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A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk 

memperoleh devisa dari penghasilan non migas. Peranan pariwisata dalam pembangunan 

nasional, di samping sebagai sumber perolehan devisa juga banyak memberikan 

sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya. Di antaranya menciptakan dan memperluas 

lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong 

pelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan 

bangsa dan lain sebagainya (Karyono, 1997:89).  

Jatim Park 2 merupakan salah satu perusahaan yang mengelola agrowisata yang 

terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Terdapatnya peluang dan tantangan di dalam 

pengembangan bisnis wisata, menuntut pengelolanya untuk melakukan strategi dalam 

upaya antisipasi terhadap kendala bisnis dan persaingan yang ada. 

Situasi persaingan yang ketat telah menyebabkan perusahaan-perusahaan pengelola 

hiburan dan tempat wisata sulit untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Di pasar yang 

sudah ada, terlalu banyak produk dengan berbagai keunggulan serta nilai lebih yang 

ditawarkan oleh para pesaing, sehingga sulit bagi perusahaan untuk merebut pangsa pasar 

pesaing. 

 

Iklan adalah suatu cara yang efektif untuk memperkenalkan produksi baru dan 

memberikan ingatan tentang keuntungan-keuntungan produk, selain itu iklan bertujuan 

untuk membangkitkan kesadaran akan merek (brand awareness), citra merek (brand 

image), citra perusahaan (corporation image) (Wells et. Al; 1989: 8). Selain itu iklan 

berfungsi untuk memberikan informasi tentang produk (brand) tertentu, membujuk 



konsumen untuk membeli, mengingatkan kembali atau menggugah keinginan dan 

kebutuhan konsumen serta memberikan nilai tambah bagi produk itu sendiri. Dari semua 

hal itu yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan iklan yang efektif untuk 

memperoleh semua manfaat dari fungsi iklan yang ada. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keefektifitasan iklan, yang mengunjungi 

lokasi wisata Jatim Park 2  Batu diantaranya adalah kekuatan dan keanekaragaman 

pilihan dan motif, yang dimiliki oleh konsumen. Selain itu kejelasan pesan yang ingin 

disampaikan menjadi sangat penting, karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda 

terhadap objek yang sama. Iklan memberi pengaruh besar terhadap peningkatan 

penjualan, hal ini karena setiap orang cenderung mengingat apa yang sering mereka lihat 

dan dengar. Terbukti dengan adanya iklan, maka terjadi pula peningkatan penjualan, 

namun hal ini tidak terlepas dari apakah pesan yang ingin disampaikan diterima oleh 

masyarakat yang mengunjungi lokasi wisata Jatim Park 2 Batu. 

Iklan yang disampaikan Jatim Park 2 Batu melalui Brosur menampilkan warna dan 

ilustrasi maupun yang menarik. Brosur menampilkan berbagai tempat wahana, jenis-jenis 

hewan langka, peta lokasi serta fasilitas penunjang seperti hotel untuk penginapan yang 

lengkap, arena bermain untuk anak anak. Secara fisik brosur Jatim Park 2 sudah 

memenuhi kriteria jenis dan bentuk brosur, tetapi pihak manajemen dalam menyampaikan 

brosur kurang tepat. Brosur diberikan tidak ditempat-tempat umum sebagai media 

promosi, tetapi diberikan pada pengunjung yang sudah memasuki area tempat wisata 

Jatim Park 2. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis membuat hasil penelitiannya 

yang berjudul : OPINI PENGUNJUNG TERHADAP BROSUR JATIM PARK 2 

BATU (Studi Pada Pengunjung Tempat Pariwisata Jatim Park 2 Kota Batu) 

B. Rumusan Masalah 



Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah-masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana opini pengunjung terhadap 

Brosur Jatim Park 2 Batu. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui opini pengunjung 

terhadap Brosur Jatim Park 2 Batu. 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a) Memberikan gambaran mengenai opini konsumen atau pengunjung terhadap 

Brosur Jatim Park 2. 

b) Penelitian bermanfaat untuk memperkuat teori tentang kajian komunikasi massa 

terutama tentang teori AIDCA. 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan masukan kepada Pihak Manajemen Jatim Park 2 Batu tentang 

efektivitas brosur dalam meningkatkan promosi.  

 

 

E. Kerangka Teoritis 

1. Opini Publik 

Pendapat atau opini merupakan alih bahasa dari kata opinion. Opini atau 

pendapat dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan “sikap dalam   kata”. William  

Albig  mengemukakan  bahwa  opini   dinyatakan  pada  suatu  hal  yang mengandung  

issu  kontroversial atau sedikitnya terdapat pandangan yang berlainan mengenai   

masalah   tertentu.   Albig   juga   menyatakan   opini   juga   disebut pendapat yang 

dapat dinyatakan dengan kata-kata atau ditunjukkan dengan tingkah laku (Onong 



uchjana, 1990: 32). 

Sunarjo   (1984:3) dalam  bukunya   “opini   publik”  mengemukakan   

bahwa   opini  ada bermacam-macam yakni :  

1. Opini yang berisi atau berwujud idea / gagasan 

2. Opini keyakinan atau ideologi. 

3. Opini yang berupa pemikiran.  

Sunarjo    menjelaskan     bahwa    opini   itu  berdasarkan  pengalaman 

pribadi (field of experience) pengalaman orang lain secara langsung ataupun tidak 

langsung diketahui oleh individu dan terkenal sebagai frame of reference. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa opini dibentuk berdasarkan:  

a. Kumpulan data dan fakta.  

b. Rekonstruksi dari keadaan (daya pikir dan daya abstraksi individu).  

c. Reaksi atau sikap individu sebagai komunikator maupun komunikan, hal mana 

ditentukan  lebih  lanjut  lagi  oleh   situasi  komunikasi serta  masing-masing 

situasi komunikan maupun komunikator sendiri (Djoenasih 

S.Sunarjo,1997:30) 

Menurut William Albig dalam Abdurrachman (1993: 15), opini sendiri 

diartikan sebagai “ hasil dari interaksi antara individu-individu dalam kelompok apa 

saja. Ini berarti bahwa opini itu timbul, karena adanya interaksi antara individu-

individu yang menyatakan pendapatnya”. Masih menurut Albig, dikatakan juga bahwa 

opini merupakan “sebuah pernyataan mengenai suatu yang sifatnya bertentangan”. 

Opini merupakan”expressed statement” yang biasa diucapkan dengan kata-kata, juga 

bisa dinyatakan dengan isyarat atau dengan cara-cara lain yang mengandung arti dan 

segera dapat dipahami maksudnya. 

2. Jenis-Jenis Opini 



Menurut Emory S. Bogardus (dalam Sunarjo, 1997):ada bermacam-macam 

opini antara lain :  

a. Opini Personal (Personal Opinion)  

Personal opinion adalah penafsiran individu mengenai berbagai masalah 

dimana terhadapnya tidak terdapat suatu pandangan yang sama. Ada pula yang 

menerangkan bahwa opini personal itu adalah suatu penafsiran mengenai   segala   

fakta-fakta   yang   dihadapi,   dimana   dalam  hal   penafsiran   itu terdapat    

kesulitan   untuk    memberi     pembuiktian     atau  penentangan     dengan segera.  

b. Opini Pribadi (Private Opinion)  

Opini    pribadi   adalah    suatu  bagian    dari  opini   personal    yang   

tidak dinyatakan   secara   terbuka   karena   adanya   alas   an-alasan   tertentu   

tersimpan secara pribadi dalam hati sanubari orang yang bersangkutan.  

c. Opini Kelompok (Group Opinion) 

 Opini   kelompok   dapat   terjadi   karena   adanya   opini   personal   dan   

kedua opini   ini   (opini   kelompok   dan   opini   personal)   yang   kemudian 

menjadi  salah satu bagian dari opini public.  

d. Opini Mayoritas (Majority opinion)  

Opini   mayoritas   adalah   opini   yang   dimiliki   oleh   golongan   

terbesar dari pada     sesuatu   kelompok      atau  lingkungan.      

Opini    mayoritas    bukan terwujud   karena   interaksi   melainkan  

perjumlahan   kesepakatan   opini   dari orang-orang yang merupakan golongan 

mayoritas itu.  

e. Opini Minoritas (Minority opinion)  

Opini   minoritas   adalah   suatu   konklusi   yang   didukung   oleh   

kurang dari separo jumlah anggota kelompok yang berkepentingan.  



f. Opini Koalisi (Coalition Opinion)  

Opini minoritas menggabungkan diri agar dapat mewujudkan suatu opini 

mayoritas yang disebut opini koalisi (Coalition opinion).  

g. Opini Konsensus (Concensus Opinion)  

Opini    konsensus    merupakan   bentuk   opini   yang     mempunyai   

kekuatan lebih dari opini mayoritas.  

h. Opini Umum (General Opinion)  

   Opini umum adalah opini yang berakar kepada tradisi serta adat istiadat, 

berkembang  dari  dahulu  hingga   sekarang    dan   telah  diterima   sebagaimana 

adanya tanpa kesadaran dan kritik dari generasi lama oleh generasi yang lebih 

muda. 

3. Pengukuran Opini 

Menurut Cultip, ada beberapa pengukuran mengenai opini. Pengukuran yang 

paling sering digunakan adalah arah pengukuran arah opini. Pengukuran opini 

digunakan untuk mengukur kearah mana opini melangkah. Arah opini biasa dilihat 

dari positif, negatif atau netral atau dengan suka-benci-netral. 

Opini tidak memiliki tingkatan, namun memiliki arah (Effendy, 1990), yaitu 

seperti dibawah ini: 

a. Opini positif, jika responden memberikan jawaban setuju pada item pertanyaan. 

b. Opini netral atau pasif, jika responden memberikan jawaban raagu-ragu pada item 

pertanyaan. 

c. Opini negatif, jika responden membrikan jawaban tidak setuju pada item 

pertanyaan. 

Menurut Nimno, (2000), ada tiga kecenderungan yang akan menunjukkan arah 

opini personal, yaiatu: 



a. Kepercayaan yaitu mengacu kepada sesuatu yang diterima khalayak, benar atau 

tidak berdasarkan pengalaman masa lalu, pengetahuan, informasi, sekarang dan 

persepsi yang berkesinambungan. 

b. Nilai yaitu bagaimana orang itu menilai sesuatu dan intesitas penilaiaanya apakah 

kuat, lemah, atau netral. Nilai berdasar kebutuhan pokok manusia, yaitu 

kebutuhan untuk memenuhi persyaratan kelangsungan hidup dan ketegangan, baik 

biologis, maupun psikologis, dan kebutuhan akan keamanan dari situasi social 

yang membangkitkan kecemasan seperti celaan dari orang lain. Kebutuhan akan 

kepuasan dan keamanan ini memperkuat apa yang oleh Lasswell dan Kaplan 

dilukiskan sebagai dua kategori nilai: nilai kesejahteraan (termasuk upaya untuk 

mencapai kesehatan, kekayaan, dan keterampilan dan pencerahan) serta nilai 

kehormatan, seperti kebutuhan akan penghormatan, reputasi karena integeritas 

moral, afeksi dan popularitas dan kekuasaan. 

c. Pengaharapan yaitu mengandung citra sesorang tentang apa keadaannya setelah 

tindakan. Pengharapan ditentukan dari pertimbangan terhadap sesuatu yang terjadi 

pada masa lalu, keadaan sekarang dan sesuatu yang kira-kira akan terjadi jika 

dilakukan perbuatan tertentu. 

4. Iklan  

Kata iklan berasal dari bahasa Yunani, yang artinya lebih kurang adalah 

“menggiring orang pada gagasan”. Adapun pengertian periklanan secara 

komprehensif menurut Kotler (2003), Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan 

promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran. Periklanan adalah suatu proses komunikasi massa yang 

melibatkan sponsor tertentu, yakni si pemasang iklan (pengiklan), yang membayar 

jasa sebuah mediamassa atas penyiaran iklannya. 



Iklan merupakan bagian dari bauran promosi dan bauran promosi adalah 

bagian dari  bauran pemasaran. Jadi secara sederhana  iklan didefinisikan sebagai 

pesan yang menawarkan  suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat  lewat 

suatu media ( Rhenald Kasali , 1992). 

Sedangkan menurut Frank Jefkins (1997)  iklan adalah pesan yang diarahkan 

untuk membujuk orang untuk membeli.  Definisi standar dari periklanan  biasanya 

mengandung enam elemen : 

a. Periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar, walaupun beberapa bentuk 

periklanan seperti iklan layanan masyarakat, biasanya menggunakan ruang 

khusus yang gratis. 

b. Selain pesan yang harus disampaikan harus dibayar, dalam iklan juga terjadi 

proses identifikasi sponsor. Iklan bukan hanya menampilkan pesan mengenai 

kehebatan produk yang ditawarkan, tapi juga sekaligus menyampaikan pesan 

agar konsumen sadar mengenai perusahaan yang memproduksi produk yang 

ditawarkan. 

c. Upaya membujuk dan mempengaruhi konsumen. 

d. Periklanan memerlukan elemen media massa sebagai media penyampai pesan  

kepada audiens sasaran. 

e. Periklanan mempunyai sifat bukan pribadi. 

f. Periklanan adalah audiens. Dalam iklan harus jelas ditentukan kelompok 

konsumen yang jadi sasaran pesan 

Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai ”Pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat media”. Pada dasarnya, satu-satunya 

tujuan periklanan adalah menjual suatu produk, jasa atau ide atau tujuan sebenarnya 

adalah komunikasi yang efektif, yakni dimana efek akhir periklanan adalah mengubah 



sikap atau perilaku penerima pesan.  

Iklan sebaiknya dirancang untuk mencapai sasaran spesifik dari perusahaan, 

walaupun tujuan akhir dari program periklanan adalah untuk mendorong terjadi 

keputusan pembelian oleh konsumen. Sasaran periklanan  bisa  ditentukan 

berdasarkan klarifikasi apakah tujuan periklanan bermaksud menginformasikan, 

membujuk atau mengingatkan saja.  

a. Iklan informatif.  Ini berarti perusahaan harus merancang iklan sedemikian rupa 

agar hal-hal penting mengenai produk bisa disampaikan dalam pesan iklan. Iklan 

yang menonjolkan aspek manfaat produk biasanya dikategorikan sebagai iklan 

yang bersifat informatif. 

b. Iklan membujuk. Periklanan ini biasanya membujuk konsumen dan berperan 

penting bagi perusahaan dengan tingkat persaingan tinggi. Dimana Perusahaan 

mencoba menyakinkan konsumen bahwa merek yang ditawarkan adalah pilihan 

yang tepat. Iklan yang membujuk  biasanya dituangkan dalam pesan-pesan iklan 

perbandingan. Perusahaan berusaha membandingkan kelebihan produk yang 

ditawarkan dengan produk lain yang sejenis. 

 

c. Iklan mengingatkan. Biasanya iklan mengingat digunakan untuk mengingatkan 

produk-produk yang sudah mapan. Banyak produk-produk yang dulu mapan dan 

menguasai pasar kini hilang karena tidak adanya iklan yang bersifat 

mengingatkan. 

5. Iklan Dalam Komunikasi Pemasaran 

Menurut Philip Kotler dalam Sutisna (2002: 267-268), terhadap 5 jenis 

Komunikasi Pemasaran yang biasa disebut sebagai bauran promosi yaitu: 

a. Iklan (advertising) : bentuk presentasi dan promosi gagasan, barang   



dan jasa nonpribadi yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

b. Penjualan perorangan (personal selling) : suatu proses membantu dan 

membujuk satu atau lebih calon konsumen untuk membeli barang atau 

jasa atau bertindak sesuai ide tertentu dengan menggunakan presentasi 

oral (komunikasi tatap muka). 

c. Promosi penjualan (sales promotion) : insetif yang dirancang untuk 

mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk, biasanya untuk 

jangka pendek. 

d. Hubungan masyarakat (public relation) : stimulasi permintaan yang 

tidak dibayar dan nonpribadi atas sebuah produk, jasa atau unit bisnis 

dengan menghasilkan berita-berita menarik tentang hal tersebut atau 

presentasi yang disukai tentang hal tersebut di media. 

e. Pemasaran langsung (direct marketing) : Pemasaran langsung adalah 

bentuk promosi dengan cara memasarkan barang/jasa secara langsung 

agar mendapat tanggapan secara langsung juga dari para konsumen. 

Bauran promosi (promotion mix) adalah cara-cara yang digunakan oleh 

suatunperusahaan untuk memberikan informasi kepada calon pembeli mengenai 

sifat dan atribut produk-produknya ddan membujuk mereka untuk membeli atau 

membeli ulang produk-produk itu. 

Bauran  promosi menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006;120), adalah 

merupakan perangkat promosi yang mencakup aktivitas periklanan, penjualan 

seseorang (personal selling), promosi penjualan, hubungan masyarakat (public 

relation/PR), informasi dari mulut kemulut, pemasaran langsung (direc 

marketing), dan piblikasi. Sedangkan menurut Lamb, Hair dan McDaniel 

(2001;147), bauran promosi adalah kombinasi dari alat promosi termasuk 



periklanan, hubungan masyarakat dan promosi penjualan. 

Jadi periklanan adalah komunikasi non personal (bukan perseorangan) dari 

satu informasi yang biasanya dibayar oleh sponsor yang jelas mengandung ajakan 

tentang penggunaan produk, jasa dan ide-ide dengan melalui beberapa media. 

Menurut Tjiptono (1999:243), periklanan dapat disajikan melalui bebagai 

media, secara umum media yang tersedia dapat dikelompokan menjadi : 

a. Media cetak, yaitu media yang mengutamakan pesan-pesan dengan sejumlah kata, 

gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. Jenis-jenis media 

cetak terdiri atas surat kabar dan majalah. 

b. Media elektronik, yaitu media teknologi elektronik dan hanya bias digunakan bila 

ada jasa transmisi siaran. Jenis media cetak ini terdiri dari televise dan radio. 

c. Media luar ruang, yaitu media iklan (biasanya berukuran besar) yang dipasang 

ditempat-tempat terbuka seperti pinggir jalan, dipusat keramaian, atau tempat-

tempat khusus lainya. Jenis media luar meliputi billboard, baleho, poster, 

spanduk, umbul-umbul, dan lain sebagainya. 

d. Below The Line ( BTL) adalah segala aktifitas marketing atau promosi yang 

dilakukan di tingkat retail/konsumen dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen supaya aware dengan produk kita, contohnya : program 

bonus/hadiah, event, pembinaan konsumen dll. 

Brosur, pamflet, atau buklet adalah terbitan tidak berkala yang dapat terdiri 

dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai 

dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu (antara lain dengan stapler, 

benang, atau kawat), biasanya memiliki sampul, tapi tidak menggunakan jilid keras. 

Menurut definisi UNESCO, brosur adalah terbitan tidak berkala yang tidak dijilid 



keras, lengkap (dalam satu kali terbitan), memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi 

tidak lebih dari 48 halaman, di luar perhitungan sampul. 

 Peruahaan direct selling hampir seluruh kegiatan penjualan dan promosinya 

dengan cara penjualan perorangan (personal selling) dengan strategi untuk 

mendorong terciptanya penjualan (push strategy). Dalam strateginini barang 

diperkenalkan dan dijual kepada konsumen sehingga diperlukan tenaga penjual atau 

wiraniaga yang dibekali pengetahuan tentang produk yang dipasarkan. Dalam 

aktivitas komunikasi pemasaran langsung diperlukan alat komunikasi pemasaran yaitu 

brosur yang juga dipakai dalam komunikasi produk produsen kepada pengecer dan 

konsumen akhir. Dapat dikatakan brosur telah menjadi kebutuhan vital bagi pelaku 

bisnis dengan sistem direct selling dalam upaya memperkenalkan dan menjual 

produk-produk perusahaan. 

  Peran komunikasi pemasaran pada brosur adalah memegang peran penting 

untuk suatu kesuksesan dalam membaurkan promosi kepada masyarakat luas. 

Komunikasi sendiri yakni interaksi langsung kepada sasaran yang dituju agar apa 

yang disampaikan langsung mendapat tanggapan atau respon baik dan juga 

masyarakat akan lebih merasa nyaman apbila promosi langsung disampaikan dengan 

kalimat yang baik, menyenangkan dan santai. 

Brosur disini masuk kedalam media personal selling atau penjualan tatap 

muka, karena merupakan suatu bentuk promosi yang menggunakan komunikasi 

langsung yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara tenaga penjual 

dengan calon konsumen. Secara tidak langsung komunikasi tadi adalah cara 

pemasaran terbaik untuk bisa mendapatkan respon terbaik pula. 

6. Pariwisata 



Kata „pariwisata‟ berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri atas dua kata, 

yaitu „pari‟ dan „wisata‟. „Pari‟ berarti banyak, berkali-kali dan „wisata‟ berarti 

perjalanan, bepergian. Atas dasar itu, pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang 

dilakukan berkali-kali, dari suatu tempat ke tempat lain, dalam bahasa Inggris disebut 

“tour.” 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan 

perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati 

objek dan daya tarik wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta 

usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut (UU Republik Indonesia No. 9 Th.1990 

Tentang Kepariwisataan). 

Margenroth dalam Yoeti (1996:117) menjelaskan bahwa pariwisata adalah lalu 

lintas orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu, 

untuk berpesiar ke tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil 

perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan kebudayaan 

atau keinginan yang beranekaragam dari pribadinya.  

7. Produk Pariwisata 

Produk pariwisata merupakan produk jasa. Menurut Kotler dalam Lupiyoadi 

(2001:6) jasa merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk 

fisik atau tidak.  

Suyitno (1990:7) berpendapat bahwa produk pariwisata adalah barang atau 

jasa yang dibuat dengan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan 

menjadi hasil akhir dalam proses produksi tersebut.  



Dalam pariwisata, produk merupakan perpaduan antara pelayanan dari 

produk-produk yang berbeda bentuk dan jenisnya. Produk tersebut dapat berupa 

transportasi, penginapan, objek dan daya tarik wisata, restoran, dan sebagainya (UU 

Republik Indonesia No. 9 Th. 1990 Tentang Keparwisataan).  

Ngafenan dalam Karyono (1997) menyebutkan, “produk pariwisata adalah 

segala aspek wisata yang dialami oleh wisatawan selama mengadakan suatu 

perjalanan wisata, meliputi atraksi wisata dan kemudahan-kemudahan yang 

didapatkannya”. 

F. Definisi Konseptual 

1. Opini  

Menurut William Albig (Abdurrachman, 1993), opini merupakan sebuah 

pernyataan mengenai sesuatu yang sifatnya bertentangan. Opini, merupakan 

“exspressed statement” yang bisa diucapkan dengan kata-kata, juga bisa dinyatakan 

dengan isyarat atau dengan cara-cara lain yang mengandung arti dan segera dapat 

dipahami maksudnya. 

Brosur merupakan selebaran yang dikirim atau diberikan ke berbagai 

perusahaan meupun perorangan yang dianggap sebagai pembeli potensial. Brosur 

merupakan media yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha. Media ini 

termasuk sangat efektif dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk.  

Brosur merupakan iklan media cetak, karena menapilkan keseluruhan isi suatu 

produk atau tempat, serta mencantumkan fasilitas, kelebihan atau keunggulan produk 

tersebut untuk menarik minat dan keinginan pelanggan agar dapat menikmati setelah 

mereka membaca iklan cetak tersebut. Brosur juga didesain agar menarik perhatian, 



dan dicetak di atas kertas yang baik dalam usaha membangun citra yang baik 

terhadap layanan atau produk tersebut. 

Jadi opini brosur ialah pernyataan mengenai media cetak yang bersifat nyata 

karena memiliki visi dan kesimpilan serta kesesuaian dengan keadaan sebenarnya, 

yang mengandung makna. 

2. Keputusan Berkunjung 

Pengambilan keputusan menurut Kotler adalah suatu proses dimana konsumen 

mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

G. Definisi Operasional 

Penelitian ini akan mengukur opini mengenai pesan brosur sebagai variable 

penelitian. Adapun indkator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Isi  

Isi brosur dalam penelitian ini diukur dari setuju atau tidaknya responden mengenai 

kemampuan brosur dalam membawakan inti pesan yang baik melalui isi pesan, 

struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan. 

2. Nilai  

Nilai dalam penelitian ini diukur dari kemampuan pesan brosur Jatim Park 2 Batu 

dalam menimbulkan rasa suka responden terhadap brosur tersebut diukur melalui 

pernyataan-pernyataan dibawah ini: 

a. Isi pesan Brosur 

b. Struktur Pesan 

c. Format Pesan 



d. Sumber Pesan 

2. Pengharapan 

Pengharapan dalam penelitian ini diukur dari tingkat pengharapan responden 

terhadap sisi ekonomi, social dan budaya mereka setelah menonton tayangan brosur 

Jatim Park Batu.  

METODOLOGI PENELITIAN  

1. Tipe Dan Dasar Penelitian  

Tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dengan jenis 

data kualitatif. Tipe penelitian deskriptif ini berusaha untuk mendeskripsikan atau 

mennginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang 

tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau 

kecenderungan yang sedang berkembang  ( Drs. Sumanto, 1990 ; 47). 

2. Populasi dan sampel 

a) Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan obyek 

penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu (1998:127). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengunjung Obyek Wisata Jatim Park 2 Batu.  

b) Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut Masri Singarimbun (1989:2), Sampel merupakan contoh yang 

mewakili populasi, dengan demikian hanya sebagian saja dan jumlah populasi 

yang ditentukan menjadi sampel. Untuk itu sampel akan diambil dan populasi 

harus benar-benar representatif atau mewakili.  

3. Metode  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Kuesioner / Angket 



Adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dan responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

diketahui. Penggunaan metode angket atau kuesioner karena sesuai dengan jenis 

data yang digunakan yaitu jenis data ordinal dan menggunakan skala Likert 

(metode pengukuran sikap yang menyatakan setuju dan ketidak setujuan 

responden terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu). Sedangkan jenis 

kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, cara mengumpulkan data 

dengan menyebarkan pertanyaan-pertanyaan yang disertai jawaban, sehingga 

responden dapat memilihnya sesuai dengan yang diinginkan. Selain untuk 

mengungkap kondisi subyek, angket juga digunakan untuk mendapatkan 

informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk mendapatkan koefisien 

validitas setinggi mungkin. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui informasi data-data ditempat penelitian 

yang bersifat resmi dalam bentuk tulisan berupa laporan laporan, catatan-catatan 

yang ada dikantor kelurahan. Teknik ini untuk mendapatkan data dan desa 

mengenai dokumentasi yang relevan dengan obyek penelitian. 

4. Uji Instrumen 

a. Uji Reliabilitas 

Uji ini dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

diandalkan atau dipercaya, sehingga hasil pengukuran tetap konsisten bila 

dilakukan pengukuran berulang-ulang terhadap gejala-gejala yang sama pula. 

Reliabilitas mengacu pada homogenitas alat ukur, dimana berbagai macam 

pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui suatu hal mempunyai kaitan antara 

satu dengan yang lainnya. 



Metode yang dipergunakan adalah Metode Alpha Cronbach (Arikunto, 

1997), dengan rumus sebagai berikut : 

                  k . r 

 = 

                     (k – 1) r +1  

 

dimana : 

r : rata-rata korelasi X  

k : jumlah item 

Hasil pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha dari Cronbach, 

yaitu dengan membandingkan koefisien reliabilitas alpha dengan nilai indeks 0,6 

dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari nilai indeks 0,6. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan paket program SPSS for Windows 

Ver 10.05  

b. Uji Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauhmana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel dimaksud. Secara 

statistik, uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi product moment dari 

masing-masing item terhadap nilai total faktor (Singarimbun dan Effendi, 1995). 

Rumus yang digunakan adalah : 
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dimana : 

r : koefisien korelasi 

N : jumlah populasi 



X : Skor jawaban setiap item 

Y : Skor total 

 

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknis analisis statistik deskriptif yang artinya 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2001:114). 

Langkah awal untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

pembuatan table distribusi jawaban responden. Tabel distribusi jawaban tersebut 

digunakan untuk melihat skor-skor dari setiap butir soal kemudian skor-skor 

tersebut dijumlahkan untuk mendapat skor total. Setelah membuat tabel distribusi 

jawaban, langkah selanjutnya adalah penyusunan distribusi frekwensi. Tabel 

frekwensi diperoleh melalui tabulasi sederhana yang hasilnya dalam bentuk 

prosentase, tabel frekuensi memuat dua kolom yaitu kolom frekuensi dan prosentase 

setiap kategori. Rumus untuk mendapatkan prosentase adalah: 

             P = F  X 100% 

            N 

Keterangan: 

P : Prosentase 

F : Frekuensi 

N : Jumlah responden 


