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Abstract: The purpose of this research and development is to develop the 旅游目的地 Trowulan catalog 区

域 as a promotional media for Mandarin- speaking tourists. This media contains a variety of important 

information about attractions, lodging, and restaurants located in the Trowulan complex. This research is a 

type of research and development. The development model used is a model from Borg & Gall (2003) that 

has been modified. The developed media has passed the validation process by material experts, media 

experts, and linguists, and was tested on four foreign tourists from China who visited the Trowulan Museum. 

The instruments used in this study w ere questionnaire sheets as primary instruments and documentation 

sheets as secondary instruments. The data was analyzed descriptively qualitatively. The results of material 

validation, media validation, and language validation, as w ell as trials show that this catalog is interesting 

and worthy of use with revised notes. Based on the results of a questionnaire from experts and test subjects, 

it can be concluded that this catalog is practical and very useful as a source of information for foreign tourists 

visiting Trowulan, especially tourists who speak Mandarin. 

 

Keywords: catalog, promotion media, Mandarin-speaking tourist 

 

Abstrak: Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk mengembangkan katalog 旅游目的地

Trowulan 区域 sebagai media promosi kepada wisatawan berbahasa Mandarin. Media ini memuat berbagai 

informasi penting tentang objek wisata, penginapan, dan rumah makan yang berada di kompleks Trowulan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan. Model pengembangan yang dipakai adalah 

model dari Borg & Gall (2003) yang telah dimodifikasi. Media yang dikembangkan telah melewati proses 

validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, serta diujicobakan kepada empat wisatawan asing dari 

Tiongkok yang berkunjung ke Museum Trowulan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar angket sebagai instrumen primer dan lembar dokumentasi sebagai instrumen sekunder. Data 

tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil validasi materi, validasi media, dan validasi bahasa, serta 

uji coba menunjukkan bahwa katalog ini menarik dan layak untuk digunakan dengan catatan revisi. 

Berdasarkan hasil angket dari para ahli dan subjek uji coba, dapat disimpulkan bahwa katalog ini praktis dan 

sangat bermanfaat sebagai sumber informasi para wisatawan asing yang berkunjung ke Trowulan, khususnya 

wisatawan yang berbahasa Mandarin. 

 

Kata kunci: katalog, media promosi, wisatawan berbahasa Mandarin. 

LATAR BELAKANG 

Peranan bahasa asing erat kaitannya dengan sektor pariwisata, terutama dalam pelayanan kepada 

wisatawan. Selain itu, bahasa asing juga berperan penting sebagai media interaksi dan media promosi untuk 

dapat mendatangkan dan mengundang wisatawan asing agar berkunjung ke suatu daerah. Untuk 

memperkenalkan objek wisata kepada wisatawan asing diperlukan adanya promosi. Tanpa adanya promosi yang 

efektif, objek wisata kurang dikenal, sehingga tingkat kunjungan wisatawan rendah. 

Kabupaten Mojokerto, khususnya di Kecamatan Trowulan mempunyai potensi besar untuk 

mengembangkan sebuah promosi pariwisata, karena memiliki  puluhan situs peninggalan sejarah yang menarik 

untuk dikunjungi. Sebagai wilayah yang terkenal akan situs peninggalan sejarahnya, Trowulan memiliki beberapa 

tempat wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing. Banyak wisatawan asing yang 

datang dari berbagai negara, seperti Tiongkok, Belanda, Australia, dan Jepang. 
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Pada tahun 2007, jumlah pengunjung wisatawan asing dari Tiongkok berjumlah 581 wisatawan. 

Namun, di daerah wisata yang berada di kompleks Trowulan belum ada media atau sumber informasi yang 

menggunakan bahasa Mandarin. Selain itu, juga belum ada pemandu wisata yang berbahasa Mandarin. Hal 

tersebut telah diungkapkan oleh ketua bidang kebudayaan Dinas Pariwisata saat pengembang melakukan 

wawancara pada tanggal 01 Mei 2019. 

Berdasarkan fakta yang tertulis di atas, diperlukan pengembangan katalog 旅游目的地 Trowulan 区域

sebagai media promosi kepada wisatawan berbahasa Mandarin. Pengembangan katalog ini diharapkan dapat 

membantu wisatawan asing, khususnya wisatawan yang berbahasa Mandarin sebagai sumber informasi 

mengenai objek wisata yang berada di kompleks Trowulan. Selain itu, katalog ini dapat menjadi bahan pegangan 

bagi pemandu wisata yang berbahasa Mandarin. 

 

1.1  Media Promosi (Katalog) 

 Promosi adalah berbagai cara untuk menginformasikan suatu produk kepada sasaran atau konsumen 

secara langsung maupun tidak langsung. Media promosi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah 

media cetak, karena media cetak salah adalah satu media yang mudah dijangkau oleh masyarakat (Kotler, 

2005). Kurnia (2008) juga menyatakan bahwa media cetak cocok untuk digunakan dalam mempromosikan 

pariwisata karena media cetak mudah untuk digunakan. Salah satu media cetak adalah katalog. 目录是按一次

序开列出来一共参考的事物名目 mùlù shì àn yīcì xù kāiliè chūlái yīgòng cānkǎo de shìwù míngmù, yang 

artinya katalog adalah daftar hal-hal yang tercantum dalam urutan referensi (现代汉语词, 2018). Katalog yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah katalog yang berisi kumpulan foto objek wisata yang terletak di Kecamatan 

Trowulan beserta informasi yang ditulis dalam bahasa Mandarin. Menurut Kotler (2005), kriteria media cetak 

yang baik adalah mudah diakses, jujur, roadmap, harga, bahasa, dan kualitas. 

1.2  Objek Wisata Trowulan 

Trowulan adalah sebuah kecamatan yang terletak sekitar 10 km di sebelah barat daya Kabupaten 

Mojokerto, Jawa Timur. Trowulan lebih dikenal sebagai Kota Majapahit, karena kecamatan yang memiliki luas  

39,20 km ini memiliki banyak situs peninggalan jaman kerajaan Majapahit. Desa Trowulan dan Desa Sentonorejo 

merupakan desa yang memiliki banyak situs peninggalan (Anwar, 2009). Keberadaan situs peninggalan kerajaan 

Majapahit tersebut memberi karakter berbeda bagi Kecamatan Trowulan dengan wilayah lain yang ada di 

Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut menjadi identitas tersendiri bagi Kecamatan Trowulan dan membuat 

Kabupaten Mojokerto memiliki julukan The Spirit of Majapahit. Objek wisata yang terdapat dalam katalog yang 

dikembangkan adalah  Patung Budha Tidur, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, 

Pendopo Agung, Museum Trowulan, Kolam Segaran, Kompleks Makam Troloyo, Industri Kecil Kerajinan Logam 

Cor Kuningan. 

 

METODE 

Model yang digunakan pengembang dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 
pengembangan, sedangkan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualititatif. Menurut Sugiyono (2015), 
penelitian dan pengembangan adalah metode pengembangan yang digunakan untuk menghasilkan produk 
tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model pengembangan yang dipakai adalah model dari Borg 
& Gall (2003) yang telah dimodifikasi. Model yang digunakan terdiri dari enam tahap, yaitu: (1) pengembangan 
dan pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) pengembangan draf produk, (4) produk awal, (5) uji coba produk, 
serta (6) penyempurnaan produk akhir. 
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Bagan 2.1 Model Pengembangan Borg & Gall  
 

Pada penelitian dan pengembangan ini, validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. 

Ahli materi melakukan validasi terhadap kesesuaian isi dengan informasi. Ahli media melakukan validasi produk 

mengenai visualisasi dan daya tarik produk. Ahli bahasa melakukan validasi terhadap kesesuaian gramatika pada 

informasi dari katalog yang telah dikembangkan. 

Jenis data yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah data kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari saran dan komentar yang diberikan oleh para ahli dan subjek uji coba saat pengembang 

memberikan lembar angket. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Katalog ini telah divalidasi oleh tiga ahli, yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa serta diuji 

cobakan kepada empat wisatawan asing dari Tiongkok. Berdasarkan angket yang telah diberikan, diperoleh data 

dari ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa serta subjek uji coba. Uraian data yang diperoleh dari para ahli dan 

subjek uji coba dipaparkan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Lembar Angket Ahli Materi 

 

 
 

Angket untuk ahli materi terdiri dari enam pernyataan. Penilaian yang dilakukan oleh ahli materi 

mencakup kelengkapan informasi pada katalog. Ahli materi memberikan enam pernyataan tersebut dengan skor 

empat yang berarti sangat setuju. Berdasarkan hasil angket yang telah divalidasi oleh ahli materi, katalog ini 

dinyatakan layak digunakan sebagai katalog untuk promosi pariwisata atau sebagai sumber informasi, karena 

informasi dalam katalog ini sudah lengkap dan bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Pernyataan tersebut 

sejalan dengan pemikiran Kotler (2005), yang menyatakan bahwa salah satu kriteria media cetak yang baik 

adalah terdapat informasi yang lengkap dan bahasa yang digunakan mudah dimengerti.  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

1 Informasi pada katalog lengkap. √

2 Informasi lokasi objek wisata sudah jelas. √

3 Informasi tentang objek wisata sudah jelas. √

4 Bahasa yang digunakan mudah dimengerti. √

5 Informasi keterangan harga sudah jelas. √

6 Katalog dapat digunakan sebagai pedoman sumber informasi. √

No. Pernyataan
Skala Penilaian

Penelitian dan 

pengumpulan data 
Perencanaan  

Pengembangan draf 

produk 

Uji coba  Produk awal  
Revisi produk dan 

penyempurnaan 

produk akhir 
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Tabel 3.2 Lembar Angket Ahli Media 

 
 Angket untuk ahli media terdiri dari delapan pernyataan. Penilaian yang dilakukan oleh ahli media 

meliputi kualitas katalog, resolusi foto, jenis font, jenis kertas, dan ukuran katalog. Ahli media memberi enam 

pernyataan tersebut dengan skor empat yang berarti sangat setuju. Disamping itu, ahli media juga memberi dua 

pernyataan dengan skor tiga yang berarti setuju. Berdasarkan hasil angket yang telah divalidasi oleh ahli media, 

dapat diketahui bahwa katalog ini layak untuk digunakan, karena katalog ini sudah memiliki kriteria media cetak 

yang baik berdasarkan teori kriteria media cetak milik Kotler (2005). Namun, terdapat saran dan komentar dari 

ahli media yang berkaitan dengan pemilihan jenis font pada beberapa tulisan yang ada dalam katalog dan 

tentang penggunaan ornamen yang tidak perlu dapat dihilangkan.  

 

Tabel 3.3 Lembar Angket Ahli Bahasa 

 
Angket untuk ahli bahasa terdiri dari enam pernyataan. Penilaian yang dilakukan oleh ahli bahasa 

meliputi struktur kosa kata, gramatika, dan bahasa yang digunakan. Ahli bahasa memberi lima pernyataan 

dengan skor tiga yang berarti setuju. Disamping itu, ahli bahasa juga memberi satu pernyataan dengan skor 

empat yang berarti sangat setuju. Berdasarkan hasil angket yang telah divalidasi oleh ahli bahasa, dapat 

diketahui bahwa katalog ini layak untuk digunakan, karena struktur kalimat, gramatika, dan bahasa yang 

digunakan dalam katalog ini sudah sesuai.  

Tabel 3.4 Lembar Angket Subjek Uji Coba 

 
Data uji coba diperoleh dari empat orang wisatawan asing dari Tiongkok yang berkunjung ke museum 

Trowulan. Angket yang disebar terdiri dari delapan pernyataan yang meliputi penilaian katalog yang 

dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis data hasil uji coba, dapat disimpulkan bahwa katalog ini layak untuk 

digunakan. Subjek uji coba berpendapat bahwa katalog sangat bagus dan mudah digunakan serta dapat 

1 2 3 4

1 Media mudah digunakan. √

2 Media mudah diakses. √

3 Foto objek wisata dengan penjelasan sesuai. √

4 Pemilihan jenis font yang digunakan tepat. √

5 Foto dalam media menggunakan resolusi yang besar. √

6 Kualitas cetak katalog bagus. √

7 Ukuran katalog sesuai. √

8 Jenis kertas yang digunakan sesuai. √

No. Pernyataan
Skala Penilaian

1 2 3 4

1 Struktur kosa kata sesuai. √

2 Struktur gramatika benar. √

3 Bahasa yang digunakan komunikatif. √

4 Bahasa yang digunakan mudah dimengerti. √

5 Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan atau informasi yang ingin disampaikan. √

6 Informasi yang dituliskan lengkap. √

No. Pernyataan
Skala Penilaian

一 二 三 四

一 目录易于使用。(katalog mudah digunakan) 0 0 0 4

二 目录易于访问。(katalog mudah diakses) 0 0 2 2

三 有关景点的信息很清楚。(informasi tentang objek wisata jelas) 0 0 4 0

有关景点位置的信息很清楚。

(informasi tentang lokasi objek wisata jelas)

定价的信息很清楚。

(informasi harga jelas)

使用的语言很容易理解。

(bahasa yang digunakan mudah dimengerti)

这个目录可用作信息来源的指南。

(katalog dapat digunakan sebagai sumber informasi)

良好目录中的照片质量。

(kualitas foto dalam katalog bagus)

七 0 0 1 3

八 0 0 0 4

五 0 0 0 4

六 0 0 3 1

号码 声明
评定量表

四 0 0 2 2
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digunakan sebagai sumber informasi. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Kurnia (2018), yang 

menyatakan bahwa media cetak (katalog) cocok untuk digunakan dalam mempromosikan pariwisata karena 

media cetak mudah untuk digunakan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Produk dalam pengembangan ini adalah sebuah katalog pariwisata yang berbahasa Mandarin. Katalog 

ini dapat dijadikan media promosi setelah melewati beberapa tahap revisi. Revisi difokuskan pada desain 

katalog dan bahasa yang digunakan. Perbaikan ini penting dilakukan agar media ini sesuai dengan salah satu 

tujuan promosi, yaitu memberitahu atau memberi informasi kepada sasaran mengenai suatu produk (Swastha 

dan Irawan, 2008). Katalog diharapkan dapat digunakan untuk membantu wisatawan asing yang berbahasa 

Mandarin sebagai sumber informasi mengenai beberapa wisata yang terdapat di Trowulan. Masyarakat 

disarankan untuk untuk menggunakan katalog ini sebagai pedoman singkat ketika ingin memandu wisatawan 

asing dari Tiongkok. Untuk mahasiswa diharapkan dapat menyempurnakan lagi pengembangan katalog ini atau 

mengganti variasi katalog ini dengan menggunakan bahasing yang lainnya. Dinas pariwisata juga dapat 

menggunakan katalog ini sebagai media promosi pada saat acara Majapahit International Travel Fair. 
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