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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pariwisata saat ini sudah berkembang semakin pesat. Kegiatan berwisata 

sudah bukan merupakan hal baru dan sudah menjadi salah satu kebutuhan, 

terutama buat masyarakat modern. Di Indonesia, pariwisata telah menampilkan 

perannya dengan nyata dalam memberi kontribusi terhadap kehidupan ekonomi, 

sosial, dan budaya bangsa. Pendapatan negara dari sektor pajak dan devisa makin 

bertambah, keadaan sosial masyarakat yang terlibat dalam sektor ini makin baik. 

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek 

dan daya tarik wisata. (Undang-undang No 9 Tahun 1990 Tentang 

Kepariwisataan) 

Wisata religi merupakan salah satu alternatif bidang pariwisata yang kental 

dengan unsur-unsur nilai rohani dan budaya yang ada pada suatu masyarakat. 

Banyak sekali tempat-tempat yang tentunya memiliki nilai religi bagi umat 

beragama di Indonesia. Selain itu, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 

umat beragama yang besar tentu menyimpan potensi bagi perkembangan wisata 

religi di Indonesia.Wisata religi sendiri dapat diartikan sebagai sektor wisata yang 

bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia dari sudut pandang spiritual 
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dan sebagai sarana untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan serta berkunjung 

ke tempat, bangunan, makam, yang memiliki nilai religius dan bersejarah.  

Wisata religi bukan merupakan hal baru dalam dunia pariwisata. Indonesia 

merupakan negara yang mempunyai potensi wisata religi yang besar. Hal ini 

disebabkan karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai 

macam agama dan kepercayaan. Besarnya jumlah umat beragama di Indonesia 

merupakan sebuah potensi bagi perkembangan wisata religi. Salah satu faktor 

penyebab berkembangnya wisata religi khusunya wisata ziarah adalah 

penghormatan yang tinggi terhadap leluhur atau tokoh-tokoh besar. Berdasarkan 

fenomena tersebut, mengunjungi atau ziarah makam merupakan salah satu tujuan 

wisata religi. Wisata religi banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke 

tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang 

diagungkan. 

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang tidak kalah dibandingkan 

dengan kota-kota lain di sekitarnya. Gresik sebagai kota industri, memiliki 

beragam potensi di bidang pariwisata, diantaranya wisata budaya, wisata religi, 

dan wisata alam. 

Tabel 1.1 Objek Wisata Gresik 

No. Nama Objek Wisata 

1. Bukit Jamur 

2. Bukit Sekapuk 
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3. Banyu Urip Mangrove Center 

4. Giri Kedaton 

5. Bukit Kapur Suci 

6. Pulau Mengare 

7. Wisata Alam Gosari 

8. Kampung Kemasan 

9.  Pantai Delegan 

10. Tanjung Ga’ang 

11. Pulau Gili Noko 

12. Danau Kastoba 

13.  Kampung Kemasan 

14. Desa Wisata Sambi Pondok 

(sumber : Objek Wisata Gresik, disparbud.gresikkab.go.id) 

Kabupaten Gresik dulunya menjadi destinasi tujuan para wali untuk 

menyebarkan agama Islam dan tempat persinggahan atau petilasan para wali 

banyak terdapat di Kabupaten Gresik. Ada banyak tempat di Kabupaten Gresik 

yang menjadi objek wisata religi, diantarannya adalah :  

 Makam Maulana Malik Ibrahim 

 Makam Sunan Giri 

 Makam Sunan Prapen (Cucu Sunan Giri) 

 Makam Siti Fatimah binti Maimun 

 Bukit Surowiti, dan masih banyak lagi.  
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Namun sayangnya, hanya sebagian kecil saja potensi wisata tersebut yang 

dikenal keberadaanya oleh masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari sepinya 

beberapa kawasan wisata religi lain, jika dibandingkan dengan obyek wisata 

Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim yang setiap harinya mampu 

mendatangkan ratusan wisatawan sekaligus. Berikut adalah data kunjungan 

wisatawan ke Gresik :   

Tabel 1.2 Pengunjung dan Daya Tarik Obyek Wisata Gresik Tahun 2017 

 

(sumber : Data Kunjungan wisata gresik 2017, disparbud.gresikkab.go.id) 
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Makam Sunan Giri maupun Sunan Maulana Malik Ibrahim memang telah 

menjadi primadona wisata di Gresik, karena kedua tokoh tersebut merupakan dua 

diantara sembilan tokoh Wali Songo yang keberadaanya sudah dikenal oleh 

masyarakat luas. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa Gresik juga 

memiliki obyek wisata religi lain selain obyek wisata wali tersebut, yang 

merupakan tokoh penting pula dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa khusunya 

di Kabupaten Gresik. Potensi-potensi tersebut patutnya mampu dikenal oleh 

masyarakat luas, dan mampu mendatangkan banyak wisatawan seperti makam 

Sunan Giri dan makam Maulana Malik Ibrahim, mengingat potensi yang dimiliki.  

Obyek wisata makam Fatimah binti Maimun merupakan obyek wisata 

yang menawarkan peninggalan bersejarah makam tokoh penting yang konon 

merupakan penyebar agama Islam pertama di Gresik dan merupakan makam 

Islam tertua di Asia Tenggara. Fatimah binti Maimun wafat pada usia 18 tahun, 

setelah sempat berdakwah secara diam-diam hampir satu tahun lamanya. Hasil 

penelitian sejarah ini sekaligus membantah anggapan, bahwa Islam masuk 

Indonesia pada abad ke 15, saat keberadaan Wali Songo. Padahal, Fatimah binti 

Maimun wafat pada abad ke 11, jauh sebelum peran Wali Songo. Karena 

kurangnya promosi, peziarah yang datang terbilang masih sedikit jika dibanding 

wisatawan yang datang ke Makam Sunan Giri maupun Maulana Malik Ibrahim. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan suatu 

tindakan promosi untuk mengembangkan potensi pariwisata religi yang dimiliki 

oleh Gresik, serta menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang dimiliki agar 

dapat dijadikan alternatif kunjungan wisata di Kabupaten Gresik. Salah satu 
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tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan promosi. Promosi diperlukan 

sebagai upaya untuk memberikan informasi yang bermanfaat tentang suatu hal 

untuk mempengaruhi wisatawan, menambah wawasan wisatawan, menarik minat 

wisatawan, selain itu promosi juga dilakukan untuk mempertahankan intensitas 

kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata tersebut. 

Promosi memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata, 

karena promosi berkaitan dengan usaha dalam mengkomunikasikan potensi wisata 

kepada target audien. Jika dioptimalisasikan pengelolaan dan promosinya secara 

khusus dan profesional bukan tidak mungkin akan menjadi potensi wisata khusus 

yang prospektif. Selain itu pemerintah daerah setempat juga harus 

mengalokasikan anggaran untuk melakukan promosi dan bekerja sama dengan 

media dan pihak-pihak lain untuk mempublikasikan obyek wisata religi yang 

dimiliki.  

Dengan melakukan promosi diharapkan wisata religi yang ada di 

Kabupaten Gresik dapat dikenal oleh masyarakat luas dan dapat meningkatkan 

jumlah pengunjung. Media yang digunakan untuk melakukan promosi bisa 

menggunkan media cetak, media elektronik, maupun media online. Dalam hal ini 

saya tertarik untuk mengetahui upaya apa yang digunakan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Gresik dalam mempromosikan wisata religi makam Siti 

Fatimah Binti Maimun. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya promosi wisata religi Makam Siti Fatimah Binti 

Maimun oleh Disparbud Gresik? 

2. Apa Saja kendala Disparbud Gresik dalam mempromosikan wisata religi 

Makam Siti Fatimah Binti Maimun? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui upaya apa yang digunakan Disparbud Gresik 

dalam mempromosikan wisata religi Makam Siti Fatimah Binti 

Maimun 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Disparbud Gresik saat 

melakukan promosi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

 Menambah wawasan dan pengalaman  

 Memperoleh informasi tentang upaya promosi yang digunakan 

Disparbud Gresik dalam mempromosikan wisata religi Makam Siti 

Fatimah Binti Maimun  

2. Bagi Objek yang diteliti 

 Dengan adanya penelitian ini diharapakan wisata religi Makam Siti 

Fatimah Binti Maimun dapat lebih dikenal oleh khalayak ramai 



 IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

8 
 

 
TUGAS AKHIR PROMOSI WISATA RELIGI... RANI PUTRI R.W 
 

sehingga akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik 

dari Kabupaten Gresik maupun dari daerah lain. 

3. Bagi Pembaca Umun 

 Menjadi sumber ilmu pengetahuan 

 Sebagai sumber acuan untuk promosi wisata religi Makam Siti 

Fatimah Binti Maimun 

4. Bagi D3 Kepariwisataan / Bina Wisata Universitas Airlangga 

 Menambah bahan bacaan dan literature yang berguna bagi mata 

kuliah yang bersangkutan serta bagi mahasiswa D3 Kepariwisataan 

/ Bina Wisata yang akan mengambil tugas akhir. 

 Mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang objek wisata 

Makam Siti Fatimah Binti Maimun dan bisa bermanfaat bagi 

semua mahasiswa D3 Kepariwisataan Universitas Airlangga. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan kerangka pemikiran agar penelitiannya 

terarah dan pembaca dapat memahami alur dalam penelitian yang dilakukan 

penulis. Berikut ini merupakan kerangka pemikirannya : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisata Religi Makam Siti Fatimah 

Binti Maimun 

Promosi  

Media Sosial 

Kendala Promosi 

Wisata Religi Makam Siti 

Fatimah Binti Maimun lebih 

dikenal 

Media Cetak 
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1.4.1 Wisata Religi 

 Wisata religi merupakan salah satu jenis produk wisata yang berkaitan erat 

dengan sisi religius dan keagamaan yang dianut oleh umat manusia. Wisata religi 

adalah sebuah perjalanan atau kunjungan yang dilakukan baik individu maupun 

kelompok ke tempat dan institusi yang dianggap penting dalam penyebaran 

dakwah dan pendidikan Islam (Shihab, 2007:549). 

Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki 

makna khusus bagi umat beragama, biasanya beberapa tempat yang memiliki 

kelebihan. Kelebihan ini misalnya dilihat dari sisi sejarah, adanya  mitos dan 

legenda mengenai tempat tersebut, ataupun keunikan dan keunggulan arsitektur 

bangunannya. Wisata religi banyak dihubungkan dengan niat dan tujuan 

wisatawan untuk memperoleh berkah, tausiah, dan hikmah dalam kehidupannya. 

Wisata religi banyak dilakukakan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-

tempat suci, ke makam orang-orang besar atau pimpinan yang diagungkan, ke 

bukit atau gunung yang dianggap keramat. 

Kabupaten Gresik terkenal sebagai kota wali, hal ini ditandai dengan 

banyaknya peninggalan sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan 

para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik. Gresik juga bisa disebut 

kota santri karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang 

bernuansa islami, seperti Madrasah Ibtida’iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah 

(MTS), dan Madrasah Aliyah (MA) hingga perguruan tinggi yang yang cukup 

banyak di kota ini. Hasil kerajinan yang bernuansa islam juga dihasilkan 
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masyarakat Kabupaten Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban, dan 

lain-lain. 

Siti Fatimah binti Maimun konon merupakan penyebar agama islam di 

wilayah Giri sebelum Maulanana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang 

merupakan wali paling senior diantara wali songo. Dugaan ini didasarkan pada 

pahatan tulisan di batu nisan yang menunjukan tahun 475 H atau sekitar tahun 

1082 M. Hal ini menunjukan bahwa Siti Fatimah telah datang saat di tanah Jawa 

masih berdiri Kerajaan Kahuripan yang dipimpin Prabu Airlangga. Dan apabila 

benar, berarti agama islam telah lama masuk ke tanah Jawa. Hanya saja belum 

terlalu menyebar seperti saat munculnya wali songo.  

1.4.2 Promosi 

 Promosi adalah komunikasi yang persuasif, mengajak, mendesak, 

membujuk, meyakinkan. Promosi juga merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menunjukkan atau mengenalkan sesuatu kepada orang lain yang 

berpotensi tertarik dengan hal yang dipromosikan. Dalam melakukan sebuah 

promosi, tentu memiliki tujuan tertentu. Tujuan utama promosi ialah memberi 

informasi, menarik perhatian dan selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya 

penjualan. 

 Ada beberapa pengertian mengenai promosi yang berkembang menurut 

berbagai sumber, antara lain yang diungkapkan oleh Kotler (2000:119) “Promosi 

adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebaga cara untuk berkomunikasi 

dengan  pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi (promotional 
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mix).” Sedangkan enurut Rambat Lupiyoadi (2006:120) Promosi adalah salah satu 

variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, 

melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan 

pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

 Bauran promosi merupakan bagian penting dalam melakukan sebuah 

promosi. Menurut Kotler bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan, 

penjualan pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang 

dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Sebelum melakukan 

promosi sebaiknya dilakuakan perencanaan matang yang mencakup bauran 

promosi sebagai berikut (Kotler, 2002:643) : 

a. Periklanan (Advertising)  

Periklanan adalah medium yang berdaya sebar luas yang memungkinkan 

penjual mengulang pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan pembeli 

menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Periklanan 

berskala besar oleh seorang penjual mentiratkan hal ayng positif tentang 

ukuran, kekuatan, dan keberhasilan penjual. 

Tujuan utama periklanan adalah meningkatkan penjualan atau permintaan 

atas produk yang ditawarkan. Adanya kegiatan periklanan sering 

mengakibatkan terjadinya penjualan dengan segera. 

 

b. Penjualan Langsung (Personal Selling)  



 IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

13 
 

 
TUGAS AKHIR PROMOSI WISATA RELIGI... RANI PUTRI R.W 
 

Personal selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk 

melalui komunikasi langsung (tatap muka) agar konsumen tertarik untuk 

membeli produk yang ditawarkan. Kegiatan penjualan secara langsung 

memiliki banyak manfaat bagi perusahaan maupun calon konsumen. 

Dengan cara ini pihak penjual dapat secara langsung mendemonstrasikan 

produknya, memberikan petunjuk produk, dan menjelaskan berbagai 

keluhan yang dirasakan oleh calon konsumen. Meskipun biayanya relatif 

cukup tinggi karena membutuhkan salesgirl atau salesman yang banyak, 

namun keuntungan dengan menggunakan cara personal selling adalah 

perusahaan dapat langsung menuju target pasar yang diinginkan. 

 

c. Publisitas (Publicity)  

Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau 

organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa 

dipungut biaya, atau tanpa pengawasan dari sponsor. Bila dibandingkan 

dengan alat promosi yang lain, publisitas memiliki beberapa kebaikan, 

antara lain : 

 Lebih dapat dipercaya, sebab berupa suatu berita bukan iklan. 

 Dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. 

 Jauh lebih murah, karena tanpa biaya. 

 Dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar 

atau pada posisi lain yang mencolok. 
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d. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain personal selling, 

periklanan dan publisitas yang mendorong efektifitas pembelian konsumen 

dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi dan 

sebagainya, juga potongan harga seperti diskon pembelian produk.  

Tujuan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan atau 

meningkatkan jumlah pelanggan dalam waktu yang singkat. Tentu saja 

agar konsumen tertarik untuk membeli maka perlu dibuatkan promosi 

penjualan yang menarik mungkin. Promosi penjualan dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

 Pemberian harga khusus atau potongan harga (discount). 

 Pemberian kupon undian kepada pelanggan. 

 Pemberian percobaan produk secara gratis, dan yang lainnya 

e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)  

Pemasaran langsung bersifat : 

 Nonpublik : pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu. 

 Disesuaikan : pesan dapat disiapkan untuk menarik orang yan 

dituju. 

 Terbaru : pesan dapat disesuaikan dengan sangat cepat. 

 Interaktif : pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang 

tersebut. 

Pemasaran langsung tidak harus menggunakan tenaga penjual, namun bisa 

juga menggunakan media lain seperti telepon, internet, dan surat.  
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 Agar acuan atau bauran promosi yang optimal dapat dicapai, maka perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain adalah : 

a. Besarnya jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan promosi 

b. Luas dari pasar dan konsentrasi pasar yang ada 

c. Jenis dan sifat dari produk yang dipasarkan 

d. Tingkat atau tahap dari siklus usaha atau daur hidup produk 

e. Tipe dan perilaku para langganan. 

 Ada beberapa tujuan dari dilakukannya promosi, menurut Basu Swastha 

dan Irawan tujuan promosi antara lain : 

 Modifikasi Tingkah Laku 

Promosi berusaha untuk mengubah tingkah laku dan pendapat serta 

menciptakan kesan baik tentang dirinya atau mendorong pembelian barang 

dan jasa perusahaan. 

 Memberitahu  

Kegiatan promosi dapat ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju 

tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informatif penting 

untuk memperkenalkan produk tersebut dan manfaatnya sehingga dapat 

menbantu konsumen dalam pengambilan keputusan. 

 Membujuk  

Promosi yang bersifat persuasif diarahkan untuk mendorong pembelian 

dan menciptakan kesan positif, hal ini dimaksud agar mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk maupun jasa 
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 Mengingatkan  

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merk produk di hati masyarakat. 

1.4.3 Media Sosial 

 Media sosial menurut Dailey (2009:3) adalah konten online yang dibuat 

menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. 

Paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui 

orang, membaca dan berbagi berita, serta mencari informasi dan konten. Media 

sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunannya bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 

forum, dan dunia virtual. Media sosial saat ini memiliki berbagai macam jejaring 

sosial yang sedang digandrungi anak-anak muda seperti facebook, twitter, 

instagram, dan lain sebagainya yang memudahkan mereka dalam berbagi foto, 

video maupun tulisan-tulisan yang mereka tulis berdasarkan kegiatan sehari-hari. 

 Selain bisa berbagi foto maupun video pada jejaring sosial, pengguna 

jejaring sosial juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang sedang trending, 

seperti apa yang sedang terjadi di negarannya maupun informasi tentang dunia 

pariwisata. Mulai dari objek wisata alam, wisata religi, maupun wisata sejarah. 

Banyak sekali akun-akun jejaring sosial yang dibuat untuk menyebarkan 

informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat. 

 Sekarang ini banyak remaja-remaja yang malas menonton televisi, 

mendengarkan radio, maupun membaca media cetak karena mereka lebih memilih 
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menggali informasi di akun jejaring sosial yang mereka miliki. Media sosial 

dipilih karena dianggap memiliki kemasan yang lebih menarik, mereka juga bisa 

berkomentar bebas menurut pendapat mereka sendiri pada gambar atau video 

yang telah dibagikan. Selain itu, media sosial sekarang sudah digunakan oleh 

pengusaha-pengusaha maupun pemerintah dalam mempromosikan produk-produk 

yang menarik dari mereka. Hal ini dilakukan karena di jejaring sosial seperti 

facebook, twitter, instagram, dan yang lainnya dianggap lebih efisien karena lebih 

sering dilihat oleh pengguna lainnya. 

 Menurut Hadi Purnama (2011:116) media sosial mempunyai beberapa 

karakteristik khusus diantaranya : 

1. Jangkauan (Reach) : Daya jangkau media sosial dari skala kecil hingga 

khalayak global. 

2. Aksesbilitas (Accesbility) : Media sosial lebih mudah diakses oleh publik 

dengan biaya terjangkau. 

3. Penggunaan (Usability) : Media sosial relatif lebih mudah digunakan 

karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus. 

4. Aktualitas (Immediacy) : Media sosial dapat memancing respon khalayak 

lebih cepat. 

5. Tetap (Permanance) : Media sosial dapat menggantikan komentar secara 

instan atau mudah melakukan proses pengeditan. 
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Menurut Mayfield yang dikutip oleh Muhammad Badri (2011:133) 

menyebutkan saat ini ada tujuh jenis social media, namun inovasi dan perubahan 

terus terjadi. Social media yang ada saat ini : 

1. Jejaring sosial seperti facebook, my space dan bebo. Situs ini 

memungkinkan orang untuk membantu halaman web pribadi dan 

terhubung dengan teman-temannya untuk berbagi konten komunikasi. 

2. Blog, merupakan bentuk terbaik dari  media sosial, berupa jurnal online 

dengan pemuatan tulisan terbaik, yaitu tulisan terbaru ada dihalaman 

terdepan. 

3. Wikis seperti Wikipedia dan Enslikopedia online website. Wikis 

memperoleh siapa saja untuk mengisi atau mengedit informasi 

didalamnya, bertindak sebagai sebuah dokumen atau database komunal. 

4. Podcats, menyediakan file-file audio dan video dengan berlangganan 

melalui layanan seperti itunes dari Apple. 

5. Forum, area untuk diskusi online, seputar topik dan minat tertentu. Forum 

sudah ada sebelum media sosial dan menjadi komunitas online yang kuat 

dan populer. 

6. Komunitas konten seperti flickr (untuk berbagi foto), del,iciu,us (link 

bookmarked) dan youtube (video). Komunitas ini mengatur dan berbagi 

jenis konten tertentu. 

7. Miroblogging, situs jejaring sosial dikombinasikan blog, dimana sejumlah 

kecil konten (update) didistribusikan secara online dan melalui jaringan  

mobile phone. 
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Pada jaman sekarang ini sudah banyak pengguna media sosial mulai anak-

anak hingga orang tua baik yang pasif maupun aktif dalam penggunaanya. 

Dengan mempromosikan melalui media sosial, objek wisata religi Makam Siti 

Fatimah Binti Maimun bisa lebih dikenal, dengan memanfaatkan sesuatu yang 

digandrungi oleh masyarakat baik itu muda maupun tua. 

1.4.4 Media Cetak 

 Menurut Eric Barnow media cetak disebut juga “printed page” adalah 

meliputi segala barang yang dicetak, yang ditunjukan untuk umum atau untuk 

suatu pihak tertentu. Definisi media cetak menurut Rhenald Khazali adalah suatu 

media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan yang visual. Media ini terdiri 

dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan 

halaman putih. Media cetak adalah media yang menggunakan bahan dasar kertas 

atau kain untuk menyampaikan pesan-pesannya. 

 Menurut Yoeti (1996:192) terdapat beberapa jenis media cetak yang 

dijadikan sebagai alat promosi, yaitu sebagai berikut : 

1. Brosur 

Brosur merupakan selebaran cetakan dengan menggunkan kertas yang 

relaif baik, lay out yang disusun semenarik mungkin dengan segala potensi 

yang akan dipromosikan. Dalam penempatan isi yang akan dimasukkan 

kedalam brosur, sering pula terdapat katalog yang memuat tentang atraksi 

pada destinasi wisata suatu daerah dengan mencantumkan tentang jenis 
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dan macam akomodasi, tarif kamar, fasilitas, dan tour itineraries yang 

dapat dijual oleh tour operator. 

2. Guide book 

Guide book lebih luas lagi sifatnya dibanding dengan macam promotoin 

materials lainnya. Guide book ini disamping memberi informasi tentang 

unit-unit usaha kepariwisisataan juga menceritakan secara singkat tentang 

destinasi wisata, ungkapan-ungkapan bahasa setempat untuk memudahkan 

komunikasi. 

3. Booklets 

Booklets hampir menyerupai guide book. Isinya lebih lengkap dari bentuk 

sales support lainnya. Pembuatannya tidak secara individu, tetapi 

biasannya ditanggung oleh beberapa sponsor yang ikut mempromosikan 

produk atau objek wisata. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan  

berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar. 

Data tersebut berasal dari naskah wawancara, observasi, catatan lapangan, foto 

dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian dekriptif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah kemudahan 

mendapatkan informasi dari informan sehingga mempermudah dalam 

mengumpulkan data-data. Penggunaan metode kualitatif juga sangat membantu 

penulis, karena metode ini menyajikan secara langsung hubungan peneliti dan 

responden yaitu melalui pengamatan maupaun wawancara. 

1.5.1 Batasan Konsep 

Batasan adalah konsep-konsep yang membatasi ruang lingkup penelitian yang 

dilakukan oleh penulis agar tidak terlalu meluas fokus penelitiannya. Untuk dapat 

menjelaskan lebih detail dan maksud dari judul penelitian, maka sangat diperlukan 

adanya batasan konsep. Adapun batasan konsep-konsep yang perlu penulis 

berikan batasan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Upaya, menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional 

(2008:1787) upaya adalah usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini, upaya yang dimaksud adalah upaya apa yang 

dilakukan oleh Disparbud Gresik dalam mempromosikan wisata Makam 

Siti Fatimah Binti Maimun, sehingga wisata religi ini lebih dikenal dan 

banyak dikunjungi wisatawan. 

2. Promosi, menurut Warren J Keegan (2007:182) promosi merupakan 

perangkat penting dalam pemasaran global dimana harus dirancang untuk 

membantu perkembangan dan memberikan informasi yang akurat dan 

tepat waktu, khususnya dalam situasi krisis. Promosi yang dirancang 

buruk dapat menimbulkan publisitas yang tidak diinginkan dan hilangnya 

pelanggan.  

Dalam maksud ini adalah promosi apa saja yang dilakukan Disparbud 

Gresik dalam mempromosikan wisata religi Makam Siti Fatimah binti 

Maimun sehingga wisata religi ini lebih dikenal dan banyak dikunjungi 

wisatawan. 

3. Wisata religi secara umum, wisata adalah kegiatan melakukan perjalanan 

dengan tujuan mendapatkan kenikamatan, kepuasan serta pengetahuan. 

Jadi, wisata religi adalah perjalanan yang dilakukan untuk meningkatkan 

amalan agama sehingga strategi dakwah yang diinginkan akan dapat 

dirasakan oleh seluruh masyarakat. Wisata religi sebagai bagian aktivitas 

dakwah harus mampu menawarkan wisata baik pada objek dan daya tarik 
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wisata bernuansa agama maupun umum, mampu menggugah kesadaran 

masyarakat akan Maha Kuasaan Allah SWT dan kesadaran agama 

(Fathoni, 2007:3) 

4. Objek wisata, menurut UU RI No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan 

adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang 

berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

 Dalam teknik penentuan lokasi, banyak hal yang harus dipertimbangkan 

oleh peneliti. Bahwa keterbatasan Geografis dan praktid seperti waktu, biaya, 

tenaga, perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi. Penentuan 

lokasi dimaksudkan untuk menilai keadaan, situasi, latar, dan konteksnya apakah 

terdapat kesesuaian dengan masalah, seperti yang digambarkam dan dipikirkan 

sebelumnya oleh peneliti (Moleong, 2010:130). Penulis mengambil tempat yaitu 

Makam siti Fatimah binti Maimun yang terletak di Desa Leran, Kematan Manyar, 

Kabupaten Gresik dengan alasan sebagai berikut : 

1. Mudah dijangkau dan akses menuju kesana sangat mudah, bisa 

menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. 

2. Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Gresik yang berada di Jl. Dr. 

Wahidin Sudirohusodo 127. Merupakan instansi pemerintah yang 

mempunyai peran besar dalam pariwisata Kabupaten Gresik. 

3. Pertimbangan waktu, tenaga dan biaya untuk melakukakan penelitian. 
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4. Objek wisata religi makam Siti Fatimah Binti Maimun sengaja dipilih 

karena jumlah pengunjung yang relatif sedikit dibanding dengan Makam 

Sunan Giri maupun Makam Maulana Malik Ibrahim yang mampu 

mendatangkan banyak wisatawan, sehingga perlu diadakan promosi. 

1.5.3 Teknik Penentuan Informan 

Salah satu teknik yang penting dalam penulisan sebuah penelitian yaitu 

teknik penentuan informan, karena teknik penentuan informan sangat berguna 

dalam memilih suatu informan atau narasumber yang nantinya menentukan hasil 

dari sebuah penelitian.  

Persyaratan menjadi seorang informan yaitu harus jujur, taat pada janji, 

patuh pada peraturan, suka berbicara, bukan merupakan salah satu kelompok yang 

bertentangan dalam latar belakang penelitian, dan mempunyai pandangan 

mengenai sutau hal saau peristiwa yang terjadi (Moleong, 2014:132).  

Informan harus mempunyai kriteria sebagai berikut (Moleong, 2010:96) : 

 Subjek atau orang yang sudah lama tinggal dan intensif menyatu dengan 

kegiatan dan menjadi objek penelitian. 

 Orang yang masih terlibat secara aktif pada lingkungan yang menjadi 

sasaran penelitian. 

 Orang yang mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk 

dimintai informasi yang dibutuhkan. 

 Orang yang memberikan informasi dan dilakukan dengan terbuka, tanpa 

ada yang ditutup-tutupi atau dipilah terlebih dahulu. 
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 Orang yang sebelumnya tergolong asing dengan peneliti. 

 Berdasar penjelasan tentang teknik penentuan informan diatas, maka 

dalam penelitian kali ini informan atau narasumber yang dipilih penulis adalah : 

1. Juru kunci Makam Siti Fatimah Binti Maimun 

Dalam hal ini juru kunci dianggap sebagai informan utama yang memiliki 

pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

2. Staff Disparbud Gresik 

Staff Disparbud Gresik memberikan penjelasan tentang apa saja upaya-

upaya yang dilakukan Disparbud Gresik dalam mempromosikan wisata 

religi Makam Siti Fatimah binti Maimun sehingga bisa lebih dikenal dan 

banyak dikunjungi wisatawan. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada dasarnya penelitian adalah mengumpulkan data untuk memecahkan  

masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data ditinjau dari cara 

memperolehnya dikelompokan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh dengan jalan dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung 

dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak 

secara langsung dari objek atau subjek penelitian, seperti laporan tahunan, struktur 

kepengurusan, pengamatan orang lain dan lain-lain.  

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukukan antara lain : 

1. Wawancara  
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Adalah sutau proses interaksi dan komunikasi antar pengumpul data 

dengan responden untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada informan. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan 

oleh faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-

faktor tersebut adalah : pewawancara, responden, topic penelitian yang 

tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Singarimbun, 

1995:35). 

Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara tidak berstruktur, yaitu 

dengan menggunakan pedoman wawancara dalam menggali data yang 

berasal dari infornan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya data 

lain yang dapat mendukung permasalahan penelitian. Menggunkan metode 

wawancara tidak berstruktur karena adanya alasan bahwa 

denganmenggunakan wawancara tidak bersrtuktur ini dapat mencoba 

mengungkapkan keadaan atau peristiwa pada permasalahan penulis. 

Wawancara yang digunakan yakni wawancara secara langsung dan tatap 

muka dengan informan untuk mendapatkan data maupun fakta secara lebih 

akurat. Dengan adanya informan akan sangat membantu peneliti untuk 

mengumpulkan suatu data maupun fakta, serta dapat menerapkan 

keterangan yang diberikan informan untuk dibandingkan dengan kondisi 

di lapangan. 
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2. Observasi 

Adalah metode pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, 

teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencatat perilaku kejadian sebagaimana terjadi dalam keadaan 

sebenarnya (Moleong, 2000:126). 

Beberapa hal yang menjadi tujuan penulis dalam menggunakan teknik 

observasi adalah upaya (media) seperti apakah yang digunakan oleh 

Disparbud Gresik dalam mempromosikan wisata religi Makam Siti 

Fatimah binti Maimun dan juga kendala apa yang dihadapi oleh Disparbud 

Gresik dalam melakukan promosi. 

3. Penggunaan Bahan Dokumen 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang tercantum 

dalam literature, berupa buku, majalah, brosur dan lain-lain sebagai 

perbandingan dan masukan dalam mengadakan penelitian yang berkaitan 

dengan penulisan. Dokumen merupakan catatan peritiwa sejrah yang 

berlalu, secara detail bahan dokumen terbagi dalam beberapa macam 

yaitu: 

 Autobiografi 

 Surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian 

 Kliping  

 Dokumen pemerintah maupun swasta 

 Cerita roman dan cerita rakyat 

 Film, microfilm, dan foto 
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 Biografi (disebut juga dokumen sekunder) 

1.5.5 Teknik Analis Data 

Setelah mengumpulkan data-data yang ada, proses selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut. Teknik analisa data merupakan proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan 

uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000 : 103). 

Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan data berupa hasil wawancara, catatan 

lapangan, hasil observasi, dokumen foto dan lain sebagainya. Kemudian peneliti 

memberikan penjelasan dalam setiap data yang didapat terutama jawaban dari 

hasil wawancara narasumber. 

Beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalis data menurut Bodgan dan 

Taylor (1993 : 136-139) yaitu : 

1. Reduksi data : Mengidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang 

ditemukan dalam data yang memiliki makna yang berkaitan dengan fokus 

dan masalah penelitian dan memberikan kode kepada setiap satuan agar 

data-data tersebut tetap dapat ditelusuri sumbernya. 

2. Kategorisasi : Upaya untuk memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-

bagian yang memiliki kesamaan dan memberi nama atau tabel pada setiap 

satuan yang memiliki kesamaan. 
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3. Sintensitas : Upaya untuk mengingatkan antara kategori yang satu dengan 

yang lainnya dan memberi nama pada setiap kategori yang saling 

berhubungan. 

4. Menarik kesimpulan : Tahap terakhir dari keseluruhan proses analisis data 

adalah menari kesimpulan dari hasil analisi data yang telah dilakukan oleh 

penulis, sehingga dari kesmpilan tersebut penulis daoat memberikan 

penjelasan kepada pembaca.  

Pada penelitian yang dilakukan, analisis yang digunakan adalah kualitatif 

dan penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan pernyataan atau informasi-

informasi data dari informan dan data-data pendukung lainnya. 

 

 

 

 




