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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Untuk mendukung penelitian, penelitian dilakukan dengan beberapa metode yaitu, 

survei kepada masyarakat yang akan menjadi target promosi, serta kepada para 

pengunjung tempat wisata sekitar di Tomohon, pengambilan data kepada mulai 

dari Pemerintah setempat hingga tempat – tempat wisata yang ada. wawancara 

langsung pada narasumber pemerintah setempat, pengelola tempat wisata, hingga 

wisatawan yang datang di tempat wisata tersebut. Observasi langsung juga 

dilakukan penulis guna melihat keadaan atau suasana tempat wisata yang ada. 

Selain beberapa hal diatas, Penulis juga menggunakan buku sebagai referensi serta 

sumber teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian. 

Untuk mendapatkan data yang akurat yang menunjang penelitian. Penelitian 

pertama dilakukan dengan cara wawancara kepada Pemerintah setempat antara 

lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Disbudpar (Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Tomohon, kepada masyarakat setempat,  

pengunjung tempat wisata,  serta orang – orang berpengaruh di bidang pariwisata 

kota Tomohon. 

3.1.1. Sejarah Kota Tomohon  

Kota Tomohon secara administratif menjadi daerah otonom pada tahun 2003 pada 

23 Januari. Menurut catatan sejarah yang terdapat dalam karya etnografis Pdt. N 
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Graafland yang menuliskan sesuatu tentang Tomohon yang adalah negeri yang 

pernah dikunjunginnya pada tahun 1850. Tomohon sendiri adalah salah satu dari 8 

etnis Minahasa yang asli. 

3.1.2 Demografi Kota Tomohon 

Tomohon terletak di tempat yang strategis karena memiliki aksesibilitas yang 

tinggi dalam ruang lingkup regional Sulawesi Utara. Memiliki karakteristik 

topografi yang bergunung dan berbukit, Kota Tomohon terletak di ketinggian 

757m – 1580m dari permukaan laut (DPL), yang menjadikan Kota Tomohon 

berhawa sejuk. 

3.1.3. Potensi Wisata Tomohon 

Letak geografis dan demografis kota Tomohon membuat kota ini dapat ditumbuhi 

oleh berbagai jenis tumbuhan serta menjadi habitat beragam hewan. Potensi-

potensi wisata yang dapat ditemukan dikota Tomohon antara lain wisata alam,  

wisata religi, wisata budaya, kuliner, wisata sejarah, agrowisata, hingga wisata 

industri seperti pusat pembuatan rumah kayu di Woloan, Tomohon. 

3.2. Wawancara  

3.2.1. Wawancara dengan Pemerintah Disbudpar Tomohon 

Pertama, penulis mewawancarai Pemerintah Kota Tomohon yang bertanggung 

jawab di bidang pariwisata yaitu Dinias Kebudayaan dan Pariwisata Tomohon. 

Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Tomohon 

pada Selasa, 19 April 2016. Bapak Agustinus yang adalah narasumber selaku 
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sekretaris dari Pemerintah Disbudpar Tomohon. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui lebih dalam nilai apa saja yang dijunjung oleh masyarakat Tomohon, 

kebudayaan apa yang masih tetap bertahan dari dulu sampai sekarang,  Selain 

wawancara, penulis meminta data kepada pihak yang bertanggung jawab atas data 

- data pariwisata Kota Tomohon, mulai dari tempat wisata apa saja yang ada di 

kota Tomohon, jumlah wisatawan baik lokal maupun internasional, apa yang 

menjadi daya tarik yang paling khas dan unik dari kota Tomohon, hingga event-

event kedepan yang mendukung program promosi pariwisata kota Tomohon.  

 

1. Hasil Wawancara 

Tomohon merupakan sebuah Kota kecil yang berada di Sulawesi Utara hanya 

diperlukan waktu 1 jam untuk sampai di Tomohon dari Manado. Memiliki daya 

tarik tersendiri. Dikelilingi dengan kekayaan alam, Tomohon merupakan Kota 

yang Identik dengan udara yang sejuk, dan pemandangan alam disekelilingnya. 

Terletak di ketinggian 757m - 1580m dari permukaan laut,  tak heran kota ini 

sering disebut kota berhawa sejuk dan menjadikan Tomohon sebagai kawasan 

budidaya beragam hortikultura dan salah satu hortikultura yang mengangkat nama 

kota Tomohon sendiri adalah tanaman bunga. Bunga merupakan ikon bagi kota 

Tomohon sendiri, beragam jenis bunga dapat ditemukan di kota ini. Tidak hanya 

dikawasan pertanian bunga, masyarakat dan penduduk setempat pasti memiliki 

kurang lebih 5-10 jenis bunga yang dihias disetiap halaman rumah. Oleh karena 

itu sepanjang jalan kota Tomohon pasti akan terlihat beragam jenis bunga. Budaya 

yang kental dan masih terus terjaga salah satunya adalah budaya Gotong Royong, 
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Saling membantu satu dengan yang lain, atau biasa disebut dengan bahasa 

Minahasa yaitu Mapalus.  

 Berdasarkan data yang diberikan dari Disbudpar Tomohon, ditunjukan 

bahwa potensi – potensi wisata yang ada di Tomohon begitu banyak. Mulai dari 

wisata alam, budaya, dan sejarah, hingga religi tersedia di Tomohon. Pemerintah 

sendiri telah menetapkan 5 kelurahan yang telah dipilih sebagai destinasi wisata 

selama berada di Tomohon. 5 kelurahan tersebut adalah Woloan, Lahendong, 

Kakaskasen, Rurukan dan Pinaras. Ke-5 kelurahan diatas masing-masing 

menawarkan pengalaman wisata yang beragam. Keluruhan Woloan adalah 

destinasi wisata Rumah Kayu atau rumah tradional masyarakat Minahasa. 

Kelurahan Lahendong adalah tempat dimana wisata Danau Linow, Hutan Pinus, 

dan Panas Bumi berada. Kakaskasen sendiri menyediakan pengalaman wisata 

bunga yang begitu menarik perhatian, salah satu mata pencaharian masyarakat 

Tomohon didapatkan melalui penjualan bunga. Bunga adalah ikon kota Tomohon 

untuk terus mempertahankan hal itu, Pemerintah Kota Tomohon mendukung 

penuh masyarakat yang pekerjaannya menanam bunga. Tidak hanya itu, 

Pemerintah juga menyediakan fasilitas khusus yang disebut Show Window untuk 

menjaga kelestarian dan pengembangan berbagai jenis bunga yang dapat tumbuh 

di Tomohon. Selain di tanah terbuka milik masyarakat pribadi, Show Window 

sendiri adalah tempat dimana proses pembudidayaan tanaman dilakukan. Bahkan 

Pemerintah membuat program yang sudah menjadi event tahunan untuk Kota 

Tomohon sendiri. TIFF (Tomohon International  Flower Festival) merupakan 

event tahunan yang menggabungkan ikon Tomohon yaitu Bunga dengan budaya 
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yang dimiliki Kota Tomohon seperti tari-tarian, musik tradisional hingga 

marching band dan beberapa event pendukung lainnya untuk memeriahkan 

Festival ini yaitu kontes Ratu Bunga yang diadakan saat Festival itu sedang 

berlanjut. Yang paling memeriahkan event TIFF yaitu parade bunga yang diikuti 

lebih dari 95  partisipan baik dalam maupun luar negeri.  

2. Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan hasil dan data yang didapatkan dari wawancara ini, Penulis 

menyimpulkan bahwa hal yang membuat Tomohon unik yaitu Bunga. Banyaknya 

jenis bunga yang dapat ditemukan di daerah ini, Festival Tahunan berskala 

internasional, serta dukungan penuh pemerintah maupun masyarakat akan 

pengembangan bunga di Tomohon membuat bunga menjadi ikon kota Tomohon 

sebagai kota Bunga yang tidak sama dengan kota- kota yang sudah terkenal 

sebagai kota bunga di Indonesia. 

 

Gambar 3. 15 Wawancara Pemerintah Disbudpar Tomohon 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 
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3.2.2. Wawancara dengan Pemerintah SULUT (Sulawesi Utara). 

Penulis kemudian melanjutkan wawancara dengan pemerintah SULUT untuk 

mendapatkan data yang lebih dalam tentang apa dan bagaimana peran pemerintah 

SULUT dalam mendukung Kota Tomohon sebagai salah satu ikon pariwisata 

SULUT. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2016. Penulis 

mewawancarai Wakil Gubernur SULUT  yaitu bapak Steven Kandouw di Kantor 

Gubernur SULUT. 

1. Hasil Wawancara 

Pemerintah SULUT selalu dan akan terus berkontribusi dan mendukung penuh 

kota Tomohon untuk kemajuan pariwisatanya. Bapak Steven mengatakan bahwa 

kota Tomohon adalah kota yang unik, karena Tomohon merupakan kota kecil 

yang dikelilingi 2 gunung berapi yang masih aktif sekaligus. “Tidak ada kota 

seperti kota Tomohon yang dikelilingi oleh 2 gunung berapi yang masih 

sekaligus” tandasnya. Selain keunikan karena 2 gunung berapi, Tomohon juga 

menyimpan banyak sekali potensi wisata yang tidak kalah menariknya dengan 

objek wisata lainnya. Pemerintah SULUT sendiri selalu memberikan perhatian 

penuh jika ditemukan lokasi-lokasi tempat wisata baru. Akses untuk menjangkau 

tempat wisata akan langsung disediakan secepatnya. Beliau juga menambahkan 

bahwa Tomohon sudah ditetapkan oleh pemerintah SULUT sebagai salah satu 

ikon pariwisata SULUT. Karena Tomohon sendiri adalah kota yang berkembang 

begitu pesat, ditambah, menyandang sebagai kota Bunga, Tomohon adalah kota 

yang mampu menyelenggarakan event berskala internasional sehingga mampu 
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menarik para wisatawan luar negeri untuk datang berkunjung agar dapat 

menyaksikan parade bunga dan bahkan ikut berpartisipasi memeriahkan event 

tersebut. Kemudian Penulis menanyakan kepada bapak Steven promosi seperti 

apa saja yang biasa disediakan oleh pemerintah SULUT untuk terus 

mempromosikan Tomohon sebagai destinasi wisata di SULUT? Beliau menjawab 

pemerintah SULUT menyediakan dana yang dibutuhkan untuk keperluan 

Promosi, serta memberikan berbagai sarana baik promosi didalam maupun diluar 

negeri. Contohnya seperti Pameran-pameran di beberapa daerah di Indonesia 

hingga diluar Indonesia seperti Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. 

Namun kenyataannya, Promosi yang dilakukan ternyata tidak efektif karena 

sampai sekarang, masih banyak masyarakat khususnya masyarakat lokal tidak 

mengetahui Kota Tomohon sebagai Kota Bunga bahkan tidak mengetahui 

keberadaan dari kota Tomohon itu sendiri. Menaggapi hal ini, bapak Steven 

menjawab bahwa promosi yang dilakukan oleh pemerintah Tomohon kurang 

massive, tidak profesional serta tidak fleksibel. Melanjutkan tanggapannya, beliau 

menjelaskan bahwa metode promosi yang dilakukan oleh pemerintah kota 

Tomohon tidak tertata dengan baik dengan tidak memikirkan target serta media 

komunikasi apa yang tepat untuk mencapai target yang diinginkan. Selain itu 

kurangnya profesionalisme dari promosi yang dilakukan yaitu desain atau visual 

yang ditampilkan kurang menarik perhatian orang, dan hanya sekedar 

alakadarnya. Ditanya media promosi apa saja yang biasa dipakai, bapak Wakil 

Gubernur SULUT ini menjawab, media elektronik atau digital, serta media cetak 

pasti digunakan untuk mempromosikan tempat wisata yang ada di Tomohon. 

Perancangan Visual... Monica Angehart Mamengko, FSD UMN, 2016



 
 

45 
 

2. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara, Penulis menarik kesimpulan bahwa kota Tomohon 

membutuhkan perancangan promosi yang tepat serta didesain secara profesional, 

menimbang dari berbagai aspek untuk membuat suatu promosi yang dapat 

menarik perhatian sasaran yang dituju 

 

Gambar 3. 2 Wawancara bersama Wakil Gubernur SULUT 

 (Dokumentasi Penulis, 2016) 

3.2.3. Wawancara dengan pengelola tempat wisata Bukit Doa Kelong 

Wawancara dilakukan kepada pengelola tempat wisata ditempat yaitu dengan pak 

Laurens sebagai General Manager tempat wisata  Bukit Doa Kelong. Penulis 

menanyakan hal-hal berupa fasillitas apa saja yang disediakan, kebiasaan apa saja 

yang dilakukan para wisatawan saat berkunjung ke tempat itu, hingga keluhan apa 

yang mungkin pernah dikeluhkan oleh wisatawan 

1. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan kurang lebih 30 menit, dikantor pengelola tempat wisata 

tersebut. pak Laurens mengatakan bahwa tempat wisata yang dikelolanya 
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menyediakan fasilitas yang mendukung serta memanjakan para wisatawan 

khususnya wisatawan yang datang sebagai kelompok, keluarga maupun 

perorangan hingga pasangan. Pada umumnya, wisatawan yang datang berkunjung 

adalah sekelompok anak sekolahan hingga sekelompok orang kantor yang ingin 

berekreasi bersama. Ditanya lebih spesifik tentang fasilitas yang disediakan, 

beliau menjelaskan bahwa di tempat wisata Bukit Doa Kelong menyediakan 

tempat penginapan atau cottage baik untuk yang berkelompok maupun yang mau 

lebih private seperti satu keluarga kecil. Café bagi mau bersantai sambil 

menikmati pemandangan alam juga disediakan. Tidak hanya itu, terdapat fasilitas 

seperti hall baik di dalam ruangan maupun di alam terbuka disediakan tempat bagi 

wisatawan yang datang secara berkelompok. Wisatawan rata-rata berasal dari 

dalam daerah, namun bukan berarti tidak ada yang dari luar daerah. Wisatawan 

yang datang dari luar daerah biasanya datang pada musim liburan. Saat musim 

liburan jumlah wisatawan meningkat. Tempat wisata Bukit Doa Kelong ini 

menyediakan wisata alam sekaligus wisata rohani khususnya bagi umat kristiani, 

tak heran karena Tomohon juga dikenal sebagai kota dengan mayoritas umat 

kristiani didalamnya. Pak Laurens juga menjelaskan terkait media promosi apa 

saja yang dipakai pengelola setempat untuk mempromosian tempat wiata tersebut. 

Media promosi yang digunakan biasanya media digital seperti website, juga media 

sosial. Sedangkan untuk media cetak brosur, leafleat, serta Koran. 

2. Kesimpulan Wawancara 

Penulis menyimpulkan bahwa tempat-tempat wisata yang ada di kota Tomohon 

menyediakan tempat wisata yang tidak hanya nyaman untuk dikunjungi 
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melainkan dapat menikmatinya selama beberepa hari sesuai keinginan para 

wisatawan. Karena di kawasan wisata, fasilitas yang disediak telah memadai 

untuk para wisatawan yang dari luar daerah sekalipun agar dapat berlama-lama 

menikmati tempat wisata yang ada. 

3.2.4. Pengamatan Lapangan/Observasi 

1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Observasi Kota Tomohon pada 16 April hingga 24 April 2016. Penulis berangkat 

dari kota Manado dan menempuh perjalan kurang lebih 45 menit hingga 60 menit 

lalu tiba di kota Tomohon. Penulis tinggal dan menginap di kota Tomohon selama 

7 hari. Penulis pertama – tama mengunjungi objek – objek wisata yang ada di 

Tomohon. Kemudian berkeliling sepanjang kota Tomohon. Dari hasil observasi 

Penulis di lapangan, Penunjuk- penunjuk arah untuk destinasi wisata sudah baik 

dan tertata dengan baik, akses jalan tempat- tempat wisata juga sudah diperbaiki 

sehingga memudahkan wisatawan untuk menuju lokasi wisata. Sepanjang 

perjalanan, terlihat berbagai jenis bunga tumbuh di tepi jalan, di halaman rumah 

warga serta tanah yang masih alami ditumbuhi oleh tanaman. Bunga –bunga yang 

tumbuh ditepi jalan bukanlah bunga seperti bunga biasa namun indah layaknya 

untuk dijual.  Berikut analisis SWOT berdasarkan Wawancara dan Pengamaan 

lapangan 
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TABEL ANALISIS SWOT 

 ANALISIS SWOT  
Po

si
tiv

e 

 

Strength: 

- Ciri khas budaya masih sangat 

kental yaitu budaya mapalus  

gotong royong 

-Penghasil bunga terbesar di 

Indonesia. Lebih dari 250 Jenis 

Bunga dapat ditemukan. 

Mengadakan festival bunga 

Berskala internasional setiap 

tahunnya. 

- Tempat masih benar-benar alam 

- Lokasi mudah dijangkau 

 

Opportunity: 

-Banyak potesni wisata yang lain 

khususnya wisata alam dan budaya 

- Sudah dikenal di beberapa negara 

luar. dengan visual promosi  yang  

tepat dapat meningkatkan jumlah 

wisatawan. 

 

Weakness:  

- Kurang promosi yang tepat 

- Gaya hidup masih seperti di desa 

(belum modern) 

 

 

 

 

 

Threat: 

- Banyak tempat wisata yang 

menyediakan fasilitas lebih 

modern 

- masih kalah pamor dengan 

tempat wisata lain di daerah 

sekitar seperti bunaken atau 

lihaga. 

N
egative 

 

 
Tabel 3.1. Analisis Tabel SWOT 

(Dokumentasi Penulis, 2016) 
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Table analisis SWOT diatas menunjukan positive dan negative side yang dimiliki 

oleh Kota Tomohon. Inrastruktur yang tidak terlalu modern dapat menjadi salah 

satu kelemahaan dari Kota Tomohon karena mengingat zaman sekarang adalah 

zaman yang serba cepat dan instan. Selain itu juga karena Tomohon sendiri adalah 

tipe kota yang masih diujuluki desa karena msyarakat lokal disana yang msih 

begitu tradisional dalam menjalani kehidupan dehari-hari. 

      

Gambar 3. 3. Signage di Tomohon 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 

Mulai dari Manado menuju Tomohon, terlihat signage (penunjuk arah) yang jelas 

sehingga. Tidak membingungkan para wisatawan yang ingin berkunjung. 

 

Gambar 3. 4. Jalan di Tomohon 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 
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Sebagaimana keunggulan Kota Tomohon yang dipenuhi dengan bunga, itulah 

yang ditunjukan sepanjang jalan menyusuri Kota Tomohon. Ditumbuhi dengan 

bunga-bunga yang indah dan fresh.  

 Dan bukan hanya dibeberapa tempat saja,  Pemandangan itu ditunjukan di 

sepanjang jalan Kota Tomohon. Seperti dipekarangan rumah warga, hingga space  

kecil didepan rumah pun ditumbuhi oleh bunga-bunga berkualitas. 

 

Gambar 3.5. Jalan di Tomohon 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

Gambar 3. 6. Jalan di Tomohon 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 

Jalanan yang bersih membuat suasana dan udara begitu segar untuk dihirup, 

ditambah cuaca yang ada di Kota Tomohon memang segar karena berada di  
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dataran tinggi. Tanah –tanah kosong yang belum digunakan penuh dengan 

tumbuhan hijau yang segar. Warna –warni bunga yang tumbuh disepanjang jalan 

membuat mata untuk selalu melihat suasana sekeliling. 

2. Pengamatan Terhadap Target/Sasaran 

Berdassarkan hasil penyebaran kuisioner, pengamatan serta wawancara singkat 

yang dilakukan Penulis kepada beberapa pengunjung di lokasi wisata, Hasil 

penelitian dan pengamatan menunjukan target lebih memilih wisata alam sebagai  

destinasi wisata yang paling ingin dikunjungi. Masyarakat khususnya dewasa 

muda yang berusia 24 – 35 tahun tidak mengetahui apa-apa tentang tempat wisata 

di Tomohon bahkan keberadaan kota Tomohon itu sendiri. Dari hasil pengamatan 

langsung dan wawancara singkat kepada target saat dilokasi wisata, ditemukan 

bahwa target lebih sering menggunakan media digital khususnya media sosial 

didalam gadget seperti handphone, ipad, hingga notebook. Mahasiswa serta 

dewasa memiliki kebiasaan menggunakan handphone dan gadget apapun yang ada 

bersama dengan dia. Biasanya handphone atau ipad digunakan untuk membuka 

media sosial seperti facebook, instagram, path, twitter serta website – website 

yang ingin dikunjungi sesuai kebutuhan. 

 

3. Kesimpulan 

Masyarakat zaman sekarang, khususnya bagi para dewasa mudah lebih sering 

berinteraksi dengan gadget masing – masing. Gadget yang paling sering terlihat 

digunakan oleh mereka yaitu handphone/ smartphone, dan cenderung membuka 

berbagai aplikasi media sosial seperti facebook, instagram, path, serta twitter. Tak 
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sedikit juga yang membuka email  ataupun website – website lain untuk keperluan 

kerja atau kuliah. 

 

3.2.5. Hasil Survei Kuisioner 

1. Kuisioner disebarkan kepada 82 responden yang memiliki hobi jalan-

jalan/travelling di daerah Jabodetabek. Berikut adalah hasil data yang diperoleh 

melalui kuisioner.  

 

Kuisioner pertama diawali dengan pertanyaan jenis kelamin. Dari hasil survey 

diatas 62% responden ternyata adalah wanita. Dan sisanya 38% adalah pria. 

Perbedaan ini terlihat cukup signifikan. 

 

kuisioner kemudian dilanjutkan dengan memastikan domisili dari para target. Dari 

hasil survei 86% responden mengisi Jabodetabek adalah tempat dimana mereka 

tinggal. 

 

pertanyaan selanjutnya yaitu untuk mengetahui target secara spesifik. Dengan 

menanyakan gaya traveling apa yang disukai dapat memudahkan desainer dalam 
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menentukan jenis promosi serta visual apa yang akan digunakan. 

 

pertanyaan kemudian dilanjutkan dengan menanyakan frekuensi jalan-jalan bagi 

para penyuka traveling. ini adalah satu cara untuk mengetahui seberapa sering 

para traveller merencanakan kegiatan mereka untuk jalan-jalan.  

 

selanjutnya, budget adalah hal yang krusial bagi beberapa orang. Karena seperti 

yang diketahui, perjalanan  untuk pergi ke Tomohon akan membutuhkan biaya. 

Maka dari itu pemilihan target menengah ke atas adalah cara yang tepat untuk 

membuat rancangan visual promosi agar tepat dan kena pada sasaran yang dituju. 

 

Setelah mendapatkan informasi mengenai frekuensi dan budget traveling, 

pertanyaan kemudian dilanjutkan dengan mencari tahu hal apa yang membuat 
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para traveler tertarik untuk mengunjngi tempat wisata yang akan dituju. Dari hasil 

kuisioner terlihat bahwa 84% responden memilih alam sebagai daya tarik yang 

dicari untuk sebuah tempat wisata. Dilanjutkan dengan 78% memilih kuliner, 38% 

budaya, 29% sejarah, 26% entertainment/ night life, kemudian etnik sebanyak 

24% dan yang lainnya memilih other atau hal tertentu yang bersifat personal. Dari 

hasil diatas dapat disimpulkan bahwa daya tarik alam adalah hal yang paling 

dicari oleh para traveller. 

 

selain daya tarik alam yang menarik perhatian traveller untuk mengunjungi tempat 

tersebut, terdapat hal-hal lain juga yang menjadi faktor pendukung mengapa 

seseorang memutuskan untuk pergi ke tempat wisata. Dari kuisioner diatas, 

responden menjawab bahwa keunikan dari tempat wisata merupakan alasan 

mengapa mereka mau mengunjungi tempat wisata tersebut dengan hasil 

persentase sebanyak 52% diikuti 37% untuk tempat yang sedang booming (tren) 

dan yang terakhir yaitu factor akomodasi yang murah. Dari sini terlihat bahwa 

para traveller tidak begitu memikirkan biaya yang diperlukan untuk akomodasi 

melainkan apa saja yang akan mereka dapatkan dengan berkunjung ke tempat 

wisata yang dituju.  
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pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai perbandingan tempat wisata mana yang 

paling ingin dituju dengan bebereapa pilihan wisata yang sama-sama menawarkan 

wisata alam. Dari hasil terlihat responden memilih Bali menduduki peringkat 

tertinggi yaitu sebanyak 65%. Tak heran karena Bali memang sudah terkenal 

dengan keistimewaannya yang menyediakan wisata alam yang dan pengalaman 

mewah didalamnya. Kemudian dibawahnya ditempati oleh Lombok sebanyak 

57% diikuti Bunaken sebanyak 52%, Papua 50%, Bromo 38% dan Tomohon 

sebanyak 16% yang merupakan peringkat terakhir dari tempat-tempat wisata yang 

lainnya. Hal ini menyimpulkan bahwa Tomohon kalah pamor dengan tempat 

wisata yang lain. 

 

Pertanyaan kemudian dilanjutkan dengan mencari tahu apakah target yang ingin 

dituju sudah pernah berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara dimana Tomohon 

berada. Dan Hasil pun menunjukan sebanyak 72% responden memilih bahwa 

mereka belum pernah berkunjung ke Sulawesi Utara. 
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untuk menggali lebih dalam lagi, penulis memberikan pertanyaan kepada 

responden apakah responden pernah atau mengetahui tentang Kota Tomohon atau 

tidak. Dari hasil survei 51% menjawab bahwa mereka tidak tahu akan Kota 

Tomohon. Dan 49% lainnnya menjawa kalau mereka pernah dengar atau sekedar 

tahu akan Kota Tomohon. Dari tempat jawaban yang disediakan,  49% responden 

yang menjawab mereka tahu tentang Kota Tomohon menjelaskan dimana mereka 

mengenal Kota Tomohon atau hanya pernah dengar saja dengan menuliskan 

“Kota yang ada di Sulawesi Utara”, “Kota dengan masakan enak”, serta “Kota 

yang memiliki pasar ekstrim” 

 

pertanyaan terakhir yang ditanyakan kepada responden yaitu apakah mereka 

pernah atau tidak mengunjungi Kota Tomohon sendiri. dan dari hasil akhir yang 

didapatkan, 72% responden mengatakan mereka tidak pernah pergi ke Tomohon 

dan sisanya  

2. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, Penulis menyimpulkan bahwa kaum hawa 

yang berdomisi di daerah Jabodetabek memiliki minat yang lebih besar 

dibandingkan kaum adam dalam hal mengunjungi tempat –tampat wisata. Hasil 

kuisioner ini Menunjukan bahwa orang – orang khususnya kaum hawa lebih 

tertarik untuk pergi berwisata ke wisata alam dan tempat wisata yang unik. 

Responden menjawab bahwa wisata sebai turis menjadi pilihan mereka. Frekuensi 

jalan-jalan yang ditunjukan responden juga mengatakan bahwa mereka suka 
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bepergian 3-5 kali dalam setahun untuk luar negeri dan lebih dari 5x dalam 

setahun untuk dalam negeri dengan budget Rp 3.000.000-Rp 5.000.000 dan Rp 

1.500.000- Rp.3.000.000. Kemudian hasil selanjutnya menunjukan bahwa 51% 

persen tidak mengetahui tentang kota Tomohon. Dan 73% responden belum 

pernah ke Tomohon.  

 

3.2.6. Analisis Data 

Kota Tomohon merupakan kota yang menyimpan begitu banyak potensi wisata 

alam yang indah. Selain menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang diapit oleh 2 

gunung berapi sekaligus, Bunga adalah alasan mengapa kota Tomohon menjadi 

lebih spesial dibandingkan dengan kota wisata alam lainnya. Namun, kurang 

efektifnya promosi yang dilakukan pemerintah setempat membuat kota Tomohon 

tidak begitu dikenal bahkan tidak diketahui oleh orang domestik sendiri 

khususnya para dewasa muda. Dengan media promosi yang tepat dengan tampilan 

visual yang menarik, potensi wisata Kota Tomohon dapat menarik wisatawan 

untuk berkunjung ke Kota Tomohon. 

 

3.2.7. Studi Existing 

Agar dapat membuat visual yang tepat dan sesuai dengan perancangan media 

promosi tempat wisata ini, studi visual dilakukan Penulis guna sebagai bahan 

untuk perbandingan serta meneliti elemen – elemen visual yang tepat dari poster 

yang sudah ada sebelumnya. Mulai dari gaya visual apa yang dipakai untuk 

menyampaikan objektifnya, pemilihan warna, layout, serta teks yang digunakan 
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untuk menyampaikan infomasi secara verbal. Dari Poster La Palma La Isla 

Benita, terlihat layout yang digunakan yaitu Picture Window yang memusatkan 

perhatian pada satu tema visual yaitu peta, kemuadian unsur-unsur teks dan 

ilustrasi didalamnya. Teks manual adalah sebagai bentuk ilustrasi yang menarik 

perhatian orang yang melihatnya. Pemilihan warna yang kontras, serta 

penggunaan warna style ilustrasi yang konsisten dari gambar satu ke gambar yang 

lain. 

 

Gambar 3. 7. Poster La Palma 
(https://id.pinterest.com/) 

 

contoh selanjutnya yaitu poster Navarra yang menggunakan Picture Layout 

sebagai style layout, Bentuk Peta sebagai pusat visual, ilustrasi sebagai keterangan 

dari gambar, dan teks sebagai informasi verbal. 
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Gambar 3.8. Ilustrasi Wisata Navarra 
(https://id.pinterest.com/) 

 
kemudian contoh poster apabila ingin menyampaikan visual dengan pesan yang 

berbeda-beda namun tetap satu kesatuan dalam gaya desain yang dilakukan. 

Poster Yogyakarta ini ingin menyampaikan pesan apa yang menjadi hal paling 

istimewa dari Yogyakarta sendiri. Namun tetap mempertahankan konsistensinya 

dalam setiap desain dari pesan yng berbeda. 

                   

Gambar 3.9. Poster Yogyakarta 
(https://behance.net/) 
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