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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Efektif 

 Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesua dengan 

harapan para pelaku yang sedang berkomunikasi. Pada kenyataannya, tidak 

ada manusia yang memiliki kesamaan yang sama persis meskipun mereka 

kembar. Namun terdapat kesamaan-kesamaan tertentu yang menjadikan 

mereka menciptakan komunikasi yang lebih efektif, misalnya kesamaan pada 

ras, suku, agama, bahasa, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi (Mulyana, 

2008 : 117).  

Komunikasi akan dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan 

oleh komunikator dapat ditangkap dengan baik oleh komunikan. Komunikasi 

dinilai efektif bila rangsangan yang diberikan dan dimaksudkan oleh sumber 

atau pengirim, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan 

dipahami oleh penerima (Stewart, 2005 : 22). Komunikasi efektif tidak dapat 

diukur apabila tolak ukur yang dibuat tidak jelas. Dalam bukunya Stewart L. 

Tubbs dan Sylvia Moss menyebutkan ada lima hal yang dapat dijadikan alat 

ukur komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, pengaruh pada 

sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. 

 a. Pemahaman 

  Dalam arti umum pemahamaan adalah penerimaan yang tepat oleh 

komunikan atas kandungan rangsangan yang telah disampaikan oleh seorang 

komunikator. Semakin pesan tersebut dilepaskan kepada penerima yang 
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banyak maka pesan tersebut akan menjadi bias dan setiap komunikan 

memiliki intrepertasi masing-masing. Komentar-komentar akan menjadi 

saling lepas tanpa kaitan satu dengan yang lain. Bahkan pengirim pesan yang 

telah memiliki pegangan agenda tidak jarang turut mengalami kegagalan 

dalam menyampaikan pesan utama. Jika terjadi situasi semacam ini akan 

memerlukan lebih banyak lagi penjelasan, penyimpulan dan pengarahan oleh 

seorang komunikator.  

 b. Kesenangan 

  Tidak semua komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud 

tertentu. Terkadang komunikasi terjadi hanya untuk menimbulkan 

kesejahteraan bersama. Tujuan komunikasi bisa juga untuk meraih 

kesenangan. Biasanya komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan tersebut 

disampaikan dengan cara yang menyenangkan seperti saat makan malam, 

menonton biosokop, mengopi dan lain-lain.  

 c. Mempengaruhi Sikap 

  Seringkali perbedaan pendapat disebut sebagaia kegagalan 

komunikasi. Namun, memahami dan menyetujui merupakan suatu hal yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang memahami maka pesan 

komunikasi tersebut telah tersampaikan dengan baik tetapi setiap orang yang 

memahami belum tentu mengambil sikap menyetujui hal tersebut. 

Mempengaruhi sikap akan terjadi selama seumur hidup, dalam setiap obrolan 

akan menimbulkan sebuah pengaruh sosial yang merujuk pada 

mempengaruhi sikap seseorang. Dalam menentukan tingkat keberhasilan 

dalam berkomunikasi, bisa saja seseorang gagal dalam mengubah sikap orang 
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lain, namun orang tersebut akan memahami apa yang telah dimaksudkan. 

Maka kegagalan dalam mengubah perilaku orang lain bukan termasuk dalam 

kegagalan dalam berkomunikasi.  

 d. Memperbaiki Hubungan 

  Dalam melakukan sebuah komunikasi seseorang dapat memilih 

pilihan kata yang tepat, mempersiapkan jauh sebelumnya, dan 

mengemukakannya dengan tepat pula maka hasil dari proses komunikasi 

tersebut dapat dikatakan sebagai komunikasi yang sempurna. Namun 

efektivitas komunikasi seseorang dapat dipengaruhi oleh suasana psikologis 

yang sedang dialami. Bila seseorang tersebut dibayang-bayangi oleh 

ketidakpercayaan maka pesan yang akan disampaikan bisa saja berubah 

makna dan tidak dapat meyakinkan komunikan. Telah dikemukakan bahwa 

kegagalan dalam efektivitas komunikasi adalah munculnya isi pesan yang 

tidak bisa dipahami dengan cermat. Hal lain yang berpengaruh besar dalam 

proses komunikasi adalah memahami motivasi orang lain.  

 e. Tindakan 

  Mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang orang lain 

sesuai dengan yang diinginkan. Dalam melakukan pengubahan tindakan 

seseorang akan lebih mudah apabila seorang pengirim pesan melakukan (1) 

memudahkan pemahaman penerima pesan tentang apa yang disampaikan (2) 

meyakinkan penerima pesan bahwa apa yang telah disampaikan masuk akal 

(3) mempertahankan hubungan yang harmonis dengan penerima pesan.  
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2.2 Media Sosial 

1. Pengertian Media Sosial 

 Media sosial merupakan salah satu alat untuk mempermudah proses 

komunikasi, saat ini media sosial telah memiliki perkembangan yang pesat. 

Seringkali media sosial digunakan untuk membentuk jaringan sosial demi 

mempermudah alur komunikasi. Boyd menjelaskan bahwa media sosial 

merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun 

komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu 

digunakan untuk berkolaborasi maupun bermain (Nasrullah, 2017 : 8).  

 Media sosial merupakan sebuah media online yang memudahkan 

penggunanya untuk membuat akun, menemukan teman dan memulai 

komunikasi. Kini media sosial telah berkembang pesat seperti facebook, 

twitter, line, Instagram, dan lain-lain. Dikutip dari jurnal Anang Sugeng 

Cahyono yang menyatakan bahwa menurut Andreas Kaplan dan Michael 

Haenlein mendefinisikan makna media sosial yaitu media sosial disebut 

sebagai suatu kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar 

ideology web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user 

genereted content (UGC). Media sosial mengajak seluruh penggunanya untuk 

bebas berekspresi melakukan bentuk-bentuk komunikasi dengan ruang yang 

memfasilitasi adanya sebuah feedback dari pengguna lain, sehingga sesame 

pengguna dapat saling kontribusi maupun kolaborasi.  
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2. Karakteristik Media Sosial 

 Dalam bukunya Nasrullah menjabarkan ada enam karakteristik dari sosial 

media, dimana pada setiap karakteristik tersebut memiliki ciri masing-masing 

yang dapat digunakan dan diterapkan pada jurnalisme, hubungan masyarakat, 

pemasaran bahkan komunikasi politik. Adapun karakteristik tersebut ialah 

sebagai berikut:  

a. Jaringan (network) Antar Pengguna 

 Kata jaringan dalam dunia komputer dapat dimaknai sebagai infrastruktur 

yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. 

Namun saat ini kata jaringan memiliki arti yang lebih luas lagi. Media sosial 

sendiri memiliki karakteristik sebagai jaringan sosial. Dimana media sosial 

terbangun dari struktur sosial yang secara langsung dibentuk dari sebuah 

jaringan internet. Karakter media sosial akan membentuk sebuah jaringan bagi 

setiap penggunanya. Tanpa memperdulikan bahwa antar pengguna tersebut 

telah mengenal atau tidak sebelumnya bahkan di dunia nyata. Namun 

kehadiran media sosial dianggap sebagai medium untuk menghubungkan antar 

pengguna untuk saling berkomunikasi secara mekanisme teknologi.  

b. Informasi 

 Informasi merupakan karakteristik yang penting dalam sosial media. Tidak 

seperti media lainnya, media sosial memfasilitasi penggunanya untuk 

menunjukkan informasi dirinya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi 

atas informasi yang telah diterima dari pengguna lain-lainnya. Saling bertukar 

informasi adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengguna sosial media 
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sehingga dengan sadar atau tidak disadari mereka bermuara pada sebuah situasi 

yang sering disebut sebagai masyarakat berjejaring (network society).  

c. Arsip 

 Setiap informasi yang telah diunggah pada sosial media akan menjadi 

arsip bagi penggunanya. Sehingga media sosial memudahkan pengguna untuk 

menyimpan berbagai macam informasi dengan cara mengunggah hal tersebut 

pada akun sosial media yang ia miliki. Setiap informasi yang telah diunggah 

tidak akan hilang begitu saja. Hal ini mengakibatkan pengguna tidak hanya 

membuat, mengolah dan mendapatkan informasi, namun pengguna sosial 

media membuat informasi tersebut menjadi dokumen yang tersimpan.  

d. Interaksi 

 Sebuah jaringan media sosial tidak hanya memperluas jaringan 

pertemanan di internet semata, tetapi interaksi antar pengguna tersebut juga 

dibangun. Interaksi tersebut yang memudahkan penggunanya untuk 

menyampaikan dan saling bertukar opini pada kolom-kolom yang telah 

difasilitasi oleh sebuah platform media sosial.  

e. Simulasi Sosial 

Pengguna media sosial seringkali disebut warga internet yang tidak 

mempunyai batasan-batasan sehingga bersifat terbuka. Didalam media sosial 

setiap penggunanya seperti memiliki dunianya sendiri karena mereka sedang 

hidup pada dunia maya.  

f. Konten Oleh Pengguna 

 Konten oleh pengguna atau user generated content (UGC) menunjukkan 

bahwa setiap konten sepenuhnya merupakan milik pengguna sosial media. Hal 
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ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan tempat untuk memproduksi 

konten pribadi dan untuk mengkonsumsi konten yang telah dibuat oleh orang 

lain (Nasrullah, 2017 : 16). 

 

3. Analisis Media Sosial 

 Seiring dengan banyaknya pengguna jejaring sosial atau media sosial oleh 

praktisi public relations, semua kegiatan seputar public relations mulai dari 

yang tradisional maupun modern kini dikaitkan dengan media sosial. Berikut 

analisis media sosial menurut wilayah prioritas yang dapat dilakukan:  

a. Sumber konten dan metode sehingga evaluasi dapat distandardisasi 

b. Jangkauan dan impresi dapat diukur meskipun pengukuran media sosial 

lebih sulit 

c. Keterlibatan, termasuk hasil kegiatan bisnis seperti penjualan, blog, video 

berisi kesan konsumen, reupload, dan lain-lain 

d. Pengaruh dan relevansi yang lebih subjektif kea rah penelitian tentang 

manusia daripada computer 

e. Opini juga menjadi pengukuran yang dapat dihitung dalam menganalisis 

umpan balik 

f. Dampak dan nilai, dapat digunakan untuk mengukur capaian finansial 

maupun non finansial seperti reputasi pada perusahaan.  

 Namun, pengukuran dari analisis media sosial yang dapat dilakukan 

tersebut masih dalam tahap pengembangan. Akan tetapi beberapa praktisi telah 

memakai sebagian dari analisis tersebut untuk mendapat sebuah gambaran 

mengenai nilai dan kontribusi media sosial (Seitel, 2016 : 226).  
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4. Instagram 

 Instagram merupakan salah satu bentuk dari sosial media yang digunakan 

untuk mengunggah foto maupun video. Dalam jurnal, Yasundari menyebutkan 

Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang memudahkan 

pengguna untuk mengambil foto, menerapkan filer digital pada foto dan 

membagikannya ke layanan jejaring sosial dalam sebuah portal Instagram 

tersebut. Riset Nielsen pada tahun 2015 mengatakan bahwa Instagram 

menduduki peringkat diatas twitter dalam 10 aplikasi terpopuler. Instagram 

sering dilihat oleh 32 juta pengguna orang per bulan sedangkan twitter 

sebanyak 30,8 juta orang. Instagram juga menjadi aplikasi dengan 

perkembangan tercepat. 

 Dalam istilah pertemanan yang digunaka Instagram ialah following untuk 

mengikuti pengguna Instagram lainnya,  follower untuk menyebutkan orang 

yang mengikuti sebuah akun. Dalam jurnal yang ditulis oleh Mulhayat, seiring 

dengan berkembangnya teknologi kini Instagram mulai berkembang yang 

awalnya sebagai media komunikasi untuk meningkatkan eksistensi kini bisa 

menjadi sebuah alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan lain salah 

satunya yaitu sebagai media promosi.  

 

2.3 Pemasaran Pariwisata 

1. Pengertian Pemasaran  

 Menurut Rangkuti, pemasaran adalah suatu proses yang berkaitan dengan 

aspek budaya, sosial, politik, manajerial dan ekonomi. Segala aspek tersebut 
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dapat mempengaruhi setiap individu atau kelompok untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya. Untuk memenuhinya individu maupun kelompok 

dapat menawarkan, menciptakan, dan menukarkan produk-produk yang 

memiliki nilai jual (Martaleni, 2017 : 16). Pemasaran juga dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang berkesinambungan ketika sudah dimulai pelaku 

pemasaran sesungguhnya telah memulai sebuah “ a not ending process, “ 

karena dalam sebuah proses pemasaran harus dilakukan analisis pasar secara 

berkelanjutan yang kemudian dilakukan improvisasi dan pengambilan 

kebijakan sehingga mamou menyesuaikan dengan pasar saat ini ( Hamid, 2011 

: 176) 

 Dalam pengembangan upaya memuaskan konsumen terdapat sebuah 

konsep yang saat ini sedang marak digunakan yaitu marketing mix. Pada 

konsep ini peran produsen berperan sangat penting dalam membangun promosi 

kepada produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen.  

 Konsep marketing mix terdapat elemen 4P yakni, product, price, place, 

dan promotion. 

a. Product  

 Produk merupakan segala bentuk benda maupun jasa yang dapat 

ditawarkan kepada calon konsumen untuk diperhatikan, diminta, digunakan, 

atau dikonsumsi sehingga menimbulkan kepuasan oleh konsumen.  

b. Price 

 Dalam memasarkan sebuah produk harga merupakan elemen yang penting 

untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Harga adalah pengeluaran yang 
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harus dibayar oleh konsumen bisa berbentuk uang atau alat tukar lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

c. Promotion 

 Promosi juga tidak kalah penting dari aspek-aspek lainnnya dalam strategi 

pemasaran. Untuk memenangkan keputusan konsumen maka konsumen harus 

mengetahui terlebih dahulu kualitas produk. Perlu promosi dengan konsep 

yang matang agar informasi tentang produk dapat diterima dengan baik oleh 

calon konsumen sehingga menimbulkan ketertarikan.  

d. Place 

 Tempat disini diartikan sebagai alur produk tersebut didistribusikan. 

Distribusi dapat dilakukan oleh kelompok maupun indivisu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa distribusi merupakan bentuk kerjasama antara individu 

atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan yang sama.  

 Pemasaran erat berkaitan dengan sebuah promosi. Motto di dunia 

pemasaran kini ialah branding yaitu menciptakan sebuah identitas atau posisis 

yang unik bagi sebuah perusahaan atau sebuah produk. Dengan menggunakan 

komunikasi pemasaran muncullah sebuah integrase untuk menciptakan sebuah 

merek yang akan dipasarkan menjadi sesuatu yang unik dan menarik, berikut 

prinsip – prinsip pemasaran yang dapat digunakan: 

 a. Jadilah yang Pertama 

 Law of primacy menyatakan bahwa seseorang cenderung 

mengingat hal yang pertama kali terlintas dipikiran ketika sedang 

memikirkan sebuah kategori tertentu.  

 



 

19 
 

 b. Tinggalkan Kesan 

 Hal yang penting untuk menembus persaingan dalam dunia 

pemasaran ialah menciptakan sebuah merek yang mengesankan. Sebuah 

merek harus mampu menciptakan sesuatu yang menonjol dari dirinya 

untuk membedakan dengan competitor, hal tersebut dapat dibangun 

melalui slogan, iklan, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. 

Menumbuhkan kesadaran masyarakat atas merek yang telah dibuat 

merupakan sebuah keberanian.  

 c. Jadilah Agresif 

 Sebuah merek yang sukses membutuhkan publikasi yang konstan 

untuk menjaga nama perusahaan agar tetap dan selalu diingat oleh 

publik. Konsumen dan investor harus mengetahui bahwa merek tersebut 

masih terus aktif hingga sekarang. Pemasaran yang kompetitif sekarang 

hanya menyisakan sedikit ruang bagi perusahaan yang malu-malu.  

 d. Gunakan Tradisi 

 Kini sebuah tradisi sedang diminati oleh masyarakat. Sebuah 

merek atau perusahaan dapat membangun tradisi melalui sejarah suatu 

produk sebagai bagian dari upaya pembangunan merek. Seiring dengan 

meningkatnya angka harapan hidup konsumen maka semakin banyak 

pula masyarakat yang merindukan sebuah merek tersebut.  

e. Ciptakan Kepribadian 

Organisasi yang baik ialah organisasi yang mampu menciptakan 

kepribadiannya sendiri. Menciptakan merek yang selalu diingat oleh 

masyarakat ketika mereka sedang memikirkan kategori tertentu. 
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Menjadi merek yang sebagian besar orang pikirkan. Kepribadian harus 

dicerminkan pada semua media komunikasi yang dibangun oleh sebuah 

organisasi atau perusahaan tersebut (Seitel, 2016 : 346).  

 

2. Pengertian Pariwisata  

 Wisata merupakan sebuah kegiatan untuk bersenangn-senang dan dapat 

dinikmati dalam waktu senggang biasanya digunakan untuk menghilangkan 

penat akibat dari kegiatan rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Menurut James 

J. Spillane mengutarakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk mendapatkan kepuasan, menyehatkan diri, berolahraga atau beristirahat 

dan lain-lain. Sedangkan menurut Dukic, S wisata merupakan sebuah kegiatan 

untuk mengunjungi tempat atau destinasi tertentu yang bersifat sementara atau 

tidak menetap (Martaleni, 2017 : 20). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pariwisata atau kegiatan wisata adalah untuk menemukan hal baru pada 

destinasi tertentu untuk menghilangkan penat rutinitas dengan memiliki tujuan 

yang jelas.  

 Pihak pengelola pariwisata harus mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari calon wisatawan. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah: 

a. Where To Go? 

 Fasilitas dalam sebuah pariwisata harus dijelaskan secara rinci kepada 

calon wisatawan, karena hal tersebut akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan oleh calon wisatawan untuk kemana mereka akan pergi. 
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b. How To Get There 

 Calon wisatawan harus diberikan informasi tentang bagaimana cara untuk 

mencapai tujuan destinasi wisata tersebut. Sarana transportasi kendaraan umum 

maupun pribadi harus dijelaskan sehingga memudahkan calon wisatawan untuk 

menuju ke lokasi wisata 

c. Where To Stay 

 Pihak pengelola harus mampu memberikan penjelasan kepada calon 

wisatawan tentang penginapan yang disediakan atau penginapan terdekat 

beserta dengan kisaran harga. Sehingga calon wisatawan mempunyai gambaran 

seperti mapa mereka tinggal setelah melakukan perjalanan wisata. 

d. What To Do There 

 Pihak pengelola harus menjelaskan daya tarik dari wisata yang ia tempati 

sehingga memudahkan calon wisatawann untuk mendapatkan informasi dan 

lebih cepat untuk mengambil keputusan. Hal ini berkaitan dengan keunnikan 

dan kegiatan yang dapat dilakukan selama berada di tempat wisata 

e. What Travel Aranggement 

 Memberikan informasi tentang keperluan wisatawan ketika akan 

berkujung, menginginkan perjalanan probadi, keluarga atau rombongan.  

f. How Much To Spend? 

 Berkaitan dengan pengeluaran yang harsu dipersiapkan oleh wisatawan 

sebelum berkunjung. Hal ini mencakup hingga akomodasi dari keberangkatan 

sampai kembali kerumah beserta uang saku yang harus dipersiapkan.  
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3. Pemasaran Pariwisata 

 Pariwisata Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Banyaknya 

tempat wisata baru membuat Indonesia semakin kaya dengan pendapatan 

pengunjung wisata dalam maupun luar negeri. Hal tersebut juga mempengaruhi 

munculnya strategi-strategi pemasaran baru yang dibuat oleh pengelola 

pariwisata masing-masing agar mampu bersaing.  

 Pemasaran pariwisata adalah upaya mengidentifikasikan dan 

menawarkanproduk wisata sesuai dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan 

dengan maksud agar usaha  pariwisata dapat memberikan pelayanan maksimal 

kepada wisatawan (Muljadi, 2010 : 87). Kepuasan wisatawan merupakan 

tujuan utama dari kegiatan pemasaran pariwisata. Selain pemasaran itu 

pemasaran pariwisata juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata yang ditawarkan. Muljadi 

menjelaskan bahwa pemasaran pariwisata adalah upaya mengebali 

kecenderungan minat dan kebutuhan wisata, agar dapat menawarkan produk 

wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan guna tercapainya kepuasan 

dari konsumen (Martaleni, 2017 : 26). Wisatawan akan memilih objek wisata 

yang jelas kualitasnya agar menghindari ketidakpuasan selama berkunjung. 

Informasi kualitas dapat disampaikan oleh pihak pengelola melalui promosi 

pariwisata secara jelas dan terinci.  
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Menurut Cooper et.al. terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan 

untuk promosi pariwisata: 

a. Attractions (daya tarik) 

 Setiap objek wisata memiliki daya tarik masing-masing yang dapat 

mempengaruhi individu maupun kelompok untuk mengunjungi tempat 

tersebut. Daya tarik dapat diklasifikasikan lagi yaitu daya tarik wisata alam, 

daya tarik wisata budaya, daya tarik minat khusus. 

b. Accesbility (kemudahan akses) 

 Akses jalan untuk menuju tempat wisata merupakan aspek penting yang 

perlu diperhatika oleh pengelola wisata sehingga dapat memudahkan 

pengunjung untuk menjangkau tempat tersebut. Prrediaux menyatakan bahwa 

salah satu dasar pengambilan keputusan untuk memilih objek wisata adalah 

sarana transportasi yang tersedia termasuk keamanan, tingkat kenyamanan dan 

estimasi waktu jarak tempuh (Martaleni, 2017 : 7) 

c. Amenities (fasilitas) 

 Pengelola wisata harus selalu menjaga kualitas objek wisata dengan salah 

satunya yaitu memberikan fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung. 

Fasilitas berupa sarana prasarana pendukung untuk memenuhi kebutuhan 

pengunjung maupun fasilitas kemudahan mendapatkan informasi tentang 

wisata yang sedang dikunjungi. Biaya yang telah dikeluarkan oleh pengunjung 

harus sebanding terhadap fasilitas yang diberikan.  

d. Ancillary Service (kelembagaan) 

 Djogo menyebutkan bahwa secara umum lembaga wisata mencakup pola 

perilaku sosial yang mengakar dan berlangsung terus menerus. Peran lembaga 
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sebagai penghubung antara kelompok formal (pemerintah) dan kelompok 

informal (masyarakat) disebut modal sosial (Martaleni, 2017 : 12). Lembaga 

wisata juga berperan untuk meningkatkan sumber daya manusia daerah sekitar 

tempat wisata agar dapat memanfaatkan objek wisata tersebut secara maksimal 

dan bijak.  

Manusia sejak jaman dahulu selalu bergerak dan berpindah-pindah dari 

satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada hakikatnya masnusia memiliki sifat 

yang tidak pernah puas terhadap kehidupannya apalagi terpaku pada suatu 

tempat untuk memenuhi kelangsungan hidup (Muljadi, 2010 : 5). Teori 

motivasi yang telah dikemukakan oleh Abraham Maslow menyebutkan bahwa 

manuso selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini 

memiliki tingkatan yaitu kebutuhan pertama yaitu fisiologis seperti beristirahat, 

kebutuhan kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ketiga akan muncul 

apabila kebutuhan keua telah terpuaskan.  

 Pada saat ini terdapat kecenderungan untuk melihat pariwisata sebagai 

suatau aktivitas yang wajar untuk dipenuhi. Fenomena pariwisata adalah segala 

macam motivasi manusia yang memiliki dampak kehidupan masyarakat yang 

meliputi sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup  (Muljadi, 

2010 : 7)  

2.4 Pengertian Minat 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi kepada sesuatu hal, keinginan, gairah. Seperti 

yang dikutip dari jurnal yang telah ditulis oleh Tricahyono, Bimo Walgito 

menyebutkan pengertian minat adalah suatu keadaan dimana seseorang 
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memiliki sebuah kecenderungan terhadap sesuatu dan keinginan untuk 

mengetahui atau mempelajarinya lebih lanjut. Sedangkan menurut 

Withrengon minat merupakan kesadaran seseorang terhadap sebuah objek, 

seseorang, suatu persoalan atau situasi tertentu yang mengandung keterikatan 

dengan dirinya dan dipandang sebagai dengan sadar.  

 Adapun faktor yang mendorong timbulnya minat ialah dorongan dari 

dalam yang meliputi motivasi sosial yang berhubungan dengan kejiwaan. 

Pada jurnal yang sama juga menyebutkan bahwa timbulnya minat dari diri 

seseorang dipengaruhi oleh adanya sebuah motivasi sosial yang berupa 

mendapatkan pengakuan dan penghargaan diri dari masyarakat atau 

lingkungan dimana seseorang tersebut berada sedangkan adapula faktor 

emosional yang memperlihatkan intensitas yang menanam perhatian kepada 

sebuah objek tertentu.  

 Oleh karena itu minat merupakan sebuah kecenderungan dan perhatian 

dari seseorang terhadap sebuah objek untuk mencari kepuasan jiwa  dan 

emosional sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat atau 

lingkungannya atas ketertarikannya tersebut.  

1. Faktor – Faktor yang Menumbuhkan Minat 

 Menurut Crow and Crow yang dikutip dari jurnal Tricahyono (2012) 

menyebutkan ada tiga faktor yang mendasari seseorang untuk menumbuhkan 

minat: 

a. Faktor dorongan dari dalam, yakni meliputi dorongan yang dibutuhkan 

oleh jasmani dan kejiwaan 
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b. Faktor motif sosial, minat dapat ditumbuhkan karena seseorang ingin 

mendapatkan sebuah pengakuan dari masyarakat di lingkungan mereka 

berada 

c. Faktor emosional, faktor ini menjadi ukuran seberapa besar seseorang 

menaruh perhatian terhadap sebuah objek atau kegiatan tertentu.  

Menurut Buchori yang dikutip dari jurnal Andryansah Jani (2012) 

mengemukakan adanya 2 bentuk faktor yang menumbuhkan minat:  

a. Minat Primitif: Minat yang berasal dari biologis. Minat ini terbentuk dari           

  kesadaran tentang kebutuhan yang dapat memuaskan dan  

 mempertahankan organisme tubuhnya 

b. Minat Kultural: Disebut juga sebagai minat sosial yaitu minat yang dapat 

    timbul dari adanya proses belajar  

2. Pembagian dan Jenis Minat 

Minat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Minat subyektif, yakni perasaan dari dalam diri yang menyatakan bahwa 

pengalaman tertentu yang bersifat menyenangkan 

 b. Minat obyektif, reaksi yang merangsang kegiatan dalam lingkungannya 

Minat ditinjau dari jenisnya: 

 a. Minat spontan, minat yang timbul dengan sendirinya secara langsung 

b. Minat yang disengaja, minat yang timbul karena rangsangan untuk 

bangkit  

2.5 Landasan Teori  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori S-O-R (Stimulus, 

Organism, Respon) yang dikemukakan oleh Houland pada tahun 1953. 
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Menurut teori ini organism akan menimbulkan sebuah respon ketika diberikan 

sebuah stimulus. Efek yang ditimbulkan ialah respon khusus setelah diberikan 

stimulus khusus sehingga seseorang dapat memperhitungkan efek dari stimulus 

yang telah diberikan kepada organism.  

 Perubahan sikap tergantung pada proses yang terjadi pada individu. 

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan dapat diterima atau 

ditolak. Komunikasi akan terjadi apabila ada perhatian dari komunikan yang 

kemudian diolah dan diterima, dengan ini maka terbentuklah sikap terhadap 

sesuatu yang telah diperkenalkan oleh komunikator (Effendy, 2003 : 255).  

 Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka: 

 S (Stimulus) : unggahan pada akun Instagram @kebunbinatangsurabaya 

 O (Organism) : followers akun Instagram @kebunbinatangsurabaya 

 R (Respon) : minat wisata ke Kebun Binatang Surabaya 

 

2.6 Model Komunikasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model komunikasi 

AIDDA (Attention, Interest, Desire, Decision, dan Action). Model 

komunikasi AIDDA ini digunakan untuk menjelaskan dan mengukur 

efektifitas iklan atau pesan-pesan komunikasi yang berkaitan dengan 

membangun keputusan calon konsumen. AIDDA ini sering juga disebut 

sebagai teori AA yaitu Attention to Action, merupakan teori yang 

dikemukakan oleh Wilbur Scrhamm. Adapun keterangan dari setiap 

elemen adalah sebagai berikut 
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a. Attention (Perhatian) : Sebuah keinginan untuk mencari dan     

melihat sesuatu 

b. Interest (Ketertarikan) : Perasaan untuk mengetahui lebih lanjut 

dari sesuatu hal yang telah diketahui 

c. Desire (Keinginan) : Kemauan yang timbul tentang sesuatu yang   

menarik 

d. Decision (Keputusan) : Pengambilan keputusan atas kepercayaan 

untuk melakukan sesuatu hal 

e.  Action (Tindakan) : Suatu kegiatan untuk mewujudkan 

keyakinan atas  ketertarikan terhadap 

sesuatu 

Pada teori AIDDA ini merupakan sebuah konsep psikologi 

komunikasi dari diri khalayak yang terkena terpaan pesan komunikasi. 

Agar seseorang melakukan sebuah action maka seorang komunikator 

harus melakukan pendekatan mulai dari membangun attention, interest, 

desire, decision, dan timbullah action.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori AIDDA sebagai acuan  

mengukur minat followers instagram @kebunbinatangsurabaya untuk 

melakukan wisata ke Kebun Binatang Surabaya. Jadi peneliti melakukan 

penelitian hingga tingkat Desire. 

2.7 Definisi Konseptual 

Konseptualisasi mengacu dalam upaya untuk mengambil gagasan atau 

konstruk abstrak dan menyempurnakannya dengan memberikan definisi 

konseptual atau teoritis. Definisi konseptual merupakan pernyataan mengenai 
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ide dalam bentuk kalimat tertentu atau istilah teoritis yang berkaitan dengan 

ide atau konsep lain. Definisi yang baik adalah memiliki satu arti yang jelas, 

spesifik, dan eksplisit atau tidak ambigu dan ketidakjelasan (Silalahi, 2015 : 

303).  

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah mencakup tentang 

efektivitas akun instagram @kebunbinatangsurabaya dalam setiap 

unggahannya dalam membangun minat wisata. Selain itu, indikator 

efektivitas akun tersebut peneliti menggunakan tiga aspek dari teori AIDDA 

yaitu Attention, Interest, Desire. Peneliti hanya menggunakan tiga aspek 

tersebut karena ingin mengetahui hingga menimbulkan minat saja.  

2.8 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan 

seperangkat petunjuk atau kriteria yang lengkap tentang hal yang harus 

diamati dan cara mengamatinya dengan memiliki rujukan empirik (Silalahi, 

2015 : 311). Maka definisi operasional harus mampu menyatakan kondisi, 

bahan, dan prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau 

menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang didefinisikan.  

Mengacu pada definisi konseptual di atas, maka definisi operasional 

dalam penelitian ini menggunakan tiga aspek dalam AIDDA yaitu Attention, 

Interest, dan Desire sebagai indikator efektivitas akun media sosial instagram 

@kebunbinatangsurabaya dalam membangun minat wisata.  
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Tabel 2.1 

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Indikator 

Attention Unggahan yang mampu 

membuat sadar followers 

akan adanya akun 

instagram tersebut 

sehingga menciptakan 

sebuah perhatian 

khalayak. 

1. Subjek sering 

melihat unggahan 

pada akun instagram 

@kebunbinatangsura

baya 

2. Subjek mengamati 

foto dan caption 

yang telah disajikan 

3. Subjek dapat 

menyebutkan koleksi 

hewan yang dimiliki 

oleh Kebun Binatang 

Surabaya 

4. Subjek dapat 

menyebutkan acara 

atau kegiatan yang 

dilaksanakan di 

Kebun Binatang 

Surabaya 

Interest Ketertarikan khalayak 

atas apa yang telah ia 

Subjek tertarik untuk 

mencari informasi lebih 
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ketahui dan perhatikan 

sehingga menimbulkan 

kecenderungan untuk 

mengetahui lebih lanjut. 

lanjut tentang Kebun 

Binatang Surabaya 

Desire Keinginan atau hasrat 

yang melandasi 

seseorang untuk 

mencapai hal yang 

membuatnya tertarik 

Subjek ingin atau 

berminat untuk 

megunjungi Kebun 

Binatang Surabaya 

 

 

 

 

 


