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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang 

Kabupaten Tulungagung mempunyai banyak potensi pada sektor 

kepariwisataan. Daya tarik wisata Tulungagung dapat meningkatkan 

pengunjung. Hal ini berpengaruh dalam perkembangan kota Tulungagung. 

Menurut dinas pariwisata Tulungagung memiliki banyak potensi pariwisata 

yang bisa diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Meski 

demikian, industri pariwisata di Tulungagung cukup berkembang dengan 

objek wisata.  

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman di Tulungagung 

banyak didirikan hotel sebagai tempat penginapan atau peristirahatan para 

wisatawan. Hotel Malinda Indah terletak ± 1 Km dari jembatan Ngujang 

Tulungagung tempat rekreasi dengan pemandangan yang indah seperti Pantai 

Popoh, Prigi, Karanggongso, & Goa Lowo yang berlokasi sekitar ± 35 Km 

dari kota. Walaupun hotel ini tempatnya tidak berada tepat pada kota tetapi 

Hotel Malinda Indah ramai pengunjung. Hotel Malinda Indah adalah hotel di 

Tulungagung yang sering dikunjungi atau tempat peristirahatan para tamu dari 

berbagai kota.  

Hotel di kota Tulungagung selain dapat meningkatkan kemasukan 

daerah, juga merupakan sarana penting yang menunjang kesuksesan 

pariwisata di suatu daerah. Akan tetapi disisi lain Fungsi hotel sendiri adalah 

sebagai tempat menginap para wisatawan ketika melakukan liburan atau 



 2

berkunjung ke kota lain atau sebagai tempat penginapan orang yang tidak 

mempunyai tempat tinggal.  

Adanya tempat pariwisata di Tulungagung membuat orang-orang 

mulai mendirikan hotel-hotel. Tetapi banyaknya hotel di kabupaten 

Tulungagung memicu pihak hotel untuk bersaing mendapatkan pelanganggan. 

Oleh sebab itu pihak hotel melakukan segala cara untuk menarik tamu bahkan 

sampai menerima tamu pasangan-pasangan yang belum menikah. Maka hal ini 

menyebabkan sebagian hotel menjadi sasaran razia hotel termasuk Hotel 

Malinda Indah. 

Keberadaan Hotel di Tulungagung selain berfungsi sebagai tempat 

peristirahatan bagi wisatawan tetapi juga sering kali disalahgunakan oleh para 

pengunjung untuk melanggar norma-norma asusila. Fenomena seperti ini 

membuat resah masyarakat. Karena melihat fenomena Hotel yang saat ini 

kerap disalahgunakan sebagai ajang pemuas nafsu biologis manusia serta 

tempat kejahatan.  

Menurut radar Tulungagung, sabtu, 22 agustus 2009.  

”Setidaknya 12 pasangan dan 3 pekerja seks komersial (PSK) terjaring 
satuan polisi paamong praja (Satpol PP) dan Polres Tulungagung pada 
Kamis malam. Mereka terjaring dalam operasi gabungan yang di gelar 
sejak pukul 20.00 hingga 23.00.  
Pasangan muda mudi yang terjaring rata-rata tidak dilengkapi dengan 
surat dan bukti nikah saat berada dihotel. Sehingga mereka 
digelandang di polres Tulungagung untuk dimintai keterangan. Tyo 
Budi Utomo mnerjunkan 60 personel polri dan 15 personel Satpol PP 
dengan mengendari tiga truk patroli, mereka menyisir tiga lokasi. 
Yakni, hotel, lokalisasi liar di ngujang serta sejumlah cafe remang-
remang yang ada di Tulungagung.  
Berbagai tingkah yang dilakukan pasangan untuk menghindari jeratan 
pasangan, diantaranya mengaku sudah bertunangan atau berpura-pura 



 3

shalat, karena panik menghadap ke utara. Mereka dibawa ke polres 
Tulungagung untuk dimintai keterangan dan dan diambil sidik jari.  
 

Fenomena ini telah di lakukan oleh pihak satpol PP dan polres 

Tulungagung pada waktu malam hari ketika mendekati bulan ramadhan dan 

dalam rangka meminimalisasi perbuatan asusila. Karena kepolisian ingin 

membersihkan kota Tulungagung dari perbuatan-perbuatan yang tidak 

selayaknya seperti pada kasus ini. Oleh sebab itu pihak Satpol PP dan 

kepolisian melakukan razia diberbagai hotel serta cafe remang-remang 

diTulungagung termasuk Hotel Malinda Indah. Akhirnya mereka dapat 

menjaring pasangan-pasangan mesum yang tidak mempunyai identitas diri 

bahkan mereka beralasan yang macam-macam untuk mencari keselamatan 

ketika terjadi razia. Karena jika pihak hotel tetap tidak teliti dalam menerima 

pengunjung maka akan semakin memperbanyak fenomena-fenomena yang 

melanggar asusila.  

Alasan penulis melakukan penelitian di Hotel Malinda Indah ini karena 

adanya fenomena razia pasanagn mesum dibeberapa hotel di Tulungagung 

pada thun 2009. Hotel Malinda Indah merupakan salah satu hotel yang 

menjadi sasaran razia tersebut, padahal keberadaan hotel sangat diperlukan 

untuk kepentingan pengunjung dari berbagai kepentinagan tesebut. Oleh sebab 

itu, peneliti ingin menelusuri ”Persepsi tokoh masyarakat peristiwa razia 

Hotel Malinda Indah” 

 

 

. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti 

adalah bagaimana persepsi tokoh masyarakat peristiwa razia Hotel Malinda 

Indah Tulungagung.  

 

C. Tujuan penelitian  

1. Secara akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian 

ilmu komunikasi terutama public relation sebelumnya dan dapat dijadikan 

rujukan dari mahasiswa yang ingin melakukan tentang citra hotel dimata 

ulama. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan refrensi sebagai 

penelitian berikutnya dan sekaligus sebagai informasi untuk hotel yang 

terkait yaitu Hotel Malinda Indah.  

 

D. Tinjauan Pustaka  

D. 1 Konsep tentang Persepsi 

Persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi sadar dan banyaknya 

stimulus yang mempengaruhi indra kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan 

(stimulus) atau pesan apa yang kita serap dan apa makna yang kita berikan 

kepada mereka ketika mereka mencapai kesadaran (Devito, 1997: 75). 
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Menurut Leavitt, 1978, Presepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, 

bagaimana cara seseorang melihat sesuatu sedangkan dalam arti luas ialah 

pandangan atau pengertian yaitu, bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu.  

Menurut Mulyana 2000, persepsi adalah proses menafsirkan informasi 

indrawi (Alex Sobur, 2003: 445-446) 

Menurut Rakhmat dalam bukunya Alex Sobur (2003: 446) menyatakan 

bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan memperoleh 

pesan.  

 Atkinson, persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan 

menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan.  

Brouwer menyatakan bahwa persepsi (pengamatan) ialah suatu replica dari 

benda di luar manusia yang intrapsikis, dibentuk berdasarkan rangsangan-

rangsangan  dari objek.  

Dalam persepsi ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti 

komunikasi, sedangakan penafsiran (intepretasi) adalah inti persepsi, yang 

identik dengan penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi. 

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita 

tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif (Alex Sobur, 2003: 446).  
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D.2 Proses Persepsi  

 Persepsi bersifat kompleks. Tidak ada hubungan satu lawan satu antara 

pesan yang terjadi di “luar sana” dalam gerakan udara dan dalam tanda-tanda 

hitam sehelai kertas dengan pesan yang akhirnya memasuki otak kita 

(Devito,1997: 75).  

Proses yang mempengaruhi persepsi yaitu antara kejadian stimulasi 

(sampainya sebuah pesan, keberadaan seseorang, senyum, atau lirikan mata) 

dengan evaluasi atau penafsiran terhadap stimuli tersebut, persepsi dipengaruhi 

oleh berbagai proses psikologis penting. Disini kita meninggung enam proses 

yang utama (Cook, 1971: Rubin, 1973: Rubin dan McNeil: 1985): teori 

kepribadian implisit, ramalan yang terpenuhi sendirinya, aksentuasi perseptual, 

primasi-resensi, konsistensi, stereotiping (Devito. 1997:77).  

Proses-proses ini sangat mempengaruhi apa yang kita lihat dan apa yang tidak 

kita lihat, apa yang kita simpulkan tentang orang lain. Proses ini membantu 

menjelaskan mengapa kita membuat perkiraan tertentu dan tidak membuat 

perkiraan yang lain tentang orang ( Devito, 1997, 77). 

Tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh 

karena itu untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari mengubah 

persepsinya. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama sebagai 

berikut:  

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsanagan 

dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.  
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2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. 

3. Interperetasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk 

tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan 

seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang 

tersampai ( Alex Sobur. 2003: 446-447).  

Hampir semua orang sanagat, sangatlah mudah untuk melakukan perbuatana 

melihat, mendengar, membau, merasakan, menyentuh yakni proses-proses yang 

semestinya ada. Namun, informasi yang datanag dari organ-organ indra, perlu 

terlebih dahulu diorganisasikan dan diintrepretasikan sebelum dapat dimengerti 

dan proses ini dinamakan persepsi  tidak semua informasi yang masuk ke organ 

indra pada suatu waktu dirasakan secara sadar. Dikatakan demikian, misalnya 

anda tidak memperhatikan semua pesan yang datang dari organ-organ indra di 

kulit anda, yaitu berupa tekanan pakaian yang anda pakai dari kulit anda.  

Persepsi yakni apa saja yang dialami oleh manusia , berawal dari alat sensor 

plus cara seseorang memperoleh informasi yang diterima. Meskipun banyak 

stimulus yang berbeda-beda yang samapai kepada kita tentang masalaha yang 

sama, apa yang bisa kita hayati adalah terbatas pada saat-saat tertentu. Apa yang 

kita hayati tidak hanya bergantung pada stimulus tetapi juga pada proses kognitif 

yang merefleksikan minat dan tujuan harapan seseorang pada saat itu. Pemutuasan 

persepsi ini disebut perhatian.  

Perhatian mempunyai fungsi memiliki dan mengarahkan rangsanagan-

rangsanagan yang samapai kepada kita, sehingga tidak kita terima secara kacau. 
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Perhatian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dibagi dalam dua golongan 

besar, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar adalah faktor-faktor yang 

terdapat pada objek yang diamati itu sendiri, yaitu intensitas atau ukuran, kontras, 

pergaulan dan gerakan sedangkan faktor dalam adalah faktor-faktor yang berasal 

dari dalam diri individu si pengamat yaitu motif, kesediaan, dan harapan.  

Tahap-tahap proses persepsi sebagai berikut: 

1. Terjadinya Stimulasi Alat Indra 

Pada tahap pertama, alat-alat indra distimulisi, kita mendengar suara 

musik, kita melihat seseorang yang sudah lama tidak kita jumpai. Kita 

mencium farfum orang yang berdekatan dengan kita. Kita mencicipi sepotong 

kue. Dan kita merasakan telapak tangan yang berkeringat ketika berjabat 

tangan.  

2. Stimuli Terhadap Alat Indra Diatur 

Pada tahap kedua, rangsanagan terhadap alat indra diatur menurut berbagai 

prinsip. Salah satu prinsip yang sering digunakan adalah prinsip prosimitas, 

atau kemiripan atau kemiripan  orang atau pesan secara fisik mirip satu sama 

lain, dipersepsikan bersama-sama atau sebagai satu kesatuan (unity). Sebagai 

contoh kita kita mempersepsikan orang yang sering kita lihat bersama-sama 

sebagai satu unity (sebagai satu pasanagan). Demikian pula kita 

mepersepsikan pesan yang datang segera setelah pesan yang lain sebagai satu 

unity yang mengangap yang keduanya tentu saling berkaitan. Kita 

menyimpulkan bahwa kedua pesan tersebut saling berkaitan menurut pola 

yang sudah tertentu.  



 9

Prinsip lain adalah kelengkapan, kita memandang atau mempersepsikan 

suatu gampbar atau pesan yang dala kenyataan tidak lengkap sebagai gambar 

atau pesan yang lengkap. Sebagai contoh, kita mempersepsikan gambar 

potongan lingkaran sebagai potngan penuh meskipun sebagaian gambar itu 

tidak ada. Kita mempersepsikan serangkaian titik aatau garis putus yang ditata 

denagan pola melingkar sebagai sebuah lingkaran. Demikian pula kita 

melengkapi pesan yang kita dengar dengan bagian-bagian yang yang tampak 

logis untuk melengkapi pesan itu.  

Kemiripan dan kelengkapan hanyalah dua diantara banyak prinsip 

pengaturan yang akan kita singgung. Dalam, membayangkan prinsip-prinsip 

ini, hendaknya kita ingat bahwa apa yang kta persepsikan, juga kita tata dala 

suatu pola yang bermakna bagi kita. Pola ini belum tentu benar atau logis dari 

segi objektif tertentu.  

3. Stimuli Alat Indra Ditafsirkan-Dievaluasi. 

Langkah ketiga dalam proses perseptual adalah penafsiran-evaluasi. Kita 

mengabungkan dua istilah ini untuk menegaskan bahwa keduanya tidak bisa 

dipisahkan. Langkah ketiga ini merupakan proses subjektif  yang melibatkan 

evaluasi dipihak penerima. Penafsiran-evaluasi kita tidak semata-mata 

didasarkan pada rangsanagan luar, melainkan juga sanagat dipengaruhi oleh 

masa lalu, kebutuhan keinginan, sistem nilai, keyakinan tentang yang 

seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu, dan sebagainya yang ada 

pada kita.  
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 Rangsanag yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk 

(Alex Sobur.2003:446-450).  

Ada dimensi utama dalam pengorganisasin rangsanagan, yakni: 

a. Pengelompokan  

Berbagai rangsanagan yang telah diterima dikelompokan dalam suatu 

bentuk. Beberapa faktor digunakan untuk mengelompokan rangsanagan itu, 

antara lain:  

 Kesamaan, rangsangan-rangsanaganyang mirip dijadikan satu 

kelompok. 

 Kedekatan, hal-hal yang lebih dekat antara satu dengan yang lain 

juga dikelompokan menjadi satu.  

 Ada satu kecenderungan untuk melengkapi hal-hal yang dianggapa 

belum lengkap.  

b. Bentuk timbul dan latar 

Prinsip lain dalam mengatur rangsanagan disebut bentuk timbul dan latar. 

Inimerupakan salah satu proses persepsi yang paling menarik dan paling 

pokok. Dalam melihat rangsanagan atau gejala ada kecenderungan yang 

memusatkan perhatian pada gejala-gejala tertentu yang timbul menonjol, 

sedangkan gejala dan rangsangan lainnya berada dalam latarbelakang.  

c. Kemantapan Persepsi 

Ada suatu kecenderungan untuk menstabilkan persepsi dan perubahan-

perubahan konteks tidak mempengaruhinya. Tinggi badan seseorang dicerap 

dan ia akan tetap dianggap mempunyai tinggi badan yang sama walaupun ia 
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berdiri dikejahuan, sehingga, mungkin secara fisik, seolah-olah lebih pendek 

atau lebih kecil. Dunia persepsi diatur menurut prinsip kemantapan itu. Dalam 

persepsi dunia tiga dimnsional, faktor kemantapan memainkan peranan yang 

penting (Alex Sobur.2003: 462-463).  

 
D.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

1. Perhatian (Attention) 

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli/ rangkaian stimuli 

menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli menjadi lemah. 

Menurut Anderson & Rakhmad (1998: 52) perhatian meliputi 

beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: 

a. Faktor Eksternal 

1) Gerakan, seperti organism yang lain, manusia secara visual tertarik 

pada objek yang bergerak. 

2) Intensitas stimuli, kita memperhatikan stimuli yang lebih menonjol 

dari stimuli yang lain. 

3) Kebaruan (Novelity), hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa, 

yang berbeda akan menjadi menarik perhatian. 

4) Perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan 

sedikit variasi akan menarik perhatian. 

b. Faktor Internal 

1) Faktor Biologis, misalnya dalam keadaan lapar, seluruh pikiran 

didominasi oleh makanan, karena bagi orang lapar yang paling 

menrik adalah makanan. 
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2) Faktor Sosiopsikologis, motif sosiogenis, sikap, kebiasaan dan 

kemauan mempengaruhi apa yang kita perhatikan. 

2. Faktor Fungsional yang menentukan Persepsi 

Faktor Fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu 

dan hal-hal lain termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor 

personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis/stimuli, tetapi 

karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu. Faktor-

faktor fungsional yang mempengaruhi persespsi lazim disebut sebagai 

kerangka rujukan (frame of reference). 

3. Faktor Struktural yang mempengaruhi Persepsi 

Berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek syarat yang 

ditimbulkannya pada system syaraf individu. Para Psikolog Gestalf, seperti 

Kohler, Wartheimer dan Kofika, merumuskan prinsip-prinsip persepsi 

yang bersifat structural. Menurut Kohler, jika kita ingin memahami 

sesuatu peristiwa, kita dapat meneliti yang terpisah, kita harus memandang 

dalam hubungan keseluruhan untuk memahami seseorang kita harus 

melihat dalam konteksnya, dalam lingkungan dan masalah yang 

dihadapinya. Menurut Krech dan Krutcfield, persepsi adalah medan 

perceptual dan kognitif dan sub struktur dituntun pada umumnya oleh 

sifat-sifat secara keseluruhan (Rakhmat, 1998: 59). 

E. Konsep Tentang Hotel  

Hotel sebagai tempat peristirahatan bagi para wisatawan. Hotel adalah 

suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi 
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yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan 

minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu 

diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel 

tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang 

dimiliki hotel itu.  

Ada banyak para ahli yang telah berusaha untuk memberikan 

pengertian hotel, beberapa diantaranya adalah:  

1. Menurut SK. Menhub. RI. No. Pm 10/ PW.391/Phb-77) Hotel adalah sutu 

bebtuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap 

orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan 

minum.  

2. Menurut SK. Menparpostel No. KM 37/PW340/MPPT-86 Hotel adalah 

suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh 

bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman 

serta lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial (Bambang. 2006: 

27).  

Tipe-tipe hotel sebagai berikut :  

Berdasarkan kelas ada hotel melati, hotel bintang satu, hotel bintang 

dua, hotel bintang tiga, hotel bintang empat, hotel bintang lima (Suwithi, Ni, 

Wayan 2010: 6). 

Jenis-jenis hotel sebagai berikut: 

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan cirri 

atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000) 
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Ada 4 hal hotel yang dapat dilihat dari lokasi hotel tersebut dibagun 

sehingga dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

 

1. City Hotel  

Hotel yang berlokasi di pertokoan biasanya diperuntukkan bagi 

masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu 

pendek). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya 

dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan 

bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut. 

2. Residential Hotel 

.Hotel yang berlokasi di daerah pinngiran kota besar yang jauh dari 

keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. 

Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena 

diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu 

lama. Dengan sendirinya hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas tempat 

tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga. 

3. Resort Hotel   

Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau 

di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel 

seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat 

pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi. 
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4. Motel (Motor Hotel) 

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang 

menghubungan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran 

jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar.Hotel ini 

diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang 

melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil 

sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.  

Menurut 4 jenis hotel yang dijelaskan diatas yang dilihat dari lokasi 

hotel tersebut dibagun sehingga Hotel Malinda Indah dapat dikatakan sebagai 

MOTEL (Motor Hotel), karena hotel malinda terletak pada perbatasan antara 

kota Tulungagung dan Kediri tetapi lokasinya strategis.  

 

F. Konsep Tentang Tokoh Masyarakat 

Dapat ditelusuri terlebih dahulu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan 

pemuka pendapat atau istilah asingnya opinion leader itu. Secara etimologis, 

opinion leader, berangkat dari dua kata yaitu opinion dan leader. Opini, menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pendapat pikiran atau pendirian. Tetapi 

dalam konteks ini, opini yang dimaksud disini adalah opini yang munculnya dan 

atau berkembang dari persfektif publik atau rakyat pada umumnya. 

Sedangkan kata lainnya, leader, secara simplistis diartikan sebagai seorang 

pemimpin atau pemuka. Opinion leader atau pemuka pendapat bisa berada di 

antaranya. Yang membedakan diantara semuanya adalah cara berpikir, bertindak 
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tentang sesuatu adalah mereka dalam proses opini. Singkatnya, orang yang 

dimintai petunjuk dan informasinya itulah disebut “pemuka pendapat”. 

Beberapa tahap dalam pencapaian proses opini sebagai berikut:  Konstruksi 

Personal, yaitu tahap dimana individu mengamati segala sesuatu, 

menginterpretasikannya, dan menyusun makna objek–objek politik secara sendiri 

sendiri dan subjektif. Serta konstruksi Sosial, yaitu tahap menyatakan opini 

pribadi di depan umum. Pemuka seperti tokoh masyarakat jika mempunyai 

pendapat disamping memberikan petunjuk ia juga berfungsi ganda sebagai 

meneruskan informasi yang berkembang dari media massa kepada masyarakat 

umum. Pemuka pendapat dengan karakteristik seperti ini biasanya berpihak pada 

opini atau kehendak yang berkembang di kalangan mayoritas 

http://intanghina.wordpress.com/2008/05/31/partisipasi-tokoh-masyarakat-dalam-

membina-kesadaran-masyarakat-terhadap-hukum-adat-di-kampung-naga/.  

Abdillah Hanafi (1987:113-114) tokoh masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya 

2. Memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang 

kebanyakan, terutama pengikutnya. 

3. Tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya 

sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang 

lain. 
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G. Batasan Koseptual 

Persepsi 

Persepsi adaalah proses dengan mana kita menjadi menjadi sadar akan 

banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita.  

Hotel 

Menurut SK. Menparpostel No. KM 37/PW340/MPPT-86 Hotel adalah 

suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan 

untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta lainnya 

bagi umum, yang dikelola secara komersial (Bambang. 2006: 27).  

     Tokoh masyarakat 

 Tokoh masyarakat yang mempunyai pendapat dan memberikan petunjuk 

yang berfungsi ganda sebagai meneruskan informasi yang berkembang dari 

media massa kepada masyarakat umum. 

 

H. Metode Penelitian  

H.1  Tipe dan jenis penelitian 

Jenis penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif yaitu Data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada 

angka (Sugyiono, 2009:9).  

Menurut Bogdan dan Biklen, (Sugyiono, 2009:9) penelitian kualitatif 

lebih bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengklasifikasikan mengenai suatu fenomena atau kegiatan sosial dengan 

jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan 
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unit yang diteliti secara sistematis dan factual dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

 

H.2  Tempat penelitian 

Penelitian di laksanakan di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru 

Tulungagung, hal ini dikarenakan peneliti ingin mendapatkan informasi dari 

masyarakat terutama tokoh masyarakat yang memiliki latarbelakang yang 

berbeda baik dari umur maupun pengalaman hidupnya yang berhubungan 

dengan tindakan moral atau asusila. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada 

tanggal 20 Januari 2011 – 3 Maret 2011. 

 

H.3  Subjek Penelitian  

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah adalah tokoh 

masyarakat desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung. Pengambilan 

Subjek penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  Adapun penelitiannya yang 

ditetapkan dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Tokoh masyarakat yang sering memberikan ceramah agama. 

2. Tokoh masyarakat yang sudah mengetahui keberadaan Hotel Malinda 

Indah 

3. Aktif di masjid seperti memberikan ceramah atau pembicara di kajian, 

guru ngaji, menjadi imam. Sebagai opinion leadar bagi masyarakat sekitar, 

dan diikuti serta berpengaruh di masyarakat. Di desa Tapan tokoh 

masyarakat sebagai komunikator dan dapat mengerakkan massa.  
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Berdasarkan kriteria tersebut diatas maka terdapat 3 tokoh masyarakat 

yang dapat memenuhi kriterian dalam penelitian. Hal ini berdasarkan hasil 

observasi peneliti dengan warga tapan sebelum menentukan informan dalam 

penelitiannya. Observasi tersebut dilakukan pada tanggal 09 Januari 2011. 

Observasi peneliti berawal dari datang ke desa Tapan dan bertanya-tanya 

kewarga Tapan dan melakukan pendekatan ke warga Tapan, agar warga 

memberikan informasi yang sebenar-benarnya, untuk mencari informasi 

mengenai tokoh masyarakat desa Tapan. Setelah itu peneliti dapat mengetahui 

siapa tokoh masyarakat desa tapan tersebut.  

 

H.4 Teknik Pengumpulan data 

Dalam rangka keperluan penelitian ini maka digunakan teknik 

penggumpulan data sebagai berikut:  

1. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki 

(Narbuko. Achmadi 2008. 70). Teknik ini digunakan untuk 

mengumpulkan data-data tentang kondisi fisik Hotel Malinda Indah serta 

untuk mengetahui adanya tokoh masyarakat di Tapan. Menurut Patton 

dalam Nasution 1988 dalam buku sugiyono 2009: 67 Manfaat 

mengunakan observasi adalah  

a. Dengan Observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami 

konteks data dalam keseluruhan situasai sosial, jadi akan dapat 

diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.  
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b. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, 

sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, 

jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.  

c. Dengan obsevasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak 

diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan 

itu, karena telah dianggap ”biasa” dan karena itu tidak akan 

terungkapkan dalam wawancara.  

2. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau bertukar 

informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Alasan menggunakan teknik ini 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam (Sugiyono.2009: 72). Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang persepsi tentang 

pengetahuan tokoh masyarakat tentang peristiwa razia Hotel Malinda 

Indah.  

3. Dokumentasi adalah cacatan cerita yang sudah berlalu. Dokumen ini 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Studi dokumen merupakan alat pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara (Sugiyono.2009:82). Teknik untuk 

mengumpulkan data tentang profile.  
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H.5  Teknik Analisa Data 

Peneliti dalam hal ini menganalisa data dengan metode kualitatif yaitu 

data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menekan pada angka (Sugyiono, 2009:9). Serta menggunakan type diskriptif. 

Tujuan dari analisis data ini adalah meyederhanakan data agar mudah 

dipahami. Dan penyajiannya data penelitian dengan pendekatan kualitatif pada 

prinsipnya berproses dalam bentuk induksi, yakni kumpulan data, pemberian 

interpretasi terhadap kumpulan data dan akhirnya menciptakan konsep 

(konseptualisasi). Induksi dalam hal ini maksudnya adalah ketika peneliti 

mengumpulkan dan menyajikan ”tumpukan data”, sebagai tahap awal 

(Hamidi. 2010. 65-66). 

 

H.6 Ruang Lingkup 

Persepsi tikoh masyarakat tentang peristiwa razia Hotel Malinda Indah 

Persepsi tokoh masyarakat tentang peristiwa razia Hotel Malinda Indah 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi tokoh masyarakat tentang 

peristiwa razia Hotel Malinda Indah.  

a. Pengetahuan informan tentang Hotel Malinda Indah 

b. Pengetahuan informan tentang media komunikasi Hotel Malinda Indah 

 Pendapat tokoh masyarakat tentang pemberitaan media perihal 

razia Hotel Malinda Indah 

c. Pengetahuan tokoh masyarakat tentang Managemen Hotel Malinda 

Indah 
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d. Aktivitas dan pola hubungan Hotel Malinda Indah 

e. Persepsi tokoh masyarakat tentang peristiwa razia Hotel Malinda Indah  

 Kesan tokoh masyarakat kepada Hotel malinda indah pasca razia 

 Keberadaan Hotel Malinda indah di matatokoh masyarakat. 

 
H.7  Teknik Keabsahan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi, yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada (Sugiyono.2006:83). Triangulasi dilakukan untuk pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.  

Sedangkan Dalam peneliti menggunakan Triangulasi waktu. Waktu 

juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan 

teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik 

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulangsehingga samapai 

ditemukan kepastiannya (sugiyono, 2006: 127-128). 

Dalam melakukan triangulasi waktu peneliti datang kembali ke tokoh 

masyarakat tersebut untuk kembali wawancara dengan pertanyaaan yang sama 

untuk memperoleh data sama seperti apa yang dikemukakan oleh tokoh 

masyarakat dalam wawancara pertama tersebut. Setelah melakukan 
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wawancara lagi data yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat sama seperti 

data yang diberikan pada saat wawancara yang pertama. Berarti dapat 

diketahui bahwa data yang diberikan oleh tokoh masyarakat sebagai informan 

memang benar dan pasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


