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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jaringan komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah pola teratur yang berasal 

dari suatu keterkaitan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain yang dapat 

ditemukan dalam skegiatan saling tukar informasi oleh individu dalam suatu 

sestem sosial (dalam Berger dan Chaffe, 1987:239). Sebuah jaringan komunikasi 

selalu dikaitkan dengan dua orang atau lebih yang saling berhubungan. Didalam 

jaringan komunikasi terdapat sebuah penekanan dalam suatu hubungan yang 

terjadi di antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya yang berada dalam 

satu struktur sosial.  Jaringan komunikasi akan membentuk adanya pemain dan 

juga hubungan yang terjadi diantara pemain. Pemain disini dapat diartikan sebagai 

orang, kelompok dan organisasi di dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud 

dengan hubungan disini ialah suatu hal yang terjadi diantara individu yang satu 

dengan individu yang lain, individu dengan suatu kelompok, atau kelompok 

dengan kelompok 

Dalam perspektif sebuah komunikasi, hubungan yang terjadi diantara aktor 

yang satu dengan aktor yang lainnya bisa dikatakan sebagai sebuah prinsip yang 

sangat penting. Ada jenis-jenis gambaran dari seuah ikatan yang akan muncul 

melalui hubungan yang terjalin antara pemeran yang satu dengan pemeran lainnya 

(dalam Katz, 2004:308). Beberapa macam jenis ikatan yang mungkin muncul 

yaitu adanya ikatan hubungan komunikasi (misalnya si A memberi saran dan 

informasi kepada si B atau si B memberi saran dan informasi kepada si A dan lain 

sebagainya), ikatan formal (misalnya si A melapor kepada di B ataupun 
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sebaliknya), dan ikatan efektif (misalnya si A menyukai si B dan sebaliknya atau 

si A mempercayai si B dan sebaliknya). Dalam perspektif sebuah komunikasi, 

hubungan yang terjadi diantara aktor yang satu dengan aktor yang lainnya bisa 

dikatakan sebagai sebuah prinsip penting, sebab aka nada jenis-jenis gambaran 

dari sebuah ikatan yang akan muncul melalui hubungan yang terjalin antara 

pemeran yang satu dengan pemeran lainnya. Hubungan (ties) menjelaskan 

mengenai sifat saling berhubungan mengenai komunikasi yang terjadi diantara 

masing-masing individu, antara kelompok atau organisasi yang satu dengan 

organisasi yang lain (dalam Wasserman dan Faust, 1994:2). Oleh sebab itu, titik 

focus dari adanya analisis jaringan komunikasi terletak pada suatu hubungan yang 

terjadi diantara individu yang satu dengan individu yang lainnya.  

Dalam analisis suatu jaringan, proses komunikasi yang ada didalamya 

melibatkan sebuah hubungan bukan sebuah atribut kelompok. Proses komunikasi 

inilah yang membedakan analisis jaringan komunikasi ini dengan jaringan 

komunikasi pada bidang sosial yang lainnya (dalam Scott, 2007:2). Dalam 

penelitian-penelitian yang bertajuk sosial, umumnya akan menghasilkan data yang 

berisi tentang sikap, opini, pengetahuan, perilaku dan yang menjadi titik utama 

yang harus diperhatikan adalah sebuah konsep penyimpanan data yang disimpan 

secara terstruktur. Dengan lebih memfokuskan pada sebuah jaringan komunikasi 

yang ada, maka terungkaplah tiga macam karakteristik dari sebuah jaringan antara 

laim adanya perhatian yang terpusat pada hubungan yang terjalin, lebih 

memfokuskan pada jaringan yang ada, dan keterkaitan satu sama lainpun juga 

harus ditempatkan dalam kontek keterkaitan yang khusus (dalam Wellman, 

2011:3). Dari penjelasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa analisis 
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pada jaringan komunikasi memiliki sebuah tujuan untuk mencari bagaimana 

struktur dan pola yang ada pada suatu jaringan di dalam sistem sosial yang ada. 

Analisis jaringan menggambarkan pola dan menggunakan deskripsi 

jaringanuntuk mempelajari bagaimana struktur jaringan membatasi perilaku 

komunikasi dan perubahan sosial (dalam Eriyanto, 2014: 13). Perlu adanya 

pengertian mengenai sebuah jaringan yang digunakan untuk mempelajari adanya 

pembatasan mengenai  perilaku di dalam komunikasi serta adanya perubahan di 

lingkungan sosial. Di dalam komunikasi terbentuknya sebuah gagasan baru, ide 

baru yang muncul menyangkut dalam proses bagaimana ide dan gagasan baru 

tersebut dapatdiketahui, diterima dan disebar luaskan hingga pada suatu saat nanti 

dapat mencapai puncaknya yaitu dengan mengimplementasikan ide dan gagasan 

tersebut dalam prakteknya(dalam Severin dan Tankard, 2009:247). Jaringan 

komunikasi juga berlaku dalam perkembangan pariwisata, salah satunya adalah 

pariwisata yang ada di Kota Batu. 

Provinsi Jawa Timur dikenal dengan beberapa kota dan daerah yang 

merupakan tempat wisata. Tempat wisata itu terletak di Lamongan yaitu Wisata 

Bahari Lamongan, Surabaya yaitu Taman Safari, Kota Malang yaitu Hawai Water 

Park dan lain sebagainya, sedangkan Kota Batu juga merupakan salah satu kota 

wisata yang berada di Jawa Timur. Pemerintah yang ada di Kota Batu dencar dan 

aktif dalam hal mengembangkan dan mengorek apa saja keunggulan yang bisa 

dijadikan sebagai potensi dalam menarik para wisatawan sebab daerah ini 

mencanangkan wisata yang bertajuk pada konsep agropolitan. Dalam beberapa 

tahun ini Kota Batu menjadi salah satu kota pariwisata yang banyak dikenal oleh 
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banyak orang yang akhirnya pemerintah sendiri mulai meluncurkan program yang 

disebut dengan Kota Wisata Batu atau KWB. Didalam program ini pemerintah 

sengaja mengeksplore keindahan alam yang ada di Kota Batu untuk 

memperkenalkan kepada dunia mengenai adanya program pemerintah yang dapat 

berdampak serta berfaedah pada kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. 

Penduduk yang ada di Kota Batu mayoritas adalah seorang petani yang 

menggantungkan segala kehidupannya dari hasil perkebunan, bertani dan ada 

perikanan (Diakses dari https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-

wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255 pada tanggal 10 April 2019 ) 

Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah dan masyarakat bekerja sama 

untuk menjadikan Kota Batu menjadi lebih maju dan berkembang dengan lebih 

pesat daripada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan dengan 

meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di sekitar 

Kota Batu, karena banyaknya wisatawan lokal. Wisatawan dari luar kota bahkan 

adapula wisatawan asing yang berkunjung ke Kota Batu. Selain masyarakat dan 

warga sekitar, pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari sector pajak yang 

ada di kawasan Kota Wisata Batu. Hal ini juga dapat terliha dengan semakin 

bertambahnya tempat wisata yang didirikan di Kota Batu. Tempat wisata itu 

antara lain predator fun park, taman teletubies, jatim park, museum angkut, eco 

green park, coban rondo, coban rais, coban talun, spot foto taman bunga, taman 

kelinci, BNS dan lain sebagainya. Dengan semakin beragamnya tempat wisata 

yang ada di Kota Batu maka kebutuhan akan makanan dan pusat oleh-olehpun 

juga ikut meningkat.  

https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
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Sepertinya strategi pemerintah untuk mengembangkan dan mengeksplore Kota 

Batu sudah terealisasikan dengan baik sehingga pada saat ini usaha itu telah 

membuahkan hasil yang membanggakan karena sudah banyak wisatawan dari luar 

kota yang mengenal Kota Batu dan berencana untuk menghabiskan liburannya di 

Kota Batu ini. Kota Batu saat ini menjelma menjadi sebuah kota yang amat sangat 

ramai dikunjungi serta secara tidak sengaja membuka lapangan pekerjaan bagi 

warga sekitar yang belum bekerja. Pada masa kepemimpinan Bapak Eddy 

Rumpoko sebagai Wali Kota Batu, beliau memaparkan visinya yaitu 

mengembangkan Kota Batu sebagai kota wisata yang berbasis pertanian dan alam. 

Selain itu, terdapat juga rencana untuk mengembangkan pariwisata yang bertaraf 

internasional. Pucuk dicinta ulampun tiba, rencana tersebut ternyata dapat 

terealisasikan dengan adanya para investor yang berasal dari luar kota yang 

berlomba untuk menanmkan modal mereka di Kota Batu. Sebagian bersar 

masyarakat yang ada di Kota Batu dan di sekitar Kota Batu yang memiliki mata 

pencaharian sebagai petani, peternak dan pedagangpun juga tidak ingin tertinggal 

dan tinggal diam saja. Sebagian besar dari warga sekitar Kota Batu juga memiliki 

tanah dan membangun homestay family yang disewakan, banyaknya warung-

warung makanan disekitar tempat wisata dan pinggir jalan serta tempat oleh-oleh 

beserta jajanan yang menunjang sector pariwisata dalam memasarkan hasil dari 

perkebunan sekitar. 

(Diakses dari https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-

menyapa-dunia-1435027255 pada tanggal 10 April 2019 ) 

Pada saat ini kesuksesan yang dirasakan oleh warga Kota Batu dan 

Pemerintah yang ada di Kota Batu terbayarkan sudah dan dapat dirasakan dengan 

https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
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membuat Kota Batu terus menjadi trending topik dengan berbagai macam potensi 

yang ingin diunggulkan, dan hal ini juga didukung dengan sebutan Kota Batu 

yang disebut dengan “Shining Batu”. Bapak ER menggandeng Perum Perhutani 

KPH Malang (Diakses dari 

https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-

dunia-1435027255 pada tanggal 10 April 2019 ). Pemerintah Kota Batu juga 

mempersiapkan wisata yang bertajuk alam anara lain Coban Talun, Coban Rondo, 

Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Selain itu, terdapat 

beberapa wisata alam yang nantinya akan dikembangkan dan digunakan sebagai 

obyek wisata yang bertemakan alam, agroforestry, sivopasture dan juga eco 

wisata. Untuk menjaga agar ekosistem yang ada tetap terjaga kelestariannya, 

aman dan tidak cepat punah, maka Pemerintah Kota Batu bekerja sama  dengan 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Rencananya brand shining Batu akan 

diresmikan dan dilaunching bertepatan dengan upacara Hari Kebangkitan 

Nasional di Stadion Sumber Bratas. Maksud dari launching yang bertepatan 

dengan Hari Kebangkitan Nasional tersebut yakni membperkenalkan potensi baru 

yang belum banyak diketahui oleh khalayak luas,  sehingga potensi baru ini dapat 

degan cepat tersebar luaskan dengan bantuan dari semua aspek masyarakat tanpa 

terkecuali (Diakses dari https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-

wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255 pada tanggal 10 April 2019 ). 

Shining Batu sendiri adalah sebuah lambang dimana didalamnya memiliki 

tujuan untuk menyatukan program kegiatan dengan kehidupan masyarakat sekitar 

sehingga suasananya menjadi makmur, damai, tentram dan nyaman. 

Pembangunan Kota Batu yang dilakukan hingga saat ini akan terus melahirkan 

https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
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dan menciptakan berbagai macam tempat yang menarik untuk dikunjungi yang 

berkonsep modern wisata, dimana konsep ini dapat menjadi sarana edukasi untuk 

anak-anak dan para pelajar tentunya. Bagi para orang tua juga pasti akan 

mendukung putra dan putrinya untuk berkunjung kembali sebab dengan konsep 

wisata sambal belajar ini membuat sang buah hati dapat mengetahui pengetahuan 

secara nyata bukan hanya melalui teori dan media gambar saja dan tentunya 

liburan juga bisa memberikan manfaat dan kesan tersendiri untuk semua orang.  

Kota Wisata Batu memiliki berbagai macam tujuan tempat wisata yang bisa 

menjadi tujuan para wisatawan untuk berlibur antara lain tempat wisata yang 

bertajuk olahraga (misalnya paralayang, outbond, mendaki, arung jeram, 

berkemah dan lain sebagainya), tempat wisata edukasi (misalnya eco green park, 

museum satwa, museum angkut, predator fun park, wisata budidaya hasil 

pertanian, wisata peternakan susu dan lain sebagainya), tempat wisata alam 

(misalnya arung jeram, air terjun coban rondo, air terjun coban talun, air terjun 

coban rais, pemandian air panas cangar dan lain sebagainya), tempat wisata 

modern (misalnya alun-alun Kota Batu, jatim park, BNS, dan lain sebagainya). 

Dengan banyaknya lokasi wisata yang menjadi tujuan para wisatawan lokal, 

wisatawan luar kota dan wisatawan asing, membuat permintaan akan homestay 

family, villa, hotel berbintangpun bertambah. Dengan adanya hal ini, membuat 

warga sekitar dan pemerintah juga mempersiapkan berbagai macam tempat yang 

dapat ditinggali sementara para wisatawan pada saat berlibur. Akses yang dilewati 

para wisatawanpun juga sudah dipermudah sehingga wisatawan yang datang baik 

dari dalam dan luar kota tidak akan terhambat dan terhalangi, terdapat berbagai 

tempat makan dan restoran di sekitar wilayah Kota Batu, serta tidak ketinggalan 
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banyaknya masyarakat sekitar yang membuka kios oleh-oleh  khas dari Kota Batu 

di depan rumah mereka dan ini terletak sepanjang Kota wisata Batu dan Kota 

Malaag tentunya.  

Sebelum berkembang pesat seperti sekarang ini, dulu masyarakat kota Batu 

hanya berwisata dan menikmati liburan di alun-alun Kota Batu dan 

pengunjungnyapun tidak terlalu banyak karena kurangnya perhatian dan fasilitas 

yang memadai tetapi sekarang disaat alun-alun Kota Batu dibenahi dan diberikan 

beberapa fasilitas yang mendukung seperti playground untuk balita dan anak-

anak, air mancur dan lainnya membuat alun-alun Kota Batu menjadi salah satu 

tempat berkunjung yang murah meriah bagi masyarakat sekitar (Diakses dari 

https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-

dunia-1435027255 pada tanggal 10 April 2019 ). Hal ini juga dapat terjadi 

dikarenakan adanya promosi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, selain itu 

juga berbagai macam kegiatan juga dipusatkan disana sehingga hal ini menjadi 

salah satu jalan dan strategi untuk mempromosikan potensi yang dimiliki oleh 

Kota Wisata Batu. Promosi yang dilakukan pemerintah Kota Batu tidak hanya 

sampai disini saja, tetapi juga dipublikasikan melalui media televise, pameran-

pameran local, media online dan lainnya sehingga harapan pemerintah banyak 

wisatawan dari dalam dan luar kota atau bahkan wisatawan asing dapat melirik 

adanya sebuah destinasi unggul yang dipamerkan di daerah Jawa Timur 

khususnya Kota Batu. Adanya program Shining Batu juga bertujuan agar 

wisatawan lokal dan wisatawan asing yang berkunjung dapat sama-sama 

mempromosikan potensi pariwisata ini yang memang jika dilihat masih bisa 

dikatakan sangat sederhana namun dalam prosesnya terdapat sebuah langkah, ide 

https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
https://nasional.sindonews.com/read/1015799/149/kota-wisata-batu-menyapa-dunia-1435027255
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kreatif dari para humas yang dengan semangat tingginya terus mempromosikan 

berbagai kearifan lokal yang ada. Dengan adanya konsep, pembangunan dan 

pembaruan ini maka akan membuat Kota Wisata Batu menjadi populer. 

Pada saat ini bisa dikatakan bahwa perkembangan yang terjadi di sector 

pariwisata Kota Batu mencapai sebuah keberhasilan, dimana pada saat ini 

wisatawan yang berkunjung ke Kota Wisata Batu pada saat weekend dan libur 

sekolah panjang menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Hal ini tentu 

karena kerjasama dari berbagai macam belah pihak yang terlibat, promosi yang 

semakin mengeksplore keindahan Kota Wisata Batu sehingga bisa menjadi salah 

satu tempat alternative untuk menghabiskan masa libur panjang bersama teman 

dan keluarga. Selain berbagai tempat wisata yang sudah disebutkan sebelumnya, 

di Daerah Songgokerto Kota Batu juga terdapat tempat wisata kolam renang dan 

taman wisata Songgoriti. Kawasan Songgoriti ini juga menjadi tempat wisata 

yang sering dikunjungi oleh para wisatawan dan kawasan inipun tidak luput dari 

perhatian Pemerintah dan warga sekitar. 

Kawasan Songgoriti merupakan satu dati sebagian bersar tempat wisata dan 

penginapan yang ada di wilayah Kota Batu. Wisata yang ada di Songgoriti dapat 

menjadi masa depan wisata dan penyewaan homestay di Kota Batu. Warga 

songgoriti bermatapencaharian sebagai petani dan peternak, akan tetapi pekerjaan 

itu semakin lama semakin menurun penghasilannya sehingga suatu ketika mereka 

mengalami krisis ekonomi. Demi memperbaiki hasil pemasukan, warga di desa 

Songgoriti mulai membuka usaha di bidang pariwisata yang awalnya berupa petak 

kamar saja dan kemudian merambah menjadi villa dan homestay family. 
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Homestay sendiri dapat diartikan sebagai sarana penginapan yang berperan 

penting dalam pariwisata. Dengan adanya homestay yang tersedia disini, maka 

akan memberikan nilai tambahan bagi perekoniam warga sekitar. Pengelolaan 

homestaypun juga tidak bisa hanya menyiapkan lalu lepas tangan tanpa 

mengurusnya lebih lanjut. Banyak dari warga masyarakat yang kurang menjaga 

berbagai fasilitas yang ada di homestay, apabila diperhatikan lebih lanjut semua 

fasilitas homestay yang ada sebenarnya dapat menjadi nilai tambahan bagi 

pengunjung yang akan menyewa homestay. Terdapat beberapa hal yang dirasa 

memang kurang dalam pengelolaan homestay yang ada di kawasan ini, antara lain 

promosi yang dilakukan sangat kurang, pemeliharaan fasilitas yang ada hanya ala 

kadarnya saja dan kurang mendetail, dan ada beberapa hal yang memang dirasa 

masih kurang memenuhi kenyamanan penyewa homestay tersebut. 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang pengelolaan homestay family. Di daerah Songgoriti terdapat 

banyak homestay family yang ditawarkan oleh masyarakat sekitar kepada para 

wisatawan dalam maupun luar kota yang berkunjung dan menjadi salah satu 

pilihan bagi para wisatawan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan 

berbagai macam kegiatan liburannya menuju tempat wisata lainnya. Homestay di 

wilayah Songgoriti ini berada di kawasan pedesaan dimana penginapan ini 

berbaur dengan tempat tinggal pemilik atau pengelola homestay serta masyarakat 

sekitarnya. Para wisatawan yang berkunjung juga dapat menikmati keindahan 

alam saat berada di homestay. Tetapi homestay family yang berada di Songgoroti 

ini memiliki nilai promosi yang kurang sehingga wisatawan yang dating untuk 

menyewa homestay pun tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan homestay 
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family yang ada di daerah Beji, Selekta dan lainnya. Hal inilah yang membedakan 

Homestay family di Songgoriti dengan Homestay Family yang berada di dekat 

objek wisatadi tempat yang lain. Dengan adanya latar belakang ini maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan mengangkat permasalahn ini ke dalam 

sebuah proposal penelitian yang berjudul “Model Jaringan Komunikasi 

Pengelola Homestay Family di Songgoriti” 

 

1.2 Identifikasi / Fokus Masalah 

Fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini memiliki suatu 

tujuan agar penelitian yang dilakukan dan didapatkan lebih lengkap dan rinci serta 

lebih terarah pada beberapa hal yang berkaitan dengan model jaringan komunikasi 

dalam pengelolaan homestay family yang ada di Songgoriti Kota Batu. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifiasi/focus masalah tersebut, maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimana model jaringan 

komunikasi pengelola homestay family di songgoriti? 

 

1.4 Tujuan Penelitiaan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat 

merumuskan sebuah tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu:  

1. Untuk mengetahui sejauh mana model jaringan komunikasi pengelola 

homestay family di songgoriti. 
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1.5 Manfaat Peneitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan data menjadi bahan referensi dan bahan 

tambahan dalam perbandingan berbagai macam study dalam mengembangkan 

serta memperdalam pengetahuan yang ada dan memiliki keterkaitan dalam karya 

tulis ini, khususnya pada penelitian dan pembahasan yang mengarah kepada  

model jaringan komunikasi pengelola homestay family di Songgoriti Kota Batu 

Jawa Timur. 

2. Manfaat Praktis 

 

Dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan 

informasi, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta memberikan 

masukan bagi para mahasiswa, pihak-pihak yang terkait dan juga masyarakat 

dalam hal pengelolaan model jaringan komunikasi pengelola homestay family di 

songgoriti dalam mendukung sektor pariwisata di Kota Batu. 


