 

khusus dan nilai lebih dibanding dengan 

daerah lainnya. 

Adanya pengembangan kepariwisataan 

tidak hanya mampu meningkatkan 

pendapatan asli daerah semata, yang lebih 

penting kepariwisataan di Kota 

Tanjungpinang khususnya di Sungai Timun 

mampu memberdayakan masyarakat sendiri 

sehingga mereka merasa memiliki, 

melaksanakan, melestarikan, dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat melalui cara memberikan 

lapangan kerja dan kesempatan untuk 

berusaha.  

Keberadaan wisata mangrove yang berada di 

Sungai Timun telah diakomodir oleh 

pemerintah kota Tanjungpinang dimana 

tempat tersebut sudah mempunyai daftar 

pengunjung yang datang ke tempat wisata 

tersebut.  

Pengunjung yang datang ke tempat 

wisata hutan mangrove terbukti dari 

banyaknya pengunjung yang datang untuk 

berpariwisata pada tahun 2012 terdapat 

pengunjung ± 235 orang pengunjung pada 

tahun 2013 ini meningkat menjadi ± 300 

orang pengunjung. Dengan adanya tempat 

wisata yang ada di Sungai Timun juga dapat 

membantu perekonomian masyarakat 

setempat dengan berjualan di daerah wisata 

secara kecil-kecilan. 

Dari banyaknya jumlah pengunjung 

yang datang ke hutan mangrove 

menyebabkan terjadinya perubahan dari segi 

pakaian atau mode khususnya kaidah 

kesopanan dan juga kaidah agama terjadinya 

perubahan prilaku terhadap masyarakat lokal 

khususnya remaja-remaja yang tinggal di 

Sungai Timun. Perubahan ini sesuai dengan 

kaidah sosial. Dimana kaidah sosial tersebut 

ada 4 macam diantaranya : kaidah 

kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah 

hukum, kaidah agama. Didalam kaidah 

sosial tersebut diatas dapat dilihat  

Bahwa perubahan ini tidak sesuai 

dengan kaidah sosial yang berlaku didalam 

masyarakat. 

Adanya pariwisata di Sungai Timun, maka 

peluang yang diambil oleh masyarakat 

disekitar tempat wisata banyak yang 

bermunculan, sehingga dengan dibukanya 

usaha disekitar tempat wisata tersebut 

masyarakat yang dulunya hanya menyapa 

ketika bertentangan di jalan atau hanya 

diacara–acara kegiatan oleh masyarakat 

menjadi berubah. Sehingga, interaksi yang 

terjadi semakin kuat yang awalnya kurang 

dekat  antara satu dengan lainnya. 

Interaksi disekitar tempat wisata saling 

bergantung karena adanya perbedaan dimana 

yang dimaksudkan adalah dagangan yang 

dijual beranekaragam. Interaksi antara 

masyarakat lokal dan wisatawan diterima 

dengan baik antar keduanya. Karena dengan 

adanya wisatawan menjadikan modal atau 

peluang untuk menambah penghasilan 

keluarga. Adapun interaksi yang 

berpengaruh yaitu masyarakat Sungai 

Timun, lingkungan dan penghasilan untuk 

membantu keluarga atau uang sampingan.  

Sebelum adanya pariwisata di Sungai 

Timun, belum ada penerangan karena masih 

menggunakan mesin ginset untuk 

penerangan karena belum adanya listrik 

yang masuk dan akses jalan yang masih sulit 

serta infrastruktur yang masih sangat kurang. 

Masyarakat rata-rata adalah nelayan dan 

tidak bekerja.  

Dengan adanya pariwisata yang 

masuk maka perubahan secara perlahan  

mulai dibenahi seperti homestay yang 

dibangun untuk pengunjung atau wisatawan 

yang datang ke tempat wisata, listrik yang 

masuk pada awal tahun 2014, jalan aspal dan 

paving blok yang dibangun untuk  

masyarakat, bidan atau posyandu serta 

pembuatan pagar untuk makam yang dibuat 

oleh pemerintah dan dari swadaya 

masyarakat.  

Sungai Timun merupakan tempat 

pariwisata berupa peninggalan sejarah 

makam–makam kerajaan, sehingga turis 
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berdatangan untuk mengunjungi tempat 

wisata tersebut, dengan adanya tempat 

wisata maka masyarakat melihat adanya 

peluang untuk membuka tempat usaha untuk 

berdagang sehingga bermunculan pedagang–

pedagang yang berada disekitar tempat 

wisata untuk berjualan.  

Berdasarkan pengamatan penelitian 

bahwa ada beberapa mata pencaharian 

sambilan yang dilakukan diantaranya dari 

nelayan bekerja sambilan yaitu berdagang 

dan ada juga buruh yang berubah menjadi 

pedagang, pekerjaan yang berubah setelah 

adanya pariwisata yang tampak jelas adalah 

nelayan dan pedagang.  

1.2 Perumusan Masalah  

Permasalahan yang akan diangkat adalah : 

Bagaimana kepariwisataan merubah 

interaksi antara masyarakat lokal dalam 

pengembangan Daerah Tujuan Wisata 

Sungai Timun ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini dirumuskan tujuan 

penelitian : Mengetahui kepariwisataan 

membawa perubahan interaksi pada 

masyarakat lokal di lokasi Daerah Tujuan 

Wisata. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis : Dapat memperkaya 

pemahaman akan konsep dan teori 

dalam pengembangan pariwisata yang 

berbasis pada masyarakat dan tentunya 

berkaitan dengan keilmuan Sosiologi 

yang peneliti pelajari. Mempertajam 

aplikasi teori-teori tentang pariwisata 

dan pemberdayaan masyarakat dalam 

sebuah studi kritis tentang 

pengembangan pariwisata dan 

pemberdayaan masyarakat. 

b. Secara praktis Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

sumbangan sebagai sumber bacaan 

untuk perpustakaan, khususnya Jurusan 

Sosiologi. Dapat dijadikan sebagai 

bahan perbandingan penelitian yang 

sama, diadakan pada waktu-waktu 

mendatang dan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan ataupun 

referensi bagi penelitian yang akan 

datang. 

II.  LANDASAN TEORI  

Setiap masyarakat selama hidupnya, 

pasti mengalami perubahan. Perubahan 

tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan 

maupun bagi orang luar yang menelaahnya, 

dapat berupa perubahan yang tidak menarik 

dalam arti kurang menyolok, adapula 

perubahan yang pengaruhnya terbatas 

maupun yang luas, serta ada pula perubahan 

yang lambat sekali, akan tetapi ada juga 

yang berjalan dengan cepat. Perubahan di 

dalam  masyarakat dapat mengenai nilai 

sosial, norma sosial, pola prikelakuan, 

organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, 

kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, 

dan lain sebagainya.   

A. Interaksi Sosial  

Interaksi sosial dapat diartikan 

sebagai hubungan yang dinamis merupakan 

bentuk umum dari proses sosial dapat 

didefinisikan sebagai hubungan timbal balik 

antara individu dengan individu, kelompok 

dengan kelompok, serta individu dengan 

kelompok. 

a. Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi 

Sosial 

Interaksi sosial itu terjadi apabila 

dipenuhi syarat-syarat kontak sosial dan 

komunikasi sosial. 

1. Kontak sosial yang dimaksud adalah 

hubungan yang terjadi mulai 

percakapan antara satu dengan lainnya 

kontak sosial semakin luas karena 

adanya perkembangan teknologi seperti 

TV, Telepon, Telegram, Radio. dengan 

demikian kontak badani tidak lagi 

menjadi syarat utama dalam pengertian 

kontak sosial. 

2. Komunikasi sosial ialah proses 

penyampaian suatu pesan oleh 

seseorang kepada orang lain atau 

seseorang kepada kelompok masyarakat 

lainnya untuk memberi tahu tentang 

sesuatu yang dapat merubah sikap, 

pendapat atau prilaku baik langsung 
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secara lisan atau tidak langsung melalui 

media massa seperti surat kabar, 

majalah, iklan, radio, film dan TV. 

Semakin maju teknologi komunikasi ini, 

semakin cepat dan luas komunikasi 

sosial terjalin secara Humoris. 

b. Faktor yang mempengaruhi 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 

berlangsungnya suatu interaksi  sosial 

terutama antara individu dan kelompok, 

yakni : 

1. Faktor peniruan atau imitasi merupakan 

tindakan seseorang untuk meniru atau 

mengikuti orang lain dalam berpenampilan 

atau mode, adat istiadat, dunia usaha 

maupun mempelajari nilai dan norma dalam 

masyarakat dan juga dapat menyimpang dari 

nilai dan norma yang berlaku. 

2. Faktor sugesti merupakan suatu proses 

pemberian pandangan atau pengaruh oleh 

seseorang kepada orang lain dengan cara 

tertentu secara emosional sehingga pengaruh 

atau pandangan tersebut diikuti tanpa 

berfikir panjang. Sugesti biasa dilakukan 

sebaliknya. Wujud sugesti biasa berupa 

sikap maupun tindakan dan prilaku juga 

cenderung bersifat negatif. 

Faktor sugesti ada lima yaitu : 

a. Sugesti karena hambatan berfikir 

b. Sugesti karena keadaan fikiran terbelah 

c. Sugesti karena sifat otoritas pimpinan 

d. Sugesti karena mayoritas 

e. Sugesti karena pandangan hidup 

3. Faktor identifikasi, peniruan yang diikuti 

memiliki makna yang mendalam dengan 

menjadikan dirinya sama atau identik seperti 

orang yang diikuti  baik tindakan maupun 

nilai-nilai ideologi atau pandangan hidup, 

dan seseorang yang diikuti tersebut 

dijadikan sebagai panutan. 

4. Faktor Simpati ini berkembang hanya 

dalam satu relasi kerjasama antara dua orang 

atau lebih yang diliputi saling pengertian, 

sehingga faktor simpati dan hubungan 

kerjasama yang erat ini saling melengkapi 

satu sama lainnya. Jadi simpati ini jelas 

berperan dalam berlangsungnya interaksi 

sosial (C.Dewi,2009:34-38). 

c.Interaksi individu dengan lingkunganya 

Interaksi individu dengan lingkungannya 

secara umum dapat dikelompokkan sebagai 

berikut : 

1. Individu menggunakan lingkungannya 

Dengan memanfaatkan lingkungannya 

untuk kepentingannya, individu 

dimungkinkan dapat hidup dan bergaul 

dalam lingkungannya lebih baik. 

2. Individu melawan lingkungannya 

Dalam hal individu menghadapi 

keadaan alam yang mengganggu alam 

dirinya dia akan berusaha menghadapi 

gangguan alam dengan berbagai cara 

sehingga gangguan tersebut dapat 

dihindari atau resikonya dikurangi 

menjadi lebih kecil. 

3. Individu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya 

Dalam menghadapi lingkungan individu 

menyesuaikan diri baik secara 

autoplastis maupun secara alloplastis 

dengan tujuan agar interaksinya dengan 

lingkungannya lebih baik. 

4.    Individu ambil bagian dalam kegiatan 

       yang sedang berlangsung. 

Dalam suatu kegiatan yang sedang 

berlangsung, seseorang individu dapat 

turut serta mengambil bagian kegiatan 

tersebut. 

Menurut Soejono Dirdjosisworo dalam 

Wulansari (2009:40) bentuk-bentuk kegiatan 

di atas dapat menempatkan dirinya dalam 

proses interaksi. Dalam kehidupan 

kelompok dalam berbagai aspek serta dalam 

proses interaksi sosial, sudah jelas tumbuh 

norma-norma sosial yang akan menjamin 

berlangsungnya interaksi yang selaras 

dengan situasi kelompok. Semakin suatu 

kelompok berkembang dan berinteraksi 

semakin kompleks, norma-norma sosial pun 

akan bergeser mengikuti irama interaksi dan 

situasi kelompoknya. 

Secara teoritis ada 2 syarat terjadinya 

interaksi sosial dan ada komunikasi. Agar 

interaksi sosial dapat berjalan dengan tertib 

dan teratur dan agar masyarakat berjalan 

normal, menurut George herbet mead maka 
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yang diperlukan bukan hanya kemampuan 

untuk bertindak sesuai dengan konteks 

sosial, tetapi perlu kemampuan untuk 

menilai secara obyektif prilaku kita sendiri 

dari sudut pandang orang lain. 

Bentuk-bentuk interaksi sosial yang 

berkaitan dengan proses asosiatif dapat 

terbagi atas bentuk kerja sama akomodasi 

dan asimilasi. Kerja sama merupakan suatu 

usaha bersama individu dengan individu 

atau kelompok-kelompok untuk mencapai 

satu atau beberapa tujuan. Akomodasi dapat 

diartikan sebagai suatu keadaan, dimana 

terjadi keseimbangan dalam interaksi antar 

individu-individu atau kelompok-kelompok 

manusia berkaitan dengan dengan norma 

sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku 

dalam masyarakat. Usaha-usaha ini 

dilakukan untuk mencapai suatu kesetabilan. 

Asimilasi merupakan suatu proses dimana 

pihak-pihak yang berinteraksi 

mengidentifikasikan dirinya dengan 

kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan 

kelompok. 

Bentuk interaksi yang berkaitan dengan 

proses disosiatif ini dapat terbagi atas bentuk 

persaingan, kontravensi dan pertentangan. 

Persaingan merupakan proses sosial, dimana 

individu atau kelompok-kelompok  manusia 

yang bersaing mencari keuntungan melalui 

bidang-bidang kehidupan. Bentuk 

kontraversi merupakan bentuk interaksi 

sosial yang bersifat berada antara persaingan 

dan pertentangan. Sedangkan pertentangan 

merupakan suatu proses sosial dimana 

individu atau kelompok berusaha untuk 

memenuhi tujuannya dengan jalan 

menentang pihak lawan yang disertai dengan 

ancama dan kekerasan.     

B. Perubahan Sosial  

Proses sosial menurut Pitirin 

Sorokin adalah setiap perubahan subjek 

tertentu dalam perjalanan waktu, entah itu 

perubahan tepatnya dalam ruang, atau 

modifikasi aspek kuantitatif atau kualitatif.  

Samuel Koening mengartikan bahwa 

perubahan-perubahan sosial itu 

menunjukkan pada modifikasi-modifikasi 

yang terjadi dalam pola-pola kehidupan 

manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena 

sebab-sebab yang intern dan ekstrn. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat 

dimengerti bahwa yang dimaksud dengan 

perubahan sosial adalah perubahan yang 

terjadi dalam masyarakat meliputi perubahan 

struktur, sistem dan organisasi sosial sebagai 

akibat dari adanya modifikasi dari pola-pola 

kehidupan manusia, yang dipengaruhi oleh 

adanya faktor kebutuhan intern dan ekstern 

masyarakat itu sendiri.  

Penekanan diatas ditujukan pada 

perubahan struktural karena perubahan 

struktural lebih mengarah pada perubahan 

sistem sebagai keseluruhan. Struktur sosial 

merupakan sejenis kerangka pembentukan 

masyarakat dan oprasinya. Jika strukturnya 

berubah, maka semua unsur lain cendrung 

berubah pola (Nasrullah, 2008:156-157). 

Terjadinya perubahan sosial terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhinya antara 

lain: 

1. Penemuan baru seperti pada masyarakat 

yang biasanya bekerja sebagai nelayan, 

buruh, dan ada yang berubah profesi setelah 

adanya pariwisata mangrove diantaranya 

menjadi penjaga parkir, penjaga makam 

disekitar tempat wisata tersebut dan 

memiliki pekerjaan tambahan.  

2. Struktur sosial menampakkan diri pada 

perubahan dalam status dan peran dimana 

untuk ibu rumah tangga yang biasanya tidak 

bekerja hanya mengurusi rumah tangga, 

setelah adanya pariwisata maka dapat 

menambah penghasilan seperti berjualan 

didekat rumah. 

3. Perubahan lingkungan hidup disini yang 

dilihat adalah perubahan yang terjadi di 

lingkungan sosial yang biasanya lebih suka 

belajar setelah adanya periwisata para 

remaja lebih sering berkumpul di tempat 

wisata tersebut sehingga secara tidak 

langsung mengurangi jam belajar para 

remaja tersebut.  

Masyarakat yang mengalami suatu 

proses perubahan, terdapat faktor-faktor 
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yang mendorong jalannya perubahan yang 

terjadi antara lain :  

a. Kontak dengan budaya lain. Salah satu 

proses yang menyangkut hal ini adalah 

diffusion. Difusi yang dimaksud ialah 

suatu proses penyebaran unsur-unsur 

kebudayaan dari individu kepada 

individu lain. Dan dari masyarakat satu 

ke masyarakat lain. Dengan proses 

tersebut manusia mampu menghimpun 

penemuan-penemuan baru yang 

dihasilkan. Dengan terjadinya difusi 

suatu penemuan baru yang telah 

diterima oleh masyarakat dapat 

diteruskan dan disebarkan pada 

masyarakat luas sampai umat manusia 

didunia ini dapat menikmati 

kegunaannya. 

b. Sistem pendidikan formal yang maju. 

Pendidikan mengajarkan bermacam 

ilmu pengetahuan untuk diketahui dan 

dikuasai. Oleh karena itu, pendidikan 

memberi suatu nilai tertentu bagi 

manusia dalam membuka fikirannya 

secara lebih rasional atau cara berfikir 

ilmiah agar lebih objektif terhadap suatu 

pemanfaatan kebutuhan dalam 

kehidupan manusia. 

c. Sikap menghargai hasil karya seseorang 

dan keinginan–keinginan untuk maju 

apabila sikap tersebut melembaga dalam 

masyarakat, masyarakat merupakan 

pendorong bagi usaha-usaha penemuan-

penemuan baru. 

d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan 

yang menyimpang (deviation) yang 

bukan merupakan delik. 

e. Sistem terbuka lapisan masyarakat 

(open stratification). Sistem terbuka 

memungkinkan adanya gerakan sosial 

vertikal yang luas atau berarti 

kesempatan bagi orang perorang untuk 

maju atas dasar kemampuan anggota 

masyarakat. 

f. Penduduk yang heterogen. Pada 

masyarakat yang terdapat dari kelompok-

kelompok sosial yang mempunyai latar 

belakang kebudayaan Ras, Ideologi 

yang berbeda dan seterusnya mudah terja

dinya pertentangan yang mengundang ke

goncangan. 

g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap 

bidang-bidang kehidupan tertentu. 

Ketidakpuasan yang berlangsung lama 

dalam sebuah masyarakat 

berkemungkinan besar akan 

mendatangkan Revolusi. 

h. Orientasi kemasa depan serta nilai 

bahwa manusia harus senantiasa 

berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. 

C. Pariwisata  

Kata wisata (tour) secara hafifah 

dalam kamus berarti “perjalanan di mana si 

pelaku kembali ketempat awalnya perjalanan 

sirkuler yang dilakukan untuk tujuan bisnis, 

bersenang-senang, atau pendidikan, pada 

berbagai tempat dikunjungi dan biasanya 

menggunakan jadwal perjalaan yang 

terencana” (murphy). Orang yang 

melakukan perjalanan wisata disebut 

wisatawan atau tourist. Menurut Murphy, 

pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-

elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan 

wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) 

yang merupakan akibat dari perjalanan 

wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang 

perjalanan tersebut tidak permanen.  

Begitu luasnya aspek-aspek yang 

termasuk dalam pariwisata, menyebabkan 

begitu banyaknya hal-hal yang memerlukan 

kajian sosiologis. Dari banyaknya aspek 

yang dapat dikaji, cohen dalam Pihatna 

(2005) mengelompokkannya ke dalam 

empat wilayah kajian, yaitu : 

1. Wisatawan  

2. Hubungan antara wisatawan dengan 

masyarakat lokal 

3. Struktur dan fungsi sistem pariwisata, 

dan  

4. Dampak-dampak pariwisata. 

Dalam mengkaji kepariwisataan di 

Sungai Timun, menurut Pitana (2005) 

pendekatan konseptual yang sesuai antara 

lain : 
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1. Tourism as a democratised travel 

Dalam pendekatan ini, pariwisata dipandang 

sebagai prilaku perjalanan wisatawan 

dengan berbagai karakteristiknya. Pariwisata 

yang dulu hanya dimonopoli oleh kaum 

aristokrat, tetapi sekarang sudah dapat 

dilakukan oleh siapa saja.  

2. Tourism as a modern varietyof a 

traditional pilgrimage 

Pariwisata dipandang berasosiasi dengan 

ziarah keagamaan yang biasa dilakukan 

masyarakat tradisional atau merupakan 

bentuk lain dari sacred journy. Pendekatan 

ini menganalisis makna struktural yang lebih 

dalam dari perjalanan wisata.  

Dalam hubungan dengan evolusi 

sikap masyarakat terhadap wisatawan, 

Doxey dalam Pitana (2005) menggambarkan 

perubahan sikap masyarakat lokal terhadap 

wisatawan secara linier.  

Tahapan-tahapan sikap masyarakat 

lokal terhadap wisatawan mulai dari 

Euphoria, Apathy, Annoyance, Antagonism 

dari keempat tahapan-tahapan diatas, yang 

sama adalah Euphoria.  

1. Euphoria yaitu kedatangan wisatawan 

diterima dengan baik dengan sejuta 

harapan ini terjadi pada fase-fase awal 

perkembangan pariwisata pada suatu 

daerah tujuan wisata, dan umumnya 

daerah tujuan wisata tersebut belum 

mempunyai perencanaan. 

2. Apathy yaitu masyarakat menerima 

wisatawan sebagai suatu yang lumrah, 

dan hubungan antar masyarakat dengan 

wisatawan didominasi oleh hubungan 

komersial. Perencanaan yang dilakukan 

pada daerah tujuan wisata pada fase ini 

umumnya hanya menekankan pada 

aspek pemasaran. 

3. Annoyance yaitu titik kejenuhan sudah 

hampir dicapai, dan masyarakat mulai 

merasa terganggu dengan kehadiran 

wisatawan. Perencanaan umumnya 

berusaha meningkatkan prasarana dan 

saran, tetapi belum ada usaha 

membatasi pertumbuhan. 

4. Antagonism yaitu masyarakat secara 

terbuka sudah menunjukkan 

ketidaksenangannya, dan melihat 

wisatawan sebagai sumber masalah. 

Pada fase ini perencanaan baru 

menyadari pentingnya perencanaan 

menyeluruh.   

Pada tahap Euphoria  ini, kedatangan 

wisatawan diterima dengan baik dengan 

sejuta harapan ini terjadi pada fase-fase awal 

perkembangan pariwisata pada suatu daerah 

tujuan wisata, dan umumnya daerah tujuan 

wisata tersebut belum mempunyai 

perencanaan. Karena dengan adanya 

wisatawan yang datang masyarakat berharap 

adanya peluang untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak seperti salah 

satunya adalah berdagang. Dengan 

berdagang membuat masyarakat dapat 

menambah penghasilan untuk membantu 

meningkatkan pendapatan dalam keluarga.  

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti ambil 

adalah penelitian kualitatif karena lebih 

dapat mengetahui bagaimana kenyataan 

yang ada di lapangan tentang permasalahan 

yang diangkat oleh peneliti karena langsung 

bertemu dengan masyarakat untuk dapat 

diwawancara. data hasil penelitian berupa 

data deskriptif yang tidak dihitung 

menggunakan rumus-rumus statistik. 

Sehingga untuk mendapatkan informasi dari 

masalah yang diteliti peneliti tidak 

menyebarkan angket untuk informan, tetapi 

melakukan wawancara mendalam. 

3.2 lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai 

Timun RT 02–RT 03 / RW 04 Kelurahan 

Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang 

Kota. Yang terdiri dari RT 02 berjumlah 69 

KK dan RT 03 berjumlah 47 KK, Jumlah 

keseluruhan adalah 170 jiwa. Alasannya 

adanya Perubahan interaksi pada masyarakat 

Sungai Timun dengan adanya Pariwisata 

Hutan Mangrove, Wisata Ziarah Makam 

Daeng Marewah Dan Makam Daeng Celak 

yang dalam tahap perkembangan.  
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3.3 Populasi Dan Sampel 

Sesuai dengan jenis penelitian bahwa 

penelitian kualitatif tidak menggunakan 

pendekatan populasi dan sampel tapi yang 

digunakan adalah dengan pendekatan secara 

intensif ke informan. Teknik penentuan 

informan yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan purposive sampling yaitu 

pemilihan informan yang ada dalam posisi 

terbaik dalam memberi informasi yang 

dibutuhkan. Pemilihan informan berdasarkan 

penilaian atau karakteristik yang diperoleh 

data sesuai dengan maksud 

penelitian.(Silalahi, 2010:272). 

Yang menjadi informan dalam penelitian 

ini, adalah masyarakat Sungai Timun 3 

orang dan wisatawan 3 orang. Yang menjadi 

Key Informan adalah masyarakat dan 

wisatawan dari penelitian tentang 

masyarakat lokal dan pariwisata perubahan 

interaksi masyarakat dikawasan pariwisata 

Sungai Timun. Penelitian ini menggunakan 

nama samaran (bukan nama sebenarnya) 

untuk kenyamanan dari informan. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer yaitu data yang langsung 

didapat dari warga Desa Sungai Timun 

dan didukung oleh RT 02–03 / RW 04 

Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan 

Tanjungpinang Kota, Dari hasil 

wawancara dan profil desa dari 

kelurahan. 

2. Data skunder yaitu data yang tidak 

langsung didapat seperti hasil karya 

yang dibuat dari internet atau hasil 

karya orang lain Dengan Tema Yang 

Sama, media massa, serta Kelurahan 

didekat daerah penelitian. Dari internet 

yaitu www.gudangskripsi.com.  

 

3.5 Teknik Dan Alat Pengambilan Data   

1. Observasi atau pengamatan 

Teknik observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu observasi partisipasi dan 

non partisipasi yang disesuaikan dengan 

obyek atau sasaran yang diamati. Peneliti 

terjun langsung dalam masyarakat dan 

peneliti hanya sekedar menjadi interviewer 

ketika meminta informasi kepada para tokoh 

masyarakat dan masyarakat luar/wisatawan.  

Pengamatan dilakukan secara 

partisipan, peneliti melibatkan diri dalam 

aktivitas masyarakat sekitar obyek wisata di 

Desa Sungai Timun. Peneliti juga 

melakukan pengamatan tentang kegiatan 

maupun kehidupan sosial-ekonomi dari 

subjek penelitian untuk menunjang data 

penelitian dalam penelitian ini. Dengan 

memanfaatkan tempat wisata tersebut untuk 

berjualan kecil-kecilan untuk menambah 

penghasilan. 

2. Wawancara  

Wawancara mendalam dalam penelitian 

ini merupakan suatu cara mengumpulkan 

data informasi secara langsung, bertatap 

muka dengan subjek penelitian maupun 

dengan informan pendukung, dengan 

maksud untuk mendapatkan gambaran 

lengkap tentang topik yang diteliti. Dalam 

hal ini peneliti terlibat secara langsung 

dengan aktivitas subjek penelitian. 

Wawancara dimaksudkan untuk 

memperoleh keterangan, pendapat secara 

lisan dari seseorang dengan berbicara 

langsung dengan orang tersebut (Bagong, 

2011:69).   

3. Dokumentasi 

Dokumen yang didapatkan dari lokasi 

penelitian, maupun instansi terkait yang ada 

dilokasi serta jurnal, dan dokumentasi yang 

relevan terhadap penelitian dan mempunyai 

substansi terhadap penelitian. Dokumentasi 

berupa gambar alat yang digunakan adalah 

kamera. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini digunakan analisis 

data kualitatif dari (Miles dan huberman 

(silalahi 2010:339) yang terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu  

1.  Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang mengarahkan 

dari informasi yang bersifat umum 

kedalam bentuk khusus, sebagai 

gambaran dari penelitian yang 

dilakukan pada saat wawancara 

sehingga data tersebut dapat dipilah 

http://www.gudangskripsi.com/
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menjadi data yang diperlukan oleh 

peneliti dapatkan dari tempat wisata 

mangrove sehingga, membuang dari 

informasi yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data informasi 

penelitian tersebut dengan cara 

sedemikian rupa sehingga 

memudahkan penarikan simpulan dari 

latar belakang penelitian Masyarakat 

Lokal Dan Pariwisata Perubahan 

Interaksi Masyarakat akibat 

Pariwisata Di kawasan Sungai Timun. 

2. Penyajian data yaitu sekumpulan 

informasi yang tersusun secara rapi 

sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan dan pengambilan 

tindakan sajian ini melalui data yang 

disajikan berdasarkan pemahaman 

yang didapat dari penyajian data 

tersebut yang disusun secara rapi 

sehingga akan mudah dibaca, 

dipahami agar sajian tersebut tidak 

menyimpang dari pokok 

permasalahan yang peneliti lakukan 

saat mengambil data.  

3. Penarikan simpulan yaitu 

penggambaran makna yang 

ditampilkan peneliti berupaya untuk 

mencari makna dibalik data yang 

dihasilkan, proses penyimpulan 

merupakan pertimbangan yang benar-

benar nyata dilapangan sehingga 

memperoleh hasil pemahaman yang 

lebih jelas. data yang tadinya 

pengumpulan data yang belum jelas 

kemudian menjadi lebih terperinci.  

IV. PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Informan 

Sebelum membahas dari hasil 

penelitian, maka peneliti akan menguraikan 

identitas informan. Dalam penelitian yang 

menjadi informan adalah masyarakat lokal 

dan wisatawan yang datang ke tempat wisata 

Sungai Timun. 

Hasil pengamatan peneliti dilapangan 

bahwa Dalam lingkungan masyarakat 

Sungai Timun, interaksi yang terjadi 

berjalan dengan baik Antara masyarakal 

lokal dengan wisatawan serta antar sesama 

masyarakat juga terjalin interaksi dan 

komunikasi dengan baik. Namun dengan 

adanya pariwisata tersebut juga 

menimbulkan adanya pengaruh atau 

perubahan yang bersifat positif dan negatif 

dalam masyarakat khususnya anak-anak 

remaja. Untuk memperkuat pengamatan 

yang peneliti lakukan di lapangan dapat 

dilihat hasil wawancara dengan informan 

yaitu bagaimana interaksi yang terjalin 

antara masyarakat lokal dan wisatawan dan 

bagaimana interaksi yang terjadi antara 

sesama masyarakat yang berada di Sungai 

Timun.  

Dari data identitas informan dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi informan 

berjumlah 6 orang diantaranya masyarakat 

lokal berjumlah 3 orang dan wisatawan 

berjumlah 3 orang. Bila dilihat dari umur 

informan yang berusia 17-30 tahun 

berjumlah 2 orang, diantaranya masyarakat 

lokal 1 orang, wisatawan 1 orang, yang 

berusia 31-40 tahun berjumlah 2 orang 

diantaranya masyarakat lokal berjumlah 1 

orang dan wisatawan berjumlah 1 orang, 

yang berusia 41-75 tahun berjumlah 2 orang 

dengan masyarakat lokal berjumlah 1 orang 

dan wisatawan 1 orang. 

4.2 Responden Berdasarkan Pendidikan   

Faktor pendidikan sangat mendukung 

cara berfikir seseorang, termasuk dalam 

mengambil sikap untuk bekerja sampingan 

selain mengurus rumah tangga. Karena 

dengan adanya kerja sampingan secara tidak 

langsung telah membantu dalam pemasukan 

keseharian. Berdasarkan data yang didapat 

bahwa responden dalam penelitian ini 

memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-

beda. informan dari pendidikan sebagai 

berikut : jumlah informan didalam penelitian 

ini, informan yang berpendidikan SD 2 

orang dengan demikian informan yang 

memberikan jawaban berkaitan dengan 

permasalahan diatas diperoleh dari pedagang 

yang berpendidikan SD. Sedangkan yang 

berpendidikan SMP 2 orang. Namun mereka 
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ikut terlibat membantu suami dalam 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

Selanjutnya informan lainnya ada yang 

berpendidikan  SMA 1 orang dan 1 orang 

berpendidikan Sarjana. Dari perbedaan latar 

pendidikan ini ternyata tidak menjadikan 

penghambat bagi ibu rumah tangga untuk 

ikut berperan membantu ekonomi keluarga. 

Tetapi dengan adanya keinginan yang sama 

yaitu ingin lebih maju baik dari segi 

ekonomi maupun taraf hidup keluarga 

mereka. 

4.3 Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin informan 

antara masyarakat yang tinggal di Sungai 

Timun dan wisatawan berdasarkan jenis 

kelamin sebagai berikut : untuk jenis 

kelamin  laki-laki sebanyak 3 orang, 

kemudian untuk jenis kelamin perempuan 

sebanyak 3 orang. 

4.4 Jenis Pekerjaan Informan 

Pada penelitian ini informan yang 

memiliki pekerjaan dan penghasilan yang 

berbeda. untuk mengetahui daftar informan 

tentang jenis pekerjaan informan yaitu : 

pelajar 1 orang, Nelayan 1 orang, Nelayan 

dan jualan 1 orang, pegawai negri sipil 

(PNS) 1 orang, ibu rumah tangga 2 orang. 

Informan yang peneliti mintai keterangannya 

merupakan informan yang dianggap 

berkompeten didalam menggali informasi 

terkait dengan perubahan interaksi 

dikawasan wisata Sungai Timun. Sehingga, 

validasi informasi yang peneliti dapatkan 

merupakan informasi yang benar-benar 

langsung dari sumbernya. 

Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi berlangsungnya suatu 

interaksi sosial dikawasan Sungai Timun, 

terutama antara individu dan kelompok, 

yakni : 

1. Faktor Imitasi  

Imitasi merupakan tindakan seseorang 

untuk meniru atau mengikuti orang lain. 

Imitasi tidaklah berlangsung dengan 

sendirinya, sehingga individu yang satu akan 

dengan sendirinya mengimitasi individu 

yang lain, demikian dengan sebaliknya.  

Dengan kata lain imitasi tidak 

berlangsung secara otomatis, tetapi ada 

faktor lain yang ikut berperan, sehingga 

seseorang mengadakan imitasi dalam 

berpenampilan atau mode, adat istiadat, 

maupun mempelajari nilai dan norma dalam 

masyarakat juga dapat menyimpang dari 

nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Imitasi juga dapat berlangsung 

melalui interaksi secara langsung, media 

massa, seperti Tv, Radio atau Internet. 

(Bimo Walgito, 2003:67).  

Sebelum adanya perubahan interaksi 

yang terjadi didalam masyarakat Sungai 

Timun masih bersifat biasa, biasa disini 

dimaksudkan perubahan yang terjadi tidak 

begitu menonjol seperti adanya pariwisata 

saat ini, karena masyarakat melihat 

perubahan dalam segi penampilan belum 

begitu diperhatikan. Setelah adanya 

pariwisata masyarakat melihat wisatawan 

yang datang berpakaian modis dan cantik 

sehingga rasa tertarik untuk mengikuti 

perlahan-lahan mulai terlihat dan tidak 

hanya anak-anak namun orang tua juga 

sudah mengikuti penampilan atau mode 

yang di pakai oleh para wisatawan tersebut 

yang datang berkunjung.  

Salah satu bentuk interaksi yang 

dibicarakan oleh simmel adalah gaya 

(fashion). Gaya merupakan bentuk relasi 

sosial yang menginginkan orang 

menyesuaikan diri dengan keinginan 

kelompok. Gaya bersifat dialektis yang 

berarti keberhasilan dan pesebaran gaya 

akan berujung pada kegagalan. Hal positif 

yang muncul dengan adanya interaksi bisa 

terjadi melalui terjalinnya solidaritas 

masyarakat, dan hal negatif adalah berupa 

adanya konflik. (Sabarno 

Dwirianto,2013:35-36). 

2. Faktor sugesti 

Sugesti merupakan suatu proses 

pemberian pandangan atau pengaruh oleh 

seseorang kepada orang lain dengan cara 

tertentu secara emosional sehingga pengaruh 
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atau pandangan tersebut diikuti tanpa 

berfikir panjang atau tanpa kritik. Sugesti 

bisa dilakukan oleh individu ke kelompok, 

juga bisa dilakukan sebaliknya. Wujud 

sugesti bisa berupa sikap ataupun tindakan 

dan prilaku juga cendrung bersifat negatif. 

(Bimo Walgito,2003:67-68). 

Sebelum adanya pariwisata atau tempat 

wisata masyarakat sungai timun khususnya 

remaja-remaja selalu mengikuti kegiatan 

yang ada seperti volly, bola kaki atau futsal. 

Namun setelah adanya tempat wisata dan 

jembatan membuat anak-anak remaja lebih 

cenderung untuk datang berkumpul ke 

tempat wisata tersebut karena mengikuti 

teman-teman yang baru dikenal untuk 

nongkrong dan mengikuti teman-temannya 

untuk merokok agar bisa di cap anak gaul 

dan tidak diledek teman-temannya. 

Kondisi sosial sumber utama pada 

hakikatnya adalah masalah yang 

patologisnya, akan tetapi faktor kecepatan 

perubahan sosial (bahkan ada percepatan 

perubahannya). Sehingga banyak terjadi 

kelebihannya pada sector ekonomi, politik, 

lingkungan keluarga, dan langbang-lambang 

sosial ditengah masyarakat karena itu norma, 

kontrol dan sanksi sosial menjadi semakin 

lemah yang membawa akibat anak-anak dan 

para remaja menjadi tidak terkontrol dan 

tidak terkendali. 

Semua bentuk perubahan dalam struktur 

sosial itu sangat mempengaruhi pola hidup 

individu dalam masyarakat kontemporer. 

Namun dampak paling besar ialah 

pengaruhnya pada kaum remaja, karena usia 

ini merupakan priode transisi dalam 

kehidupan anak-anak yang dapat membuat 

mereka sangat labil kejiwaannya dan mudah 

dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. 

(Kartini Kartono, 2013:74).  

Pengaruh terhadap lingkungan setempat 

mempengaruhi kepada individu karena 

melalui proses interaksi dengan sesama 

teman akhirnya norma-norma sosial yang 

diperoleh oleh lingkungan keluarga menjadi 

berubah semanjak individu tidak bisa 

mengontrol terhadap tingkah laku dan 

kebiasaan yang seharusnya tidak diikuti dan 

akhirnya menjadi suatu kegiatan yang 

berulang-ulang yaitu kebiasaan berkumpul 

ditempat wisata tersebut dengan teman-

teman untuk membuang waktu.  

Prilaku secara umum merupakan 

suatu bentuk atau sikap yang dibuat manusia 

sendiri terhadap dirinya yang dapat 

menimbulkan suatu respon atau objek. 

Prilaku, lingkungan dan individu itu sendiri 

saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ini 

berarti, bahwa prilaku individu dapat 

mempengaruhi individu itu sendiri, 

disamping itu prilaku juga berpengaruh pada 

lingkungan, demikian pula lingkungan dapat 

mempengaruhi individu, demikian pula 

sebaliknya.(Bimo walgito,2003:17). 

3. Faktor Identifikasi 

Identifikasi yaitu peniruan yang diikuti 

memiliki makna yang mendalam apabila 

individu mengidentifikasikan dirinya 

terhadap seseorang yang dikagumi maka 

dapat diartikan individu tersebut sedang 

menjadikan dirinya sama atau identik seperti 

orang tersebut baik tindakan maupun nilai-

nilai ideologi atau pandangan hidup, dan 

seseorang yang diikuti tersebut dijadikan 

sebagai panutan. 

Dengan adanya tempat wisata yang 

dibuka oleh pemerintah maka pengaruh atau 

perubahan interaksi dapat berubah pula 

seperti kebiasaan yang dilakukan anak-anak 

remaja. mengikuti kegiatan yang positif 

seperti ekskul disekolah, belajar bersama. 

Namun lama kelamaan dengan perubahan 

lingkungan dan interaksi yang terjadi, di 

dalam keluarga khususnya tidak lagi 

menjadi yang utama karena anak-anak lebih 

dominan bersikap mengikuti lingkungan 

baru mereka.  

Didalam identifikasi anak akan 

mengambil oper sikap-sikap ataupun norma-

norma dari orang tuanya yang dijadikan 

tempat identifikasi itu. dalam proses 

identifikasi ini seluruh norma-norma, cita-
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cita, sikap dan sebagainya dari orang tua 

dapat mungkin dijadikan norma-norma, 

sikap-sikap dan sebagainya itu dari anak 

sendiri, dan anak menggunakan hal tersebut 

dalam prilaku sehari-hari. Karena itu seperti 

telah dipaparkan didepan kedudukan orang 

tua dalam keluarga adalah sangat penting, 

karena segala sesuatu yang diperbuat oleh 

orang tua akan dijadikan tauladan bagi anak-

anaknya.  

Sesuai dengan perkembangan 

anak,mula-mula anak mengidentifikasikan 

diri pada orang tuanya, tetapi kemudian 

setelah anak masuk sekolah, tempat 

identifikasi dapat beralih dari orang tua 

kepada gurunya atau kepada orang lain yang 

dianggapnya bernilai tinggi dan yang 

dihormatinya. Identifikasi ini dilakukan oleh 

anak kepada orang lain yang dianggap ideal 

dalam suatu segi, baik itu norma-normanya, 

sikap-sikapnya ataupun segi-segi yang lain, 

yang nilainya dianggap ideal dan ini masih 

kurang pada anak atau individu yang 

bersangkutan. Masa perkembangan dimana 

anak atau individu paling banyak melakukan 

identifikasi kepada orang lain ialah pada 

masa remaja. (Bimo Walgito,2003:73-74). 

4. Faktor Simpati 

Simpati yaitu memposisikan diri kepada 

orang lain dalam suatu relasi kerjasama 

antara dua orang atau lebih yang diliputi 

saling pengartian, sehingga faktor perasaan 

memegang peranan utama terhadap rasa 

ketertarikan seseorang terhadap bisnis atau 

usaha. (Bimo Walgito,2003:73-74). Sebelum 

adanya pariwisata masyarakat sungai timun 

banyak yang bekerja sebagai nelayan. 

Namun dengan adanya tempat pariwisata 

yang dibuka maka masyarakat memiliki 

kesempatan dengan berjualan atau 

berdagang untuk menambah penghasilan 

keluarga yang dapat membantu dengan 

berdagang atau berjualan ditempat 

pariwisata tersebut. 

Wisatawan mengunjungi suatu daerah 

tujuan wisata antara lain didorong oleh 

keinginan untuk mengenal, mengetahui dan 

mempelajari daerah dan kebudayaan 

masyarakat lokal. Selama berada didaerah 

tujuan wisata, wisatawan pasti berinteraksi 

dengan masyarakat lokal, bukan saja dengan 

mereka yang secara langsung melayani 

kebutuhan wisatawan (pemandu wisata), 

melainkan juga dengan masyarakat secara 

luas.  

Interaksi dengan masyarakat luas ini 

semakin intensif kalau jenis pariwisata yang 

dikembangkan adalah pariwisata budaya. 

Karena kebudayaan melekat pada kehidupan 

sehari-hari. Pada jenis pariwisata lain, 

seperti marine tourism atau adventure 

tourism interaksi dengan masyarakat lokal 

mungkin kurang intensif karena objek yang 

ditemui adalah alam / benda mati. 

Keunggulan daerah tujuan wisata, 

yang meliputi jenis dan sifat atraksi yang 

ditawarkan, kualitas layanan, lingkungan 

fisik dan sosial dan prilaku masyarakat lokal 

terhadap wisatawan, yang juga sangat 

penting sebagai salah satu atribut daerah 

tujuan wisata (Pitana, 73:2004). 

V. PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

interaksi antara masyarakat lokal dalam 

pengembangan yang ada di Sungai Timun 

dapat dipertahankan oleh faktor interaksi 

sosial yang terbagi menjadi empat faktor 

yaitu faktor peniruan atau imitasi, faktor 

sugesti, faktor identifikasi, dan faktor 

simpati. dari faktor-faktor tersebut dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dampak positif 

dan dampak negatif.  

Pada dampak positif, faktor simpati 

memberikan pengaruh kepada masyarakat 

lokal dimana dengan adanya tempat wisata 

yang letaknya strategis maka dapat 

menjadikan peluang membuka usaha untuk 

mengangkat taraf hidup keluarga. Didukung 

juga dengan adanya hubungan interaksi yang 

baik antara Masyarakat lokal dan wisatawan 
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serta antara sesama masyarakat Sungai 

Timun secara keseluruhan berjalan baik 

maka dapat dikatakan menjadi tempat 

pengembangan wisata yang baik. 

Sedangkan Dampak negatif yaitu faktor 

sugesti, faktor imitasi, dan faktor 

identifikasi. Faktor sugesti terjadinya 

perubahan prilaku terhadap anak-anak 

remaja dengan adanya pengaruh dari teman 

yang baru mereka kenal dan yang sering 

diikuti adalah hal-hal yang negatif seperti 

merokok. Faktor imitasi dimana peniruan 

yang diikuti sebelum adanya pariwisata 

lebih mengikuti kebiasaan orang tua namun 

dengan banyaknya wisatawan yang datang 

perubahan terjadi seperti cara berpakaian 

yang mulai terbuka. Faktor identifikasi 

terjadi dalam sebuah keluarga dimana 

biasanya anak-anak mengikuti prilaku orang 

tuanya berbicara dengan tutur kata yang 

sopan, setelah adanya wisatawan mulai 

berubah karena mengikuti ucapan yang 

kurang baik atau kasar.    

5.2 Saran  

Dari kesimpulan yang peneliti paparkan 

diatas, maka dapat disampaikan beberapa 

saran. Disini Peneliti melihat bahwa 

ditempat pariwisata Sungai Timun masih 

kurang, diantaranya: 

1. Belum ada yang menjual oleh-oleh 

dari tempat wisata, seperti sovenir 

atau kerajinan-kerajinan yang 

menarik maka akan membuat daya 

tarik tersendiri dari tempat wisata 

tersebut selain menikmati tempat 

wisata mangrove atau hutan bakau 

yang terletak di Sungai Timun. 

2. Banyak pengunjung yang datang ke 

mangrove salah jalan karena tidak 

adanya tempat atau penunjuk arah ke 

tempat wisata hutan mangrove. akses 

jalan yang kurang baik karena masih 

tanah merah bekas jalan baoksit,dan 

banyak jembatan yang telah lapuk 

karena terbuat dari kayu.   

3. Belum ada aliran listrik yang masuk 

didaerah tempat wisata sehingga 

tempat penginapan yang telah dibuat 

menjadi terabaikan, apabila 

pemerintah yang berwenang menjaga 

tempat wisata mangrove menjaga 

kenyamanan untuk pengunjung akan 

menarik kembali wisatawan yang 

berkunjung baik dalam maupun dari 

luar kota bahkan manca negara, 

karena sekarang tempat wisata yang 

ada di Kepulauan Riau dapat diakses 

memalui media sosial dan dari 

internet bisa melihat keindahan hutan 

mangrove. 
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