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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pemasaran adalah suatu cara dalam menjalankan suatu usaha dengan lebih 

menititik beratkan perhatian terhadap pelanggan daripada produk. Semua 

fungsi manajemen termasuk pengorganisasian, perencanaan, pengambilan 

keputusan dan pengawasan terhadap hasil-hasilnya, diarahkan kepada 

orientasi pemasaran yang mewujudkan suatu kumpulan teknik dan strategi 

guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan Wahab 1989: 23. Namun perlu 

disadari bahwa pemasaran tidak boleh mengambil semua tugas fungsi 

manajemen perusahaan yang dimaksud. Fungsi manajemen yang dimaksud 

adalah fungsi produksi, personalia, dan keuangan. 

Pemasaran yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemasaran 

pariwisata sendiri adalah proses manajemen dimana organisasi pariwisata 

nasional atau badan-badan usaha wisata dapat mengindentifikasi wisata 

pilihannya baik yang aktual maupun potensial, dapat berkomunikasi dengan 

meraka untuk meyakinkan dan mempengaruhi kehendak, kebutuhan, motivasi,  

kesukaan, dan hal yang tidak disukai baik pada tingkat lokal, regional, 

nasional ataupun internasional, serta memutuskan dan menyesuaikan produk 

wisata mereka secara tepat, dengan maksud mencapai kepuasan yang optimal 

wisatawan sehingga dengan begitu mereka dapat meraih saran-sarannya. 
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Pemasaran pariwisata memiliki beberapa tujuan-tujuan yang bersifat realitstis, 

mancakup luas, fleksibel, bersifat khas. Dalam hal itu hasil-hasil yang 

diharapkan akan dicapai melalui media promosi. 

Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran yang termasuk salah 

satu aspek dalam memperkenalkan atau mempengaruhi kepada wisatawan 

agar berkunjung ke suatu objek wisata tersebut. Promosi merupakan bagian 

dari proses pemasaran yang termasuk salah satu aspek dalam bauran 

pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran pada dasarnya merupakan 

koordinasi interaksi dari empat komponen yang sering disebut 4P yaitu produk 

(product), harga (price), lokasi distribusi (place), dan promosi (promosi) 

menurut (Sunaryo 2013: 177). Aktivitas promosi kepariwisataan secara 

prinsip merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Organisasi 

Penyelenggara Pariwisata (destinasi wisata) yang berusaha mempengaruhi 

khalayak atau pasar wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari 

penjualan produk wisatanya.  

Banyak promosi yang akan dilakukan objek wisata untuk mempengaruhi 

atau memperkenalkan suatu objek wisata kepada wisatawan. Beberapa 

promosi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah promosi melalui 

media cetak dan media sosial yang dimiliki oleh objek wisata tersebut. Media 

sosial sendiri adalah media daring yang mendukung interaksi sosial. Media 

sosial menggunakan teknologi berbasis web atau laman yang megubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang 
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populer sekarang ini antara lain: blog, twitter, facebook, instagram, path, 

wikipedia.  

Definisi lain dari media sosial juga adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat 

sebagai fasilitator daring yang menguatkan hubungan antar pengguna 

sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial (Nasrullah 2017: 11). Media yang 

menjadi objek dalam penelitian ini adalah media sosial facebook, instagram, 

dan website (Laman) yang dimiliki oleh tempat penelitian yang akan diteliti. 

Selain menggunakan media sosial untuk mengundang wisatawan yang datang 

ke objek wisata tersebut, media yang digunakan lagi adalah media cetak. 

Media cetak sudah menjadi tempat promosi pada zaman sebelum media sosial 

menjadi populer seperti ini. Media cetak secara umum adalah sebuah media 

penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan 

kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis. Jadi dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media cetak adalah sebuah media 

yang didalamnya berisi informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat 

umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu saja. Dari informasi diatas 

keunggulan media cetak adalah menyampaikan informasi secara detail dan 

terperinci. 

Penelitian ini diambil di kota besar di Jawa Timur yaitu Surabaya yang 

kental dengan nilai kepahlawanan, sejak berdirinya Kota Surabaya yang 

memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroism. Kota 
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pahlawan juga berkaitan dengan aktivitas perdagangan, secara geografis 

Surabaya memang diciptakan sebagai kota dagang dan pelabuhan. Surabaya 

merupakan pelabuhan gerbang utama Kerajaan Majapahit, letaknya yang di 

pesisir utara Pulau Jawa membuatnya berkembang menjadi pelabuhan penting 

di Zaman Majapahit pada abad ke-14. Pada masa kolonial, letak geografis 

yang sangat strategis membuat pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19 

memberikan posisi kepada Surabaya sebagai pelabuhan utama yang berperan 

sebagai collecting centers dari rangkaian terakhir kegiatan pengumpulan hasil 

produksi perkebunan di Ujung Timur Pulau Jawa yang ada di daerah 

pendalaman untuk diekspor ke Eropa. Selain dikenal dengan kota 

perdagangan, Surabaya juga masih memiliki peninggalan-peninggalan dan 

bangunan-bangunan zaman dahulu yang masih dijaga oleh pemerintah dan 

masyarakat Surabaya, oleh karena itu banyak wisatawan yang ingin 

berkunjung ke Surabaya untuk melihat bangunan-bangunan dan peninggalan 

lama yang masih dijaga oleh pemerintah dan masyarakat Surabaya.  
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Berikut adalah lampiran data kunjungan wisatawan yang berkunjung ke 

Surabaya. 

 

Tabel 1. 1 Banyaknya Kunjungan Wisatawan Nusantara 2009-2016 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya 

Dari lampiran tersebut memberitahukan bahwa tingkat kunjungan 

wisatawan pada tahun 2009 hingga 2016 meningkat dan dari data tersebut 

realisasinya melebihi target yang ditentukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. Dari tahun ke tahun pun target yang ditentukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata selalu terealisasikan lebih dari target yang telah 

ditentukan, itu menandakan bahwa wisatawan nusantara berminat untuk 

datang ke Surabaya.  



6 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

TUGAS AKHIR PROMOSI DAYA TARIK... IZMI AN-NISAA’ FAH 
 

Berikut adalah lampiran data wisatawan mancanegara negara yang 

berkunjung ke Surabaya. 

 

Tabel 1. 2 Banyaknya Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2009-2016 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya 

Dari data diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tidak 

metargetkan banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Surabaya 

tetapi dari target yang tidak terlalu banyak itu telah terealisasikan cukup 

banyak wisatawan yang datang ke Surabaya. Dari data yang sudah dijelaskan 

diatas bahwa Surabaya memang sedang meningkat pariwisatanya, dan 

Surabaya juga sebagai Kota Pahlawan yang memiliki peninggalan dan 

bangunan-bangunan tua yang cukup diminati oleh wisatawan yang datang. 

Beberapa objek wisata di Surabaya pun menjadikan bangunan dan 
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peninggalan tersebut sebagai atraksi wisata yang dimiliki oleh Surabaya. Salah 

satu contoh peninggalan dan bangunan yang menjadi objek wisata yang cukup 

terkenal di Surabaya adalah Kampung Lawas Maspati.   

Pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 adalah berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Sedangkan kepariwisataan sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah, dan pengusaha. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya 

disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu 

atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, 

fasilitas umum, fasilitas pariwisata. Aksesibilitas serta masyarakat yang saling 

terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kawasan yang dijadikan 

sebagai tujuan wisata disebut objek wisata. Objek wisata dibedakan menjadi 3 

macam yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya, dan objek wisata minat 

khusus. Contoh objek wisata yang akan diteliti adalah Kampung Lawas 

Maspati. 

Kampung Lawas Maspati adalah kampung wisata pertama yang berada di 

tengah kota besar di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Kampung Lawas 

Maspati juga termasuk dalam wisata sejarah dan wisata edukasi karena 

didalamya memiliki beberapa peninggalan bersejarah yang masih dijaga oleh 
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warga Kampung Lawas Maspati dan juga dibantu oleh Pemerintah Kota 

Surabaya dalam menjaga bangunan lama tersebut. Kampung Lawas Maspati 

memiliki 5 RT dan memiliki 1 RW. Setiap RT di Kampung Lawas Maspati 

memiliki ciri khas tanaman masing-masing dan warga Kampung Lawas 

Maspati juga memiliki UMKM yang memang diolah sendiri oleh warga 

Kampung Lawas Maspati tersebut. Biasanya jika ada tamu berkelompok ke 

Kampung Lawas Maspati warga Kampung Lawas Maspati akan megadakan 

pertunjukkan berupa cara membuat masker, makanan ringan atau obat-obatan 

menggunakan bahan-bahan herbal melalui tanaman yang mereka lindungi dan 

ciri khas dari setiap RT tersebut, tidak heran jika Kampung Lawas Maspati 

juga bisa disebut sebagai wisata edukasi. Kampung Lawas Maspati juga 

dikelola sendiri oleh bapak RW dan RT beserta beberapa pegawainya dan 

dibantu oleh warga Kampung Lawas Maspati. 

Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian adalah pengelolaan berasal 

dari kata “kelola” dan merupakan terjemah dari kata manajemen. Pengertian 

manajemen sendiri adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 

menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan 

personalia atau kepegawaian, pengarah dan kepemimpinan. Kampung Lawas 

Maspati sendiri dikelola oleh bapak ketua RW dan bapak ketua RT juga 

dibantu oleh beberapa pegawai RW untuk menjadikan Kampung Lawas 

Maspati agar menarik wisatawan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas masalah yang ingin diteliti oleh peneliti 

adalah tentang Promosi Daya Tarik Wisata di Surabaya. Penelitian ini akan 

membahas tentang promosi yang dihadapi dilakukan oleh pengelola Kampung 

Lawas Maspati dan juga kendala promosi oleh pengelola Kampung Lawas 

Maspati.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana promosi yang dilakukan oleh pengelola Kampung Lawas 

Maspati sebagai Daya Tarik Wisata di Surabaya? 

2. Apa saja kendala promosi Kampung Lawas Maspati yang dihadapi 

oleh pengelola? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 

1.3.1 Tujuan 

 

1. Untuk mengetahui cara kerja pengelola dalam mempromosikan Kampung Lawas 

Maspati. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala promosi oleh pengelola dalam 

mempromosikan Kampung Lawas Maspati. 
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1.3.2 Manfaat 

 

1. Untuk peneliti : Memberikan informasi awal untuk dilakukan proses penelitian 

lanjutan dengan tema sejenis. 

2. Untuk pembaca : Memberikan informasi tentang Kampung Lawas Maspati 

terkait metode promosinya.  

3. Untuk Kampung Lawas Maspati : Dapat mengatur promosi melalui media 

sosial dan media cetak yang lebih menarik untuk lebih meningkatkan jumlah 

wisatawan yang datang. 
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1.4 Kerangka Pemikiran  

 

Kerangka pemikiran diterapkan sebagai dasar dalam pengembangan konsep 

dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan masalah 

yang telah dirumuskan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kampung Lawas Maspati 

Promosi 

Media Sosial Media Cetak Kendala Promosi 

Instagram 

Facebook 

Website (Laman) 

Brosur  

Booklet 

Pegawai  

Atraksi Wisata 

Kampung Lawas Maspati Telah 

Terpromosikan 
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1.4.1 Promosi 

 

Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas produknya agar tersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan (Tjiptono 2001: 219) dikutip dari Jurnal Bisnis dan Manajemen 

Islam.  

Tujuan promosi menurut Boone dan Kurtz (2002, 134), sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi 

Merupakan strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan hanya 

menyebabkan informasi yang memberitahukan calon pembeli tentang produk 

dan jasa yang akan dipasarkan. 

2. Mendiferensikan sebuah produk 

Tujuan jasa perusahaan dengan produk atau jasa pesaing. Dengan jasa 

mengaplikasikan konsep yang disebut positioning. Pemasar berupaya meraih 

tempat didalam benak konsumen, maksudnya yaitu mengkomunikasikan 

perbedaan-perbedaan signifikan mengenai atribut, harga, kualitas, atau manfaat 

dari produk atau jasa konsumen. 
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3. Menaikkan penjualan 

Tujuan paling umum dari strategi promosi. Seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya, beberapa strategi berkonsentrasi pada merangsang permintaan 

primer walaupun sebagian menstabilkan penjualan. 

4. Menstabilkan penjualan 

Tujuan lain dari promosi, perusahaan biasanya mempromosikan konten 

penjualan selama periode penurunan penjualan, dan memotivasi tenaga 

penjualan dengan menawarkan hadiah- hadiah seperti liburan, televisi, dan 

beasiswa kepada mereka yang meraih target tertentu. 

5. Menonjolkan nilai produk 

Sejumlah promosi diajukan untuk menonjolkan nilai produk dengan 

menjelaskan manfaat-manfaat kepemilikan dari produk yang kurang dikenal 

pembeli. 

1.4.2 Media Sosial 

 

Media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpatisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog dan wiki merupakan bentuk media 

sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Istilah 

media sosial tersusun dari dua kata yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan 

sebagai alat komunikasi (Laughey, 2007; McQuil, 2003). Sedangkan kata “sosial” 

diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang 
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memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menengaskan bahwa 

pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau 

dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial (Durkheim 

dalam Fuchs, 20014) dikutip dari Jurnal dan bulletin psikologi. Menurut Van Dijk 

dalam Nasrullah (2015: 11) media sosial adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas maupun berkolaborasi. Maka dari itu, media sosial dapat dilihat 

sebagai medium (fasilitator) daring yang menguatkan hubungan antar pengguna 

sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial, dikutip dalam Jurnal Sosioteknologi.  

 Fungsi media sosial menurut Jan H. Kietzmann, Kritopher Hermkens, Ian P. 

McCarthy dan Bruno S. Silvestre (2011), yaitu 

1. Identity menggambarkan pengaturan indentitas para pengguna dalam sebuah 

media sosial menyangkut nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto. 

2. Conversations menggambarkan pengaturan para pengguna berkomunikasi 

dengan pengguna lainnya dalam media sosial. 

3. Sharing menggambarkan pertukaran, pembagian serta penerimaan konten 

berupa teks, gambar atau video yang dilakukan oleh para pengguna. 

4. Presence menggambarkan apakah pengguna dapat mengakses pengguna 

lainnya. 

5. Relationship menggambarkan para pengguna terhubung atau terkait dengan 

pengguna lainnya. 

6. Reputation menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasi orang lain 

serta dirinya sendiri. 
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7. Groups menggambarkan para pengguna dapat membentuk komunitas dan sub-

komunitas yang memiliki latar belakang, minat, atau demografi. 

1.4.3 Media Cetak 

 

Media cetak adalah suatu media statis yang mengutamakan fungsinya 

sebagai media penyampaian informasi. Maka media cetak terdiri dari lembaran 

dengan sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna dan halaman putih, 

dengan fungsi utama untuk memberikan informasi atau menghibur. Media cetak 

juga adalah suatu dokumen atas segala hal yang dikatakan orang lain dan rekaman 

peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, 

gambar, foto, dan sebagainya (Ardianto 2009: 99).  

1.4.4 Kendala Promosi 

 

Kendala promosi yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang 

berada dalam suatu perusahaan, sehingga menyebabkan promosi melalui media 

sosial dan media cetak tidak berjalan dengan lancar. Selain menyebabkan tidak 

berjalannya suatu promosi tersebut juga menyebabkan tidak ada wisatawan yang 

mengetahui adanya objek wisata melalui media sosial dan media cetak. 

1.4.5 Objek Wisata 

 

Objek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri 

pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (something to 

see). Di luar negeri objek wisata disebut tourist attraction (atraksi wisata), 

sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata. Objek wisata adalah 
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tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan 

dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat 

yang dikunjungi wisatawan. 

Menurut Yoeti (1996), suatu daerah tujuan wisata yang baik harus 

mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi: 

a. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (something to see) 

b. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (something to buy) 

c. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (something to do) 

Dapat disimpulkan bahwa objek wisata yang baik dan menarik untuk 

dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga memiliki keunikan dan 

daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh fasilitas pada saat 

menikmatinya. 

1.5 Metodologi Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang 

menggambarkan keadaan sebenarnya tentang objek yang akan diteliti saat proses 

penelitian berlangsung. Menurut Sugiyono (2010: 13) penelitian deskriptif yaitu, 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel lain. Metode penelitian deskriptif dipilih karena penulis menganggap 
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penelitian ini sangat logis dalam menyebarluaskan informasi serta lebih mudah 

untuk diterapkan dan dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan alamiah lebih mengutamakan kalimat lisan atau tertulis, fenomena, 

perilaku, atau objek yang diteliti sebagai data. Dikutip dari buku Lexy J. Moleong 

(2017: 4) menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) mendefiniskan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Pendekatan kualitatif dipilih karena mempunyai landasan teori yang sesuai fakta, 

deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam, serta 

sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan, karena 

bertemu langsung dengan informan. 

1.5.1 Batasan Konsep 

 

Promosi merupakan bentuk upaya untuk memberitahukan atau 

menawarkan informasi baik produk atau jasa pada dan dengan tujuan menarik 

calon konsumen agar tertarik untuk menggunakan produk yang dipromosikan. 

Menurut Djasmin Saladin (2001: 123) komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk atau 

mengingatkan pesan sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. Promosi yang akan dilakukan penelitian bertempat di Kampung 

Lawas Maspati sebagai kampung wisata yang berada di Kota Surabaya dan 
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promosi yang digunakan dalam penelitian adalah promosi melalui media sosial 

dan media cetak, juga yang akan dipromosikan dalam penelitian adalah tentang 

daya tarik wisata dalam Kampung Lawas Maspati. 

Daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, 

yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu 

daerah atau tempat tertentu. Suatu daerah dikatakan memiliki daya tarik wisata 

bila:  

a. Keunikan, dalam objek tersebut yang belum ada di objek wisata lainnya. 

b. Keaslian, alam dan adat atau budaya yang masih kental yang dimilki oleh objek 

tersebut. 

c. Kelangkaan, sulit ditemukan di daerah atau di negara lain. 

d. Menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisata. 

Daya Tarik wisata dalam penelitian adalah daya tarik wisata yang dimiliki 

oleh Kampung Lawas Maspati sebagai kampung wisata yang berada di tengah 

kota besar di Jawa Timur. 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

 

Penelitian dilakukan di Kampung Lawas Maspati yang berada di Jalan 

Maspati V, Bubutan kota Surabaya. Alasan mengapa peneliti memilih untuk 

penelitian di Kampung Lawas Maspati karena dekat dengan rumah peneliti dan 

masih dalam satu kota di Surabaya agar peneliti dengan mudah mengambil data-

data yang kurang di Kampung Lawas Maspati.  
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1.5.3 Teknik Penentuan Informan 

 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian. Informan juga berkewajiban secara sukarela 

menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai 

anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat 

memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, 

proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut dikutip dari buku 

Lexy J. Moleong (2017: 132). 

Syarat dalam informan yaitu harus jujur, taat pada janji, patuh pada 

peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang 

bertikai dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang 

peristiwa yang terjadi. Dikutip dari buku Lexy J. Moleong (2017: 132) menurut 

Lincoln dan Guba (1985: 258) kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu 

agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam kontek 

setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi. 

Informan yang akan di wawancarai oleh peneliti adalah ketua RW atau ketua RT 

berserta beberapa pegawai RW dan juga dibantu oleh tour guide yang memang 

mengerti betul tentang lokasi tersebut. 
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1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Obeservasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung dengan mengamati kejadian, masalah atau fakta yang sedang terjadi saat 

itu juga untuk kemudian dijadikan sebagai data. Penulis melakukan observasi 

pada kedua akun instagram dan website (laman) sebagai media promosi objek 

wisata Kampung Lawas Maspati. Kemudian peneliti melakukan hasil pengamatan 

untuk dilakukan pencatatan atas hasil pengamatan yang bertujuan untuk 

membuktikan data yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya yaitu dengan 

wawancara dan penggunaan bahan dokumen. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan pihak terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

(Moleong 2015:186).  

Penggunaan bahan dokumen merupakan segala sesuatu yang tercetak, 

tertulis serta mengandung beberapa penjelasan atau informasi yang dianggap sah 

yang bisa digunakan sebagai data. Dokumen sudah lama digunakan sebagai 

sumber data yang bisa dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk 

meramalkan (Moleong 2015: 217). Beberapa jenis dokumen yang bisa digunakan 

sebagai sumber data, yaitu buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. 
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1.5.5 Teknik Analisis Data 

 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan menggunakan metode 

deskriptif dan pendekatan kualitatif. Deskriptif adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap tentang pengaturan sosial dan 

klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti antara fenomena yang diuji. Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data 

kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah 

ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi 

dan yang terakhir adalah penafsiran data.  


