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ABSTRAK 

Jawa Timur menyimpan berbagai potensi wisata, salah satunya di kabupaten 

Malang yang memiliki berbagai wisata alam yang indah, di Malang terdapat sebuah 

desa wisata  yang memiliki berbagai potensi alam hingga kebudayaan dan tradisi 

yang masih kental. Namun desa wisata tersebut belum banyak masyarakat yang 

mengetahui. Hal ini desebabkan kurangnya media promosi melalui perkembangan 

teknologi. Maka dari itu peneliti  bertujuan membuat media promosi video desa 

wisata adat Ngadas sebagai upaya untuk meningkatkan brand awareness sehingga 

masyarakat luas dapat mengetahui dan mengunjungi tempat itu. Dalam studi ini, 

metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengam pengumpulan data 

berrupa observasi, wawancara, studi literatur untuk menciptakan kata kunci konsep 

untuk video promosi ini. Konsep video dari Desa Ngadas Promosi menggunakan 

konsep hamony, yang berarti bahwa hal itu mencerminkan rasa harmonis 

wisatawan menikmati berbagai potensi desa yang dimiliki. Video ini 

menggambarkan potensi potensi wisata alam maupun tradisi budaya yang dimilki 

desa Ngadas dan rasa kebersamaan / keharmonisan wisatawan dengan pelaku 

wisata. output diterapkan ke media online untuk dengan mudah dinikmati oleh 

khalayak dan wisatawan berharap untuk membuat tujuan utama untuk perjalanan. 

Peneliti juga membuat media pendukung berupa perancangan billboard, x-banner 

dan brosur guna dapat digunakan sebagai keperluan media promosi cetak, seperti 

event dan seminar. 

Kata kunci : Video, Promosi, Desa wisata, Ngadas, Brand awareness 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

LEMBAR MOTTO 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JALANI, PELAJARI, DOA.”



vi 
 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan kepada Allah SWT, Kedua Orang Tua yang kucintai dan 

kubanggakan, Bapak Ibu Dosen yang kuhormati, Teman yang kuhargai yang 

selalu mendukungku disamping”



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur atas kehadirat Tuhan YME, karena berkat pertolongannya 

peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Dalam pembuatan 

Tugas Akhir ini, tidak luput dari bantuan pihak-pihak lain, untuk itu peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Sonny Sogiarto dan Ichtiarini selaku kedua orang tua. 

2. Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. selaku Rektor Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. 

3. Dr. Jusak selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika. 

4. Siswo Martono, S.Kom., M.M. selaku Ketua Program Studi S1 Desain 

Komunikasi Visual dan selaku Dosen Pembimbing 1. 

5. Dhika Yuan Yurisma, M.Ds. selaku Dosen Pembimbing 2. 

6. Bapak Suyak dan rekan rekan selaku pokdarwis desa Ngadas 

7. Jessica Julianita membantu dalam memberi semangat. 

8. Ika widhia, Ferry, Hady dan Adi selaku guide pokdarwis. 

9. Bapak Suyak, bapak Harjo dan bapak Timbul selaku anggota Pokdarwis 

10. Ryan bintang saputra, Faisyal, Irfan Nuari selaku partner produksi video. 

11. Fareza, Anggra, Fariz selaku talent dalam video. 

12. Rekan rekan rumah yang selalu memberi semangat. 

 

 



viii 
 

Serta seluruh rekan – rekan S1 Desain Komunikasi Visual yang sudah 

membantu dan memberikan dorongan maupun acuan semangat sehingga peneliti 

berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun 

dan membangkitkan semangat peneliti harapkan dari semuanya, karena peneliti 

yakin masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Karena itu peneliti mohon 

maaf apabila ada kesalahan yang tidak peneliti ketahui, atas kerjasamanya peneliti 

mengucapkan terima kasih. 

 

Surabaya, 10 Juli 2019 

  

 

 Peneliti 

  



 

ix 
 

DAFTAR ISI 

SURAT PERNYATAAN ..................................................................................... iii 

ABSTRAK ............................................................................................................ iv 

LEMBAR MOTTO ............................................................................................... v 

LEMBAR PERSEMBAHAN .............................................................................. vi 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii 

DAFTAR TABEL.............................................................................................. xvii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar belakang ............................................................................................... 1 

1.2 Rumusan masalah .......................................................................................... 6 

1.3 Batasan Masalah ............................................................................................ 6 

1.4 Tujuan ............................................................................................................ 6 

1.5 Manfaat .......................................................................................................... 7 

1.5.1 Manfaat Teoritis ...................................................................................... 7 

1.5.2 Manfaat Praktis ....................................................................................... 7 

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................... 8 

2.1 Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 8 

2.2 Pariwisata ...................................................................................................... 9 

2.3 Media promosi video pariwisata ................................................................. 10 

2.4 Desa Wisata ................................................................................................. 11 

2.5 Ngadas ......................................................................................................... 11 

2.6 Media ........................................................................................................... 14 

2.7 Promosi ........................................................................................................ 15 

2.8 Media Promosi............................................................................................. 18 

2.9 Bauran Promosi (Promotion Mix) ............................................................... 21 

2.10 Sosial Media .............................................................................................. 22 

2.10.1 Kelebihan Media Sosial .......................................................................... 23 

2.11 Video ......................................................................................................... 24 

2.12 Manfaat Video ........................................................................................... 31 

2.13 Jenis-jenis video promosi .......................................................................... 31 



 

x 
 

2.14 Storyboard ................................................................................................. 32 

2.15 Color Grading ............................................................................................ 33 

2.17 Prinsip Desain ............................................................................................ 34 

2.18 Warna ........................................................................................................ 35 

2.19  Tipografi ................................................................................................... 37 

2.20 Billboard .................................................................................................... 38 

2.21 Sinopsis...................................................................................................... 40 

2.22 Tagline ....................................................................................................... 40 

2.23 Brand Awarness......................................................................................... 40 

2.23.1 Unware of brand ................................................................................. 41 

2.23.2 Brand recognition ............................................................................... 41 

2.23.3 Brand recall ........................................................................................ 41 

2.23.4 Top of mind ......................................................................................... 42 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 43 

3.1 Metode Penelitian ........................................................................................ 43 

3.1.1 Objek Penelitian .................................................................................... 45 

3.1.2 Subjek Penelitian .................................................................................. 45 

3.1.3 Lokasi Penelitian................................................................................... 45 

3.2 Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 45 

3.2.1 Observasi .............................................................................................. 45 

3.2.3 Dokumentasi ......................................................................................... 47 

3.2.4 Studi kompetitor ................................................................................... 47 

3.3 Teknik Analisa Data .................................................................................... 47 

3.3.1 Reduksi Data ......................................................................................... 47 

3.3.2 Penyajian Data ...................................................................................... 48 

3.3.2 Penarikan Kesimpulan .......................................................................... 48 

BAB IV PEMBAHASAN .................................................................................... 49 

4.1 Hasil dan Analisa Data ................................................................................ 49 

4.1.1 Hasil Observasi ......................................................................................... 49 

4.1.2 Wawancara............................................................................................ 50 

4.1.3 Dokumentasi ......................................................................................... 59 



 

xi 
 

4.1.4 Studi Literatur ....................................................................................... 63 

4.1.5 Studi Kompetitor................................................................................... 64 

4.2 Hasil Analisis Data ...................................................................................... 65 

4.2.1 Reduksi Data ......................................................................................... 65 

4.2.2 Penyajian Data ...................................................................................... 70 

4.2.3 Kesimpulan ........................................................................................... 71 

4.3 Konsep Dan Keyword .................................................................................. 72 

4.3.1 Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) ............................................ 72 

4.3.2 Unique Selling Proposition ................................................................... 74 

4.3.3 Analisa SWOT ...................................................................................... 75 

4.3.4 Key Communication Message ............................................................... 76 

4.3.5 Diskripsi Konsep................................................................................... 77 

4.4 Perancangan Karya ...................................................................................... 77 

4.4.1 Tujuan Kreatif ....................................................................................... 77 

4.4.2 Strategi Kreatif ...................................................................................... 77 

4.5 Perancangan Media Pendukung ................................................................ 138 

4.5.1 Billboard ............................................................................................. 138 

4.5.2 Brosur.................................................................................................. 139 

4.5.3 X banner .............................................................................................. 140 

4.5.4 Merchendise ........................................................................................ 140 

4.7 Implementasi karya ................................................................................... 141 

4.7.1 Video ................................................................................................... 141 

4.7.4 Billboard ............................................................................................. 141 

4.7.3 X- banner ............................................................................................ 142 

4.7.2 Merchendise ........................................................................................ 142 

4.7.3 Brosur.................................................................................................. 143 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 144 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 144 

5.2 Saran .......................................................................................................... 145 

 

 



 

xii 
 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 146 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 149 

BIODATA PENULIS ........................................................................................ 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1 Sudut Pandang Kamera eye level ..............................................  26 

Gambar 2.2 Sudut Pandang Kamera low angel ............................................  27 

Gambar 2.3 Sudut Pandang Kamera high eye ..............................................  28 

Gambar 2.4 Sudut Pandang Kamera bird eye ...............................................  28 

Gambar 2.5 Format shoot close up ...............................................................  29 

Gambar 2.6 Format shoot medium close up .................................................  29 

Gambar 2.7 Format shoot big close up .........................................................  30 

Gambar 2.8 Format shoot extreme close up..................................................  30 

Gambar 2.9 Format shoot long shoot ............................................................  30 

Gambar 2.10 Piramida brand awareness .......................................................  40 

Gambar 3.1 Diagram kerangka perancangan  ...............................................  44 

Gambar 4.1 Wawancara dengan Bapak Suyak .............................................  51 

Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Harjo ..............................................  52 

Gambar 4.3 Wawancara dengan Ika dan Ferry selaku Guide .......................  56 

Gambar 4.4 Basri selaku wisatawan .............................................................  57 

Gambar 4.5 Dokumentasi foto safari agro  ................................................... 59 

Gambar 4.6 Dokumentasi foto bukit khayangan .......................................... 60 

Gambar 4.7 Dokumentasi foto bukit galaksi ................................................ 60 

Gambar 4.8 Dokumentasi foto coban 5 menit  ............................................. 61 

Gambar 4.9 Dokumentasi Kesenian batik khas Ngadas  .............................. 61 

Gambar 4.10 Dokumentasi foto kuliner khas Ngadas  ................................. 62 

Gambar 4.11 Dokumentasi foto tungku pegenen  ......................................... 62 

Gambar 4.12 Dokumentasi foto tarian Jumenglung  .................................... 63 

Gambar 4.13 cuplikan video promosi umbul sido mukti  ............................. 64 

Gambar 4.14 scene storyboard 1-3 ............................................................... 82 

Gambar 4.15 scene storyboard 4-6 ............................................................... 83 

Gambar 4.16 scene storyboard 7-9 ............................................................... 84 

Gambar 4.17 scene storyboard 10-12 ........................................................... 85 



 

xiv 
 

Gambar 4.18 scene storyboard 13-15 ........................................................... 86 

Gambar 4.19 scene storyboard 16-18 ........................................................... 87 

Gambar 4.20 scene storyboard 19-21 ........................................................... 88 

Gambar 4.21 scene storyboard 22-24 ........................................................... 89 

Gambar 4.22 scene storyboard 25-27 ........................................................... 90 

Gambar 4.23 scene storyboard 28-30 ........................................................... 91 

Gambar 4.24 scene storyboard 31-33 ........................................................... 92 

Gambar 4.25 scene storyboard 34-36 ........................................................... 93 

Gambar 4.26 scene storyboard 37-39 ........................................................... 94 

Gambar 4.27 scene storyboard 40-42 ........................................................... 95 

Gambar 4.28 scene storyboard 43-45 ........................................................... 96 

Gambar 4.29 scene storyboard 46-48 ........................................................... 97 

Gambar 4.30 scene storyboard 49-51 ........................................................... 98 

Gambar 4.31 scene storyboard 52-54 ........................................................... 99 

Gambar 4.32 scene storyboard 55-57 ........................................................... 100 

Gambar 4.33 scene storyboard 58-60 ........................................................... 101  

Gambar 4.34 scene storyboard 61-63 ........................................................... 102 

Gambar 4.35 scene storyboard 64-66 ........................................................... 103 

Gambar 4.36 tipografi Princess an the frog  ................................................. 104 

Gambar 4.37 Penggunaan warna pada video dan media pendukung  ........... 104 

Gambar 4.38 Color Harmony Workbook Pb ................................................ 105 

 Gambar 4.39 Langkah pertama untuk mengedit video  ............................... 105 

Gambar 4.40 Langkah kedua editing  ........................................................... 106 

Gambar 4.41 Langkah ketiga editing  ........................................................... 106 

Gambar 4.42 Langkah keempat editing  ....................................................... 107 

Gambar 4.43 Langkah kelima editing  .......................................................... 107 

Gambar 4.44 Langkah terakhir editing  ........................................................ 108 

Gambar 4.45 Penjelasan scene 01  ................................................................ 109 

Gambar 4.46 Penjelasan scene 02  ................................................................ 109  

Gambar 4.47 Penjelasan scene 03  ................................................................ 110 

Gambar 4.48 Penjelasan scene 04  ................................................................ 110 



 

xv 
 

Gambar 4.49 Penjelasan scene 05  ................................................................ 111 

Gambar 4.50 Penjelasan scene 06  ................................................................ 111 

Gambar 4.51 Penjelasan scene 07  ................................................................ 112 

Gambar 4.52 Penjelasan scene 08  ................................................................ 112 

Gambar 4.53 Penjelasan scene 09  ................................................................ 113 

Gambar 4.54 Penjelasan scene 10  ................................................................ 113 

Gambar 4.55 Penjelasan scene 11  ................................................................ 114 

Gambar 4.56 Penjelasan scene 12  ................................................................ 114 

Gambar 4.57 Penjelasan scene 13  ................................................................ 115 

Gambar 4.58 Penjelasan scene 14  ................................................................ 115 

Gambar 4.59 Penjelasan scene 15  ................................................................ 116 

Gambar 4.60 Penjelasan scene 16  ................................................................ 116 

Gambar 4.61 Penjelasan scene 17  ................................................................ 117 

Gambar 4.62 Penjelasan scene 18  ................................................................ 117 

Gambar 4.63 Penjelasan scene 19  ................................................................ 118  

Gambar 4.64 Penjelasan scene 20  ................................................................ 118 

Gambar 4.65 Penjelasan scene 21  ................................................................ 119  

Gambar 4.66 Penjelasan scene 22  ................................................................ 119 

Gambar 4.67 Penjelasan scene 23  ................................................................ 120 

Gambar 4.68 Penjelasan scene 24  ................................................................ 120 

Gambar 4.69 Penjelasan scene 25  ................................................................ 121 

Gambar 4.70 Penjelasan scene 26  ................................................................ 121 

Gambar 4.71 Penjelasan scene 27  ................................................................ 122 

Gambar 4.72 Penjelasan scene 28  ................................................................ 122  

Gambar 4.73 Penjelasan scene 29  ................................................................ 123 

Gambar 4.74 Penjelasan scene 30  ................................................................ 123 

Gambar 4.75 Penjelasan scene 31  ................................................................ 124 

Gambar 4.76 Penjelasan scene 32 ................................................................. 124 

Gambar 4.77 Penjelasan scene 33  ................................................................ 125 

Gambar 4.78 Penjelasan scene 34  ................................................................ 125 

Gambar 4.79 Penjelasan scene 35  ................................................................ 126 



 

xvi 
 

Gambar 4.80 Penjelasan scene 36  ................................................................ 126 

Gambar 4.81 Penjelasan scene 37  ................................................................ 127 

Gambar 4.82 Penjelasan scene 38  ................................................................ 127 

Gambar 4.83 Penjelasan scene 39  ................................................................ 128 

Gambar 4.84 Penjelasan scene 40  ................................................................ 128 

Gambar 4.85 Penjelasan scene 41  ................................................................ 129 

Gambar 4.86 Penjelasan scene 42  ................................................................ 129 

Gambar 4.87 Penjelasan scene 43  ................................................................ 130 

Gambar 4.88 Penjelasan scene 44  ................................................................ 130 

Gambar 4.89 Penjelasan scene 45  ................................................................ 131 

Gambar 4.90 Penjelasan scene 46  ................................................................ 131 

Gambar 4.91 Penjelasan scene 47  ................................................................ 132 

Gambar 4.92 Penjelasan scene 48  ................................................................ 132 

Gambar 4.93 Penjelasan scene 49 ................................................................. 133 

Gambar 4.94 Penjelasan scene 50 ................................................................. 133 

Gambar 4.95 Penjelasan scene 51 ................................................................. 134 

Gambar 4.96 Penjelasan scene 52 ................................................................. 134 

Gambar 4.97 Penjelasan scene 53 ................................................................. 135 

Gambar 4.98 Penjelasan scene 54 ................................................................. 135 

Gambar 4.99 Penjelasan scene 55 ................................................................. 136 

Gambar 4.100 Penjelasan scene 56 ............................................................... 136 

Gambar 4.101 Penjelasan scene 57 ............................................................... 137 

Gambar 4.102 sketsa billboard  ..................................................................... 138 

Gambar 4.103 sketsa Brosur   ....................................................................... 139 

Gambar 4.104 sketsa xbanner  ...................................................................... 140 

Gambar 4.105 sketsa merchandise  ............................................................... 140 

Gambar 4.106 implementasi video di media sosial Youtube  ....................... 141 

Gambar 4.107 final project billboard  ........................................................... 141 

Gambar 4.108 Final project xbanner  ............................................................ 142 

Gambar 4.109 Final Project merchandise  .................................................... 142 

Gambar 4.110 Final Project brosur ............................................................... 143 



 

xvii 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 1.1 Diagram data kunjungan 2015-2018 desa wisata adat Ngadas ..... 20 

Tabel 4.1 Analisa SWOT .............................................................................. 92 

Tabel 4.2 Keyword   ...................................................................................... 93 

Tabel 4.3 Storyline ........................................................................................ 98



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Jawa Timur menyimpan beragam potensi wisata. Potensi itu bukan hanya 

wisata museum maupun kuliner. Salah satunya kabupaten yang memiliki 

kebudayaan yang kental dan keindahan alam yang indah di jawa timur adalah 

Malang. Terdapat suatu tempat wisata yang disebut Desa Wisata Adat Ngadas yang 

terletak di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa 

Timur yang disebut negeri di atas awan. 

Ngadas adalah salah satu desa dari suku Tengger yang tersebar dalam 4 

Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.  Ngadas terletak sebelum Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru, dengan ketinggian 2200 mdpl yang memiliki topografi 

perbukitan serta masyarakat berprofesi sebagai petani dan pelaku wisata. Mayoritas 

masyarakat memeluk kepercayaan Budha jawa sebesar 50%, Islam 40% dan Hindu 

10%. Dengan memiliki ketinggian 2200 mdpl desa Ngadas memiliki suhu mencapai 

20 derajat Celcius. Pemerintah kabupaten Malang meresmikan desa Ngadas 

menjadi Desa wisata adat Ngadas pada tahun 2007 dikarenakan desa Ngadas 

memiliki berbagai aspek potensi wisata yang dapat dikembangkan. 

Desa wisata Ngadas juga memiliki berbagai potensi wisata antara lain : potensi 

wisata alam, kearifan lokal, tradisi dan sarana-prasana untuk wisata. Pada potensi 

alam desa wisata Ngadas menyuguhkan keindahan alam dan berbagai edukasi 

seperti bercocok tanam dan sharing budaya.
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Wisata potensi alam yang terletak di wilayah utara ladang pertanian desa wisata 

Ngadas dengan pemandangan perbukitan yang indah disebut Safari Agro. Disana 

para wisatawan diajak untuk melakukan kegiatan edukasi bercocok tanam kentang, 

lombok ngadas, buah terong dan lain sebagainya, dimana tanaman tersebut adalah 

sebuah hasil pertanian masyarakat desa wisata Ngadas. Tidak hanya wisata edukasi 

saja, terdapat juga potensi alam yang menyuguhkan alam dari sisi lain keindahan 

bromo, bukit pertanian dengan keindahan panorama lampu-lampu pemukiman 

desa, serta pemandangan langit dengan bintang-bintang galaksi yaitu bukit galaksi, 

bukit sunset dan bukit khayangan. 

Terdapat juga tempat-tempat peninggalan sejarah desa wisata Ngadas seperti 

sumur ajaib, yang merupakan cerita mitos rakyat Ngadas, lalu terdapat 2 rumah asli 

suku Tengger Ngadas yang masih utuh yang digunakan sebagai sarana wisata 

edukasi parawisatawan. Ngadas juga memberi edukasi berupa cerita kearifan lokal 

norma-norma tradisi dan kebiasaan warga desa untuk mengajak para wisatawan 

menikmati api hangat di tungku untuk melakukan sharing budaya, sehingga 

wisatawan dapat akrab terhadap pemilik homestay/warga desa. Ada juga aspek 

potensi kearifan lokal lain seperti kuliner asli Ngadas (lombok asli Ngadas, jus 

terong, selai terong, keripik kentang) dan kesenian (tari jumenglung dan bedoyo 

sekar Ngadas). 

Dari potensi wisata yang telah sebutkan merupakan hasil wawancara dan 

sebagian besar data tersebut didapat dari kelompok sadar wisata yang disebut 

pokdarwis. Pelaku pokdarwis juga menjelaskan potensi sarana-prasarana yang ada 

disana berupa 22 homestay penginapan, 15 guide mendampingi wisatawan, serta 
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fasilitas transportasi berupa paguyuban jeep sebanyak 47 pemilik jasa jeep dan 15 

orang untuk paguyuban kuda. 

Tabel 1.1 Diagram Data Kunjungan 2015-2018 Desa Wisata Adat  Ngadas. 

Sumber : pokdarwis desa wisata adat Ngadas, 2019. 

Namun dari data pengunjung wisatawan yang didapat dari pokdarwis, 

wisatawan datang kesana telihat dari tahun 2015-2018 mengalami penaikan dan 

penurunan wisatawan. Pada tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan pada 

tahun 2015 terjadi erupsi besar yang terjadi di bromo dan memberi dampak pada 

desa, 2016 hingga 2017 mengalami penaikan wisatawan namun tidak cukup 

menonjol, sedangkan pada 2018 wisatan menurun, menurunnya data tersebut 

dikarenakan banyak faktor yang memperngaruhi antara lain seperti kurangnya 

tingkat promosi pada tempat tempat potensi wisata baru sehingga minat wisatawan 

menurun, kurangnya perkembangan media berpromosi berupa online dan pada 

akhir bulan–bulan pada 2018 terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan 

sebagian area wisata alam terbakar oleh terik matahari menimbulkan rasa takut 

wisatawan untuk datang kesana (menurut bapak Harjo tokoh pokdarwis desa). 
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Serta kurangnya media iklan outdoor di arah tumpang yang merupakan jalan 

besar persimpangan arah menuju jalan desa wisata adat Ngadas dengan media  

outdoor billboard yang menunjukan desa wisata adat Ngadas. Sehingga desa 

Ngadas kurang berkembang dalam media promosiiklan outdoor untuk lebih 

mengenalkan dan menunjukan kepada masyarakat luas desa wisata tersebut. 

Meskipun juga pemerintah kabupaten Malang melalui dinas pariwisata telah 

meresmikan desa tersebut menjadi desa wisata sejak tahun 2007 serta 

mengembangkan dan  mempromosikannya melalui berbagai media baik media 

cetak maupun media online yang sesuai dengan perkembangan teknologi 

komunikasi saat ini namun dirasa kurangnya pembaruan kembali pada rana promosi 

Desa Wisata Adat Ngadas. 

Pada rekap data observasi ini terdapat sebuah masalah berupa kurangnya 

tingkat promosi yang lebih baru terhadap potensi wisata desa, kurangnya 

perkembangan promosi pada rana media online serta kurangnya media promosi 

cetak yang lebih baru untuk digunakan pada saat seperti road show pameran 

pariwisata. Peneliti menggunakan media promosi video dikarenakan video 

merupakan media promosi pariwisata yang paling disukai oleh para wisatawan. 

Menurut Yusak Anshori ( 2010:37 ), dikarenakan video menampilkan gambar yang 

bergerak dengan berbagai teknik pengambilan gambar yang bermacam-macam 

serta lebih jelas menampilakan panorama keindahan dan kelebihan tempat wisata 

tersebut. Sehingga membuat penonton/audiance ingin berwisata pada tempat 

tersebut. Identik durasi video yang tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sebentar, 

dengan menggunakan media placemant berupa media online Youtube dan 
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Instagram. Peneliti menggunakan media placement berupa youtube dan instagram 

dikarenakan 2 media sosial online ini dalah media online paling diminati 

masyarakat pada saat ini untuk mencari sebuah reverensi tentang sebuah video, 

yang dimana peringkat pencarian video di indonesia menjadi peringkat pertama.  

Serta menambahkan media pendukung yang lebih baru berupa media cetak 

seperti brosur, x-banner, billboard dan merchendaise khas Ngadas guna untuk pada 

saat pameran pariwisata dan membagikan kepada wisatawan di luar area malang 

dan media billboard guna untuk memberi promosi iklan di luar ruangan atau yang 

disebut sebagai outdoor advertising yang menjangkau konsumen pada saat 

perjalanan dan berpergian sebagai media penyebaran informasi yang nantinya 

perancangan billboard akan diterapkan pada area menuju wisata Ngadas. Sehingga 

dapat berupaya meningkatkan jumlah pengunjung dan kesadaran pengunjung 

pariwisata di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Maka dari itu peneliti 

membuat peracancangan video promosi sebagai upaya meningkatkan brand 

awareness 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan rumusan permasalahan, yaitu: 

"Bagaimana merancang video promosi desa wisata adat Ngadas sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness ?”.  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan Masalah Atas dasar uraian di atas, perlu adanya suatu batasan masalah 

agar dalam proses pengerjaan video promosi desa wisata adat Ngadas di Kabupaten 

Malang lebih fokus. Agar pemecahan masalah dapat dijalankan dengan efektif dan 

tepat sasaran, maka diperlukan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. Perancangan video promosi desa wisata adat Ngadas lebih memuat 

keindahan alam, kuliner, kearifan lokal dan sarana prasaran didalam desa 

Ngadas. 

2. Perancangan media pendukung yang lebih baru berupa brosur, x-banner, 

merchendise dan billboard. 

1.4 Tujuan 

Tujuan Atas dasar pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

perancangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang video promosi desa wisata adat Ngadas sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness pariwisata Ngadas, Poncokusumo 

Kabupaten Malang Jawa Timur.  
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari perancangan ini memiliki manfaat teoritis dan 

praktis, yang dijelaskan sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-

kurangnya dapat berguna sebagai bahan referensi sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya yang terkait dengan perancangan video promosi desa wisata 

Ngadas sebagai upaya meningkatkan brand awareness. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat perancangan video promosi desa wisata wisata adat Ngadas sebagai 

upaya meningkatkan brand awareness adalah agar untuk menginformasikan dan 

mengenalkan agar masyarakat luas mengetahui wisata desa Ngadas yang memiliki 

berbagai aspek wisata serta kearifan lokal di Kabupaten Malang dan diharapkan 

dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi wisata desa adat Ngadas 

ini sebagai tujuan pariwisata di Kabupaten Malang.  

Dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pokdawis desa wisata adat 

Ngadas, Kabupaten Malang untuk mendukung promosi wisata desa adat dalam 

menarik minat wisatawan untuk berkunjung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis tentang perancangan video 

promosi profil Desa Wisata Adat Ngadas untuk meningkatkan brand awareness. 

Megnanda Aditya (2017), dalam jurnalnya yang berjudul "Perancangan Video 

Promosi Wisata Umbul Sidomukti”. Penelitian ini terletak di Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah memaparkan tentang promosi fasilitas dan keunggulan di dalam 

wisata Umbul Sidomukti. Konsep perancangan promosi ini diterapkan pada media 

promosi berupa video yang mampu mempromosikan dan meningkatkan wisata 

Umbul Sidomukti Jawa Tegah. Perancangan promosi ini dilakukan berdasarkan 

survei pada target audiens yang sudah ditentukan, yang bertujuan untuk mendorong 

minat masyarakat Indonesia untuk mengenal wisata di kota Semarang Jawa Tengah 

agar lebih mendalam dan menarik banyak wisatawan untuk berkunjung kesana. 

Perbedaan pada perancangan Megnanda Aditya, objek wisata yang digunakan 

adalah wisata lebih menonjolkan prasarana wisata Umbul Sidomukti Kota 

Semarang, sedangkan penelitian tugas akhir yang dilakukan adalah membuat video 

promosi desa Wisata Adat Ngadas tidak hanya menonjolkan prasarana saja tetapi 

memuat informasi tentang kearifan lokal, sarana prasarana dan potensi wisata alam. 
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Dengan mempromosikan desa wisata adat ini, peneliti bertujuan untuk 

memajukan sektor pariwisata di Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, 

sekaligus memperkenalkan pada skala nasional bahkan internasional bahwa 

Kabupaten Malang mempunyai potensi wisata desa adat Ngadas yang patut 

dinikmati oleh wisatawan. 

2.2 Pariwisata 

Suatu tempat yang di kunjungi dengan waktu yang signifikan dalam perjalanan 

seseorang, suatu tempat yang memiliki batas – batas waktu tertentu, secara aktual 

ataupun hukum. Ricardon dan Fluker (2004 : 48). Kusdianto (1996:8). Pariwisata 

dapat di kelompokan berdesarkan ciri-ciri sebuah destinasi yaitu sebagai : 

a. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan. 

b. Destinasi sumber daya budaya, tempat bersejarah, museum, teater, dan 

masyarakat lokal. 

c. Destinasi sumber daya alam, iklim, pantai, hutan, pegunungan. 

d. Event seperti pesta kesenian Bali, Pesta Danau toba, Upacara kasodo. 

 Untuk menyiapkan sebuah media promosi pariwisata antara lain memerlukan 

pembuatan calender of event, mengadakan road show ke kota sebagai target pasar, 

memasang iklan di media. Yusak Anshori (2010 : 34).  

1. Calender of event  

Membuat calender of event guna untuk merancang sebuah kegiatan setahun 

kedepan. Agar kegiatan promosi pariwisata dapat tersusun secara baik 

sesuai calender of event.  
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2. Road show 

Promosi road show dilakukan dengan cara berkunjung kepada target pasar 

dan menjelaskan tentang tempat pariwisata serta mengedukasi agar 

konsumen tertarik untuk mengunjungi.  

Adapun materi yang digunakan pada road show seperti menjelaskan peta 

pariwisata, objek unggulan pariwisata, media sosial dan calender of event.  

3. Iklan di media 

Promosi ini menempatkan promosi pariwisata pada media yang terdiri dari 

media cetak dan media elektronik. Pada media cetak, menyampaikan suatu 

promosi lewat majalah, jurnal, brosur, poster, spanduk dan billboard. 

Sedangkan pada media elektronik menyampaikan promosi yang lebih 

kompleks dari media cetak karena dengan kemajuan teknologi yang 

semakin cepat, contohnya pada media elektronik radio, televisi, dan yang 

diminati pada saat ini melalui internet. Sebab internet mudah diakses semua 

orang, contohnya website dan media sosial. 

2.3 Media promosi video pariwisata 

Sarana media promosi yang paling diminati saat ini pada rana pariwisata adalah 

media promosi berupa video, dikarenakan video menampilkan gambar yang 

bergerak dengan berbagai teknik pengambilan gambar yang bermacam-macam 

serta lebih jelas menampilakan panorama keindahan dan kelebihan tempat wisata 

tersebut.  
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Sehingga membuat penonton/audiance ingin berwisata pada tempat tersebut. 

Dengan identik durasi video yang tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sebentar 

ialah selama kurang lebih empat menit durasi video. Yusak Anshori, ( 2010:37). 

2.4 Desa Wisata 

Menurut (Inskeep, 1991) “ village tourism, where smal group of tourist stay in 

or near tradisional, aften remote villages and learn about village life and the local 

environment”, yang memliki definisi dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal 

dalam dengan suasana tradisional. Biasanya desa-desa yang terpencil dan belajar 

kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. 

2.5 Ngadas 

Seperti yang dijelakan oleh Bapak Suyak selaku tokoh pokdarwis, ngadas 

merupakan salah satu dari desa Suku Tengger yang tersebar dalam empat 

kabupaten/kota. Terletak sebelum Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 

memiliki ketinggian mencapai 2200 mdpl dengan luas area sekitar 395 ha dengan 

topografi berbukit. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan pelaku 

wisata. Namun desa wisata adat ngadas yang memiliki suku tengger ini, memliki 

perbedaan dengan desa suku tengger yang lainnya karena moyoritas lebih banyak 

memeluk kepercayaan Budha Jawa sebesar 50%, Islam 40% dan Hindu 10%. Suhu 

udara di Ngadas cenderung dingin, yang berkisar 0°C hingga 20 °C.  

Ngadas memiliki beraneka macam produk wisata yang dikelola oleh kelompok 

sadar wisata atau yang disebut pokdarwis. Menurut Suwantoro (2004:48), produk 

wisata adalah suatu produk yang memiliki rangakaian dari berbagai jasa yang saling 

terkait, yaitu jasa yang dihasilkan berbagai perusahaan (segi ekonomis), jasa 
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masyarakat, dan jasa alam. Produk wisata yang diberikan desa Ngadas tidak hanya 

wisata alam saja tetapi meliputi kearifan lokal hingga sarana prasarana untuk 

wisatan. Berikut produk wisata yang dimiliki desa wisata adat Ngadas : 

1. Potensi alam 

a. Safari agro  

Safari Agro adalah edukasi wisata yang terletak pada ladang pertanian desa 

Ngadas. Para wisatawan diajak untuk beredukasi cocok tanam seperti 

kentang, terong buah dan lombak Ngadas, dengan nuansa yang dikelilingi 

perbukitan yang berada di sekitar ladang edukasi safari agro. 

b. Bukit Khayangan 

Sebuah tempat dengan keindahan alam yang menajubkan adalah Bukit 

khayangan tempat yang sangat tinggi di sisi lain pemandangan Bromo. Di 

bukit ini wisatawan disuguhi pemandangan indah untuk menikmati 

matahari terbit.  Lokasi Bukit Khayangan berjarak 3 km dari desa Ngadas. 

Untuk menuju kesana para wisatawan melakukan tracking yang dimulai 

melewati jemplang dan jalan leluhur dengan menikmati perjalanan di hutan 

hidup. 

c. Bukit Sunset 

Terdapat juga spot untuk menikmati matahari terbenam yang terletak pada 

puncak ladang selatan disebut bantengan, disana kita disuguhkan dengan 

pesona dengan nuansa senja yang indah diatas area desa Ngadas sehingga 

terlihat pemandangan desa serta lampu-lampu rumah warga desa Ngadas. 
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d. Bukit galaksi 

Bukit galaksi, dikarenakan kita dapat menikmati indahnya bintang-bintang 

dilangit dan menjadi spot foto milkyway yang dimana foto tersebut 

menampilkan foto berlatarkan langit penuh bintang layaknya galaksi. 

e. Coban 5 menit 

Coban 5 menit merupakan air terjun yang menjadi potensi wisata  air terjun 

yang terletak 3 km dari desa Ngadas. Dengan nuansa alam yang masih asri 

dan belum banyak wisatawan yang mengunjungi. 

2. Sarana prasarana desa Ngadas 

Sarana prasaran yang terdapat di desa ngadas untuk wisatawan meliputi 22 

homestay, sarana transportasi berupa 24 jeep serta sarana keliling menggunakan 

kuda mempunyai 15 paguyuban kuda. 

3. Potensi Kearifan lokal 

Desa Ngadas adalah desa yang memliki banyak keunikan kearifan lokal pada 

tradisi, budaya, kuliner dan keterampilan.  

a. Budaya 

Budaya yang disuguhkan pada wisatawan adalah bercakap bersama 

menikmati kopi, teh dan hidangan khas Ngadas dengan kehangatan yang 

terdapat pada tungku api di dalam homestay. 

b. Tradisi 

Tradisi desa Ngadas memiliki beraneka macam tradisi adat seperti unan-

unan, jaran kencak, karo, kasada dan petean. 
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c. Kuliner 

Untuk produk kearifan lokal pada wisata kuliner desa Ngadas memiliki 

beberapa kuliner asli Ngadas yang berbahan dasar dari mata pencaharian 

sehari hari warga desa seperti sambal lombok asli tengger, jus terong 

belanda, selai terong, kentang kripik. 

d. kesenian 

Keterampilan yang ada Di desa Ngadas meliputi keterampilan membuat 

batik khas Ngadas yang bermotif bunga Adas. Motif bunga Adas ini diambil 

dari cerita rakyat yang pada awalnya berdirinya desa tumbuhlah tanaman 

yang disebut masyarakat tanaman bunga Adas. Serta terdapat tari asli 

ngadas yang bernama jumenglung dan bedoyo sekar Ngadas. 

2.6 Media  

Suatu bentuk jamak dari kata medium disebut media. Media dapat diartikan 

sebagai saluran sarana penghubung dalam ilmu komunikasi. Dalam bahasa latin 

kalimat media mempunyai arti perantara atau pengantar. Menurut Maimunah 

2012:284). Media adalah wadah menyampaikan sebuah informasi kepada audiens 

dengan komunikasi berupa tulisan maupun foto. 

Pada umumnya pesan yang terdapat pada media memuat pesan secara 

komersial kepada audiens. Media juga alat komunikasi periklanan yang 

disampaikan melalui media promosi penyampain secara langsung (Above The line) 

maupun tidak langsung (Below The Line). 



15 
 

 

2.7 Promosi 

Promosi sendiri berawal dari kata promoto dalam bahasa inggris yang berarti 

mengembangkan/meningkatkan. Menurut kamus istilah periklanan di Indonesia 

pengertian promosi adalah “usaha komunikasi yang menjembatani kesenjangan 

antara produsen dan konsumen”. 

Menurut Saladin (2003), promosi adalah unsur pembauran pemasaran yang 

berfungsi untuk memberitahukan, membujuk serta mengingatkan tentang produk 

perusahaan.  

Maka dapat diketahui promosi adalah kegiatan penjualan dan pemasaran untuk 

menginformasikan dan mendorong permintaan produk, jasa serta ide dengan cara 

mempengaruhi agar konsumen membeli jasa yang dihasilkan. 

Menurut Cummins (1991:12), kegiatan promosi adalah inti alasan mengapa 

calon pembeli harus membeli produk jasa yang kita tawarkan. Ada 3 manfaat yang 

dimiliki pada setiap jasa atau produk, yaitu : 

1. Fungsi adalah apa yang dilakukan oleh jasa tersebut. 

2. Citra adalah suatu gaya, prestige dan nilai emosional dari jasa tersebut. 

3. Manfaat ekstra adalah suatu manfaat lain yang bukan bagian utama dari 

jasa tersebut. 

Sebagai rencana untuk penggunaan elemen-elemen promosi periklanan 

hubungan masyarakat, penjualan pribadi dan promosi penjualan dibutuhkan strategi 

promosi.  

Strategi promosi adalah bagian dari strategi iklan sedangkan iklan sendiri 

adalah bagian dari bauran promosi (promotion mix). Bauran promosi termasuk 
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dalam bagian bauran pemasaran (Marketing mix). Pesan yang menawarkan suatu 

produk kepada masyarakat lewat suatu media disebut iklan sebagai definisi secara 

sederhana. Namun, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa iklan lebih 

diarahkan untuk membujuk orang agar membeli, seperti yang dikatakan oleh Frank 

Jefkins : “advertising is aims to persuade people to buy” (Kalasi,1995 : 9). 

Iklan yang baik harus memiliki unsur AIDCA, yaitu Attention (perhatian), 

Interest (ketertarikan), Desire (keinginan), Convition (keyakinan), Action 

(tindakan). 

1. Attention (perhatian) 

Iklan yang menarik khalayak sasaran baik pembaca, pendengar dan pemirsa 

memerlukan bantuan antara lain (size), dalam media cetak spot and colour 

penggunaan warna, air time media penyiaran, (layout) tata letak, typography 

jenis huruf. Selain itu untuk menjelaskan maka pembagian klasifikasi seperti 

berikut : 

a. Menggunakan headline.   

b. Menggunakan slogan yang mudah diingat. 

c. Menebalkan huruf. 

d. Menonjolkan seling point atau keunggulan produk. 

e. Penggunaan huruf tebal untuk menonjolkan kata-kata yang menjual. 

f. Sub judul untuk membagi naskah di beberapa paragraf pendek. 
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2. Interest (ketertarikan) 

Cara para calon konsumen dapat berminat mengakomodasi dan 

mengunjungi maka daari itu konsumen perlu terangsang agar mau untuk 

mengikuti pesan – pesan yang disampaikan. 

3. Desire (Keinginan) 

Iklan harus berhasil mengarahkan keinginan konsumen untuk memiliki atau 

menikmati produk yang diinginkan. 

4. Convition (Keyakinan) 

Setelah berhasil menciptakan kebutuhan untuk calon pembeli, maka unutk 

menimbulkan rasa percaya diri terhadap calon komsumen/pembeli, sebuah 

iklan dapat di tunjukan bukti yang dibagikan secara gratis dan lain lainnya. 

5. Action (Tindakan) 

Sebuah harapan agar calon pembeli melakukan pembelian produk atau 

mengunjungi penjualan, toko dan sarana lainnya. Sehingga konsumen dapat 

mengingat sebagai catatan pembelian tempat mereka kelak nantinya. Iklan 

juga sebagai investasi yang berjangka panjang, sebuah investasi yang di 

tanamkan kepada konsumen tentang keberadaan suatu produk sehingga 

tidak langsung menghasilkan keuntungan. 

Strategi pemasaran banyak berkaitan dengan komunikasi. Salah satu bentuk 

khusus untuk memenuhi fungsi pemasaran merupakan salah satu bentuk 

periklanan. Cara menjalankan fungsi pemasaran harus dilakukan dalam 

periklanan, serta memberikan informasi kepada khlayak. Periklanan harus 

dapat menggiring khalayak dengan cara membujuk agar sesuai dengan apa 
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strategi pemasaran untuk pemperoleh penjualan dan keuntungan 

(jefkins,1996:15). 

Tujuan utama dari promosi adalah mendapatkan sebuah laba. Kegiatan promosi 

umumnya dilakukan berdasarkan tujuan sebagai berikut : 

1. Memberitahu 

Kegiatan promosi ditujukan untuk memberi informasi kepada pasar yang 

dituju  kepada pemasaran, harga, syarat pembeli, kegunaan, keistimewaan, 

dan lainnya. Promosi yang bersifat informasi lebih banyak dinikmati dan 

diterapkan dalam siklus perputaran kehidupan produk. 

2. Tingkah laku 

Berusaha mengubah tingkah laku dan pendapat individu, tidak setia pada 

suatu produk. Berusaha menciptakan kesan baik tentang dirinya atau 

mendorong pembelian barang dan jasa tersebut. 

3. Membujuk 

Membujuk berarti bersifat persuasif yang pada umumnya kurang di senangi 

masyarakat. Dalam kenyataannya hal ini untuk mendukung pendorongan 

pembeli, namun menciptakan kesan positif. Agar suatu promosi dapat 

berpengaruh dalam jangka waktu yang lama terhadap perilaku pembeli. 

Promosi yang bersifat membujuk.  

2.8 Media Promosi 

Media promosi adalah bagian dari baruan promosi untuk merealisasikan dari 

promosi itu sendiri, Dalam dunia marketing media promosi terdiri dari ATL (Above 

The Line) dan BTL (Below The Line). (Bambang, 2011:23). 
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1. Above The Line  

Sebuah media promosi yang mempunyai target yang luas dikarenakan 

promosi ATL bersifat masal yang meliputi koran, televisi, majalah, radio 

serta billboard. Media promosi ATL mengarahkan tentang penjelasan 

konsep atau ide kepada masyarakat tanpa tindakan secara langsung. 

(Bambang, 2011:23). 

2. Below The Line  

Bentuk dari promosi Below The Line adalah aktivitas promosi diluar  media 

konvensional. Dasar dari promosi BTL adalah media promosi yang tidak 

disebarkan melalui media massa.  

Berikut jenis media promosi yang terdapat dalam BTL adalah pamflet, 

brosur dan event serta sebagainya. Kegiatan BTL dilakukan untuk 

menunjang kegiatan ATL (Jefkins, 1995:86). 

Terdapat tiga jenis media promosi antara lain yaitu media promosi berupa media 

cetak, media elektronik, media internet. 

1. Media Cetak 

Media yang menggunakan sebuah kata kata tertulis dengan paduan sebuah 

gambar seperti pada contohnya : koran, majalah, brosur. 

2. Media Elektronik 

Media Elektronik adalah media yang menyampaikan informasi promosi 

lebih komplek berisi perpaduan media audio dan media visual sehingga 

menjadi media audio visual berupa gambar dan suara, pada contohnya radio 

dan televisi. Media elektronik kini juga didukung dengan sarana Internet 



20 
 

 

yang menjadikan media online pada sosial media. Peneliti menyimpulkan 

bahwa media audio, media visual, media audio visual dan media online juga 

termasuk dalam unsur media elektronik. 

a. Media Audio 

Menurut (Sudjana dan Rival, 2005:49). Suatu media yang mengandung 

pesan dalam bentuk pita suara yang disebuat auditif. Dapat merangsang 

pikiran, perhatian bagi para pendengarnya. 

b. Media Visual 

Menurut (Daryanto, 1993:37). Sebuah media yang dinikmati melalui panca 

indra mata, menampilkan gambar atau bayangan yang dapat bergerak di 

layar bias seperti gambar – gambar yang ditampilkan pada motion picture 

film dan loopfilm. 

c. Media Audio Visual 

Menurut (Salahudin, 1986:3). Media yang menggunakan pendengaran dan 

pandangan menjadi suatu kombinasi sehingga audiens dapat melihat dan 

mendengar pesan dari media audio visual tersebut. 

d. Media Online  

Menurut (Asep Syamsul M. Romli, 2012). Media online adalah media 

massa bersifat online menggunakan sambungan internet. 

Disimpulkan dari media online adalah sebuah ide, pendapat serta pesan 

yang disampaikan kepada masyarakat luas, dikarenakan media online 

memliki konten berupa foto, teks dan video yang tertulisan dalam sebuah 

konten website.  
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2.9 Bauran Promosi (Promotion Mix) 

Kotler & Amstrong (2013:418), mengatakan bauran promosi adalah kombinasi 

alat promosi yang terdiri dari advertising, public relation, personal selling, sales 

promotion, dan direct marketing yang memiliki komunikasi meyakinkan konsumen 

dan bisa membangun alat promosi. 

1. Advertising 

Advertising adalah bentuk presentasi non personal dan promosi ide atau jasa 

yang dihasilkan oleh sponsor yang ditujukan untuk mendapat bayaran. 

2. Public Relation 

Public relation adalah suatu pogram yang dirancang mempromosikan dan 

melindungi citra atau individualnya. 

3. Personal selling  

Personal selling adalah suatu interaksi langsung terhadap calon pembeli 

dengan tujuan melakukan penjualan. 

4. Sales Promotion 

Sales promotion adalah penambahan penghasilan jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau pembeli produk jasa. 

5. Direct marketing 

Direct marketing adalah penggunaan telepon, surat atau alat penghubung 

non-personal untuk berkomunikasi dengan mendapat respon dari calon 

pelanggan dan pelanggan lainnya. 
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2.10 Sosial Media 

Menurut Chris Brogan (2010 : 11) mendefinikasikan. “Sosial media adalah 

sebuah alat komunikasi terbaru serta berkolaborasi dan mempunyai banyak jenis 

interaksi yang sebelumnya tidak tersedia pada orang biasa”. Sosial media menurut 

Dailey (2009:03), adalah konten online yang mengguakan teknologi penerbitan yag 

mudah diakses dan terukur. Hal paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya 

pergeseran mengetahui seseorang, membaca dan berbagi cerita melalui informasi 

serta konten. Saluran sosial media yang beroprasi serta berpengaruh yaitu 

instagram, youtube dan facebook. Badri (2011:132). 

Jenis media sosial di Indonesia khususnya telah menyediakan kemampuan 

tertentu yang dibuat dengan mencoba mengikuti selera terhadap pengunjungnya, 

menyediakan akses serta informasi dan pengetahuan. Diantaranya adalah : 

1. Social Networking 

Jenis media sosial ini yang paling populer di Indonesia, bermula di era 

Friendster dan Myspace.com hinga kini terdapat Facebook, yang di mana 

Facebook menjadi pengguna yang banyak di Indonesia. 

2. Social New Sites 

Jenis media sosial yang mengirimkan informasi berupa video, foto dan 

berita yang menggunakan sistem sebuah penilaian yang digunakan oleh 

penggunanya yang disebut like, dislike. 
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3. Social Sharing 

Sebuah platfrom media sosial yang memiliki konten mempercepat 

pengguna lebih dikenal di dunia maya selama mempunyai konten yang 

mendukung audience untuk disukai. 

4. Forum  

Media sosial untuk sebuah wadah berdiskusi tentang segala hal. Contohnya 

seperti media sosial Kaskus. Yang memberi fasilitas pengguna untuk 

membuat sebuah forum pembicaraan yang mereka inginkan. 

2.10.1 Kelebihan Media Sosial 

1. Jangkauan Global  

Sebuah kelebihan pada jangkauan yang meluas secara global dengan 

memungkinkan memakan waktu dan biaya yang mahal, menginformasikan 

informasi yang terlepas dari lokasi geografis serta memungkinkan 

jangkauan untuk menyesuaikan konten pada segmen pasar. Memberi 

peluang jangkauan bisnis atau konten kepada banyak pengguna. 

2. Kesederhanaan  

Keterampilan marketing pada media sosial yang mudah digunakan, semua 

orang pun dapat menggunakan dan mengaksesnya meski orang tersebut 

tidak mempunyai dasar IT tingkat tinggi dikarenakan hanya membutuhkan 

koneksi internet dan perangkat untuk mengakses internet. 

3. Membangun Suatu Hubungan  

Berinteraksi dengan audiens/pelanggan untuk membangun suatu hubungan 

adalah cara penawaran pada sosial media yang mendapatkan feedback 
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secara langsung. Berbeda dengan media tradisional yang hanya melakukan 

komunikasi secara satu arah. 

Dari definisi kelebihan pada media sosial peneliti menarik kesimpulan bahwa 

beraneka macam dan fungsi yang berbeda-beda tetapi masih memiliki satu tujuan 

yang sama dengan bertukar informasi dan akses yang mudah peneliti menggunakan 

media placement pada social media youtube dan instagram sebagai bahan 

penelitian. 

2.11 Video  

Video menurut nasib pakpahan (2016), adalah sebuah teknologi yang dasarnya 

merekam, menangkap, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang objek 

menjadi gambar bergerak. Video biasa menggunakan film seluloid, sinyal 

elektronik, atau media digital. Video juga bisa disebut gabungan dari gambar-

gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. 

Gambar-gambar yang digabung secara berurutan tersebut dinamakan frame dan 

kecepatan pembacaan frame adalah frame rate. Video biasa ditemukan masyarakat 

di dalam website youtube.com, mulai dari video klip lagu, dokumentasi, cerita 

pendek, company profile, presentasi, dan lain-lain. Video menampilkan sebuh 

gambar yang bergerak dengan pergerakn dan dimensi pada gambar bergerak yang 

ditampilkan. 

Menurut Vincent Bayu Tapa Brata (Brata, 2007:33). Teknik video adalah suatu 

sudut pergerakan kamera dengan berbagai variasi/teknik agar penonton atau 

audiens merasakan seakan akan berada di lokasi adegan, sehingga menjadi realistik 
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dimata penonton/audiens dengan pergerakan kamera dan format shoot yang 

bermacam macam. 

1. Pergerakan Kamera 

Disebut gerakan kamera karena badan kamera bergerak terhadap subjek 

(talent). Kita harus membedakan antara gerakan kamera dengan gerakan lensa. 

Gerakan lensa tidak melibatkan gerakan kamera, tetapi tetap menghasilkan 

perubahan posisi atau rasio perbesaran objek pada bingkai shoot. 

a. Stay : Pergerakan kamera tetap tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. 

Stay bisa menggunakan alat bantuan dengan tripot. Jika ingin 

mengambil gambar stay namun sedikit berefek goyang bisa 

menggunkan handheld menggunakan tangan kosong. 

b. Pan : gerakan kamera pada poros horisontal, menoleh ke samping, 

mengikuti gerakan subjek atau talent. Lebih memperlihatkan gerak 

gerik talent serta pada biasanya memperlihatkan ekspresi antara kepala 

hingga pinggang. 

c. Tilting : gerakan kamera secara vertikal, mendongak dari bawah ke atas 

atau sebaliknya. Gerakan tilt dilakukan untuk mengikuti gerakan obyek, 

untuk menciptakan efek dramatis, mempertajam situasi. 

d. Zooming : gerakan lensa zoom mendekati atau menjauhi obyek secara 

optic, dengan mengubah panjang  focal lensa dari sudut pandang sempit 

ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. 
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2. Sudut pandang pada kamera 

Camera Angle adalah suatu sudut pandang dalam mengambil gambar suatu 

objek, pemandangan, maupun sebuah adegan. Dengan sudut tertentu kita dapat 

menghasilkan suatu shot yang menarik, dengan perspektif yang unik dan 

menciptakan kesan tertentu pada gambar yang terdiri dari : 

a. Eye Level Angel 

Sesuai dengan namanya, kamera diletakan sejajar dengan mata manusia. 

Angle yang netral dan paling sering digunakan dalam film. Penonton akan 

merasa berada di tempat yang sama dengan karakter 

Gambar 2.1 Sudut pandang kamera eye level 

Sumber : steemit.com 

b. Low Angel 

Kebalikan dari high angle,  jenis sudut ini memotret objek dari bawah. Kamera 

diletakan dibawah subjek dan kamera di tilt mengarah ke subjek. Efek  yang 

dihasilkan pun berkebalikan dengan high angle.  



27 
 

 

Sudut pengambilan rendah, maka subjek akan terlihat besar, dominan, dan 

berkuasa. Ini alasan kenapa sudut pengambilan gambar ini sering dipakai 

dalam film-film action, koboi dan thriller 

Gambar 2.2 Sudut pandang kamera low angel 

Sumber : steemit.com 

c. High Angel 

High Angle adalah sudut pengambilan gambar tepat diatas objek, sehingga 

tampak terekspose dari bagian atas. Posisi kamera lebih tinggi di atas mata 

objek yang akan diambil, sehingga kamera harus di tilt down (menunduk) 

untuk mengambil objeknya. Teknik pengambilan gambar seperti ini 

memberi kesan pendek, kecil, rendah, perasaan kesepian, kurang gairah, dan 

bawahan. Teknik high angle ini hampir sama dengan bird eye view. Tetapi, 

secara sederhana, perbedaan dari kedua teknik ini (top angle) terletak pada 

point of view atau sudut pandang kamera. High Angle lebih sederhana 

hasilnya dibandingkan bird eye view, meskipun teknis bird eye view tampak 

lebih dramatis dan berkesan dinamis, seperti penglihatan burung dari atas. 
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Gambar 2.3 Sudut pandang kamera high angel 

Sumber : steemit.com 

d. Bird eye / aerial 

Teknik bird eye adalah sebuah teknik menggambil gambar dengan posisi 

kamera berpa lebih tinggi dengan objek yang diambil. Menunjukan adanya 

lingkungan luas seperti gedung-gedung,penampakan alam dan lain 

sebagainya. Biasanya menggunakan helicopter/pesawat tanpa awak. 

Gambar 2.4 Sudut pandang kamera Bird eye 

Sumber : steemit.com 

3. Format Shot Field of view 

Format shot field of view adalah perspekstif visual yang tampak oleh indra 

penglihatan kita (melalui view finder kamera) pada posisi dan orientasi 

tertentu, antara lain sebagai berikut : 
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a. Close Up 

Shoot yang menampilkan dari batas bahu sampai atas kepala. 

Gambar 2.5 Format shoot close up pada kamera 

Sumber : www.azzamalfatih.com 

b. Medium close up 

Shoot yang menampilkan sebatas dada sampai atas kepala. 

Gambar 2.6 Format shoot medium close up pada kamera 

Sumber : www.azzamalfatih.com 

c. Big close up 

Shoot yang menampilkan bagian tubuh atau benda tertentu sehingga tampak 

besar. Semisal wajah manusia sebatas dagu sampai dahi. 

http://www.azzamalfatih.com/
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Gambar 2.7 Format shoot big close up pada kamera 

Sumber : www.azzamalfatih.com 

d. Extreme close up 

Shoot yang menampilkan detail obyek. Misalnya mata, hidung, atau telinga. 

Gambar 2.8 Format shoot extreme close up pada kamera 

Sumber : www.azzamalfatih.com 

e. Long Shoot 

Shoot yang menampilkan keseluruhan objek. 

Gambar 2.9 Format shoot long shoot pada kamera 

Sumber : www.azzamalfatih.com 

http://www.azzamalfatih.com/
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2.12 Manfaat Video 

Manfaat pengunaan pada video adalah solusi inovatif serta kreatif untuk 

kebutuhan, terutama pada keperluan digital advertising di sosial media yang 

sedangan populer saat ini, berikut beberapa manfaat sebuah video : 

a. Sebuah instansi akan lebih jauh dikenal pada media sosial dan bisa dilihat oleh 

lebih banyak masyarakat yang mengaksesnya. 

b. Instansi akan lebih jelas menjelaskan profil apa saja dalam produknya. 

c. Memberi sebuah gambaran bergerak yang lebih nyata dan mudah di cernah 

masyarakat luas. 

2.13 Jenis-jenis video promosi 

Menurut website (www.masbos.com), video promosi adalah salah satu alat 

pemasaran marketing yang trending dari tahun ke tahun dengan berbagai pola video 

marketing untuk keperluan promosi,  terdapat 6 tipe konten dalam marketing : 

1. Branded Films 

Mungkin istilah ini masih asing dengan istilah ini. Istilah ini berasal dari 

sebuah visi pembuatan film dengan penggabungan sebuah brand atau 

perusahaan. Video mempunyai manfaat berkesan memberi hard selling 

lebih menonjolkan cerita dalam sebuah video terebut. 

2. Web Series 

Web series memiliki kesamaan dengan branded films yang sama-sma 

memfokuskan pada cerita video. Perbedaannya pada web series memliki 

sebuah cerita video yang terpisah pisah anata episode-episode. 
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3. Educational Video 

Video ini bersifat edukatif, yang menjelaskan mengedukasi audiens 

memberikan informasi yang disampaikan dengan singkat, padat, dinamis 

serta dapat menghibur. 

4. Profil Video/Company Profil 

Video ini memberi aspek membangun sebuah kepercayaan konsumen berisi 

visi, misi dan berdirinya perusahaan seperti memiliki sedikit kemiripan film 

tertapi berisi aspek yang berbeda. 

5. Documentary 

Documentary video berisi tentang ualasan sebuah tokoh atau cerita inspiratif 

yang berkaitan dengan brand/perusahaan. Berguna membangun sugesti 

kepercayaan pada konsumen. 

6. Explainer / Tutorial Video 

Video tipe ini juga banyak diminati sebuah brand/perusahaan yang 

kebanyakan bercerita mengenai sebuah tutorial atau menggunakan aspek 

animasi. 

2.14 Storyboard 

Menurut Untung (2011:16). Storyboard adalah rangkaian sebuah gambar 

illustrasi yang menjelaskan bahasa tulisan dalam scenario dalam bentuk visual. 

Sebuah cerita adegan per adegan yang disusun dengan bantuan kameramen serta 

menjadi gambaran bagi sutradara yang dibuat oleh storyboard artist. Dalam 

gambaran potongan-potongan illustrasi yang dihasilkan memuat informasi sebuah 

adegan pada set lokasi serta properti, sudut gambar, durasi serta penjelasan tentang 
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adegan tersebut. Tujuan dari pembuatan storyboard adalah memvisualkan urutan 

peristiwa sesuai garis besar cerita tersebut dan menjadi urutan-urutan gambar 

bercerita sesuai shoot yang disebut “shoot breakdown”. 

2.15 Color Grading 

Menurut (www.gpangky.xyz). Penggunaan warna pada video menggunakan 

fitur color grading. Penempatan color grading dalam video mempunyai makna 

tersendiri. Khususnya pada rana editing video yang akan memberikan penentuan 

pada penggambaran objek, ekspresi emosi.  

Color grading video adalah cara yang tepat untuk pemilihan warna pada video, 

pemilihan warna didukung dengan menggunakan software editing yang terdapat 

pelatan color grading yang terdiri dari : 

1. Curve 

Curve adalah salah satu fitur mengolah warna pada pogram editing video 

yang disebut dengan channel curve berisi saluran rgb dan pencahayaan. 

2. Saturation 

Saturation adalah wujud yang mendifinisikan suatu warna, yang dimana 

menjadi parameter keterangan/keredupan pancaran sebuah warna. 

3. Hue  

Hue terdapat pada sebuah batang bergradasi warna yang terdiri dari warna 

merah, ungu, biru, orange dan lain sebagainya. Biasanya digunakan untuk 

menyeleksi warna dan mengubah warna. 
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4. Additive Color  

Fitur pengaturan warna yang berkombinasi dengan warna primer merah, 

kuning, biru. 

Color correction adalah bagian fitur pangaturan color grading warna untuk 

mengubah standart warna perekaman yang berisi pengaturan basic corrector, tone, 

creative, curve, color wheels, vignatte. 

Dari kesimpulan penggunaan warna pada video peneliti menimpulkan bahwa 

aspek color grading dan color correction sangat berkesinambungan dengan warna 

yang akan dipakai dalam sebuah video dan memberi estetika tersendiri pada video 

tersebut. 

2.17 Prinsip Desain 

Mempelajari tata bahasa untuk membuat kalimat dengan aturan untuk 

mencapai sebuah komposisi layout yang baik, diperlukan untuk memahami sebuah 

prinsip-prinsip desain. Seperti halnya prinsip-prinsip desain menurut Lia dan 

Kurnia (2014:14), terdapat 4 prinsip yang harus kita terapkan. 

1. Keseimbangan 

Sesuatu yang seimbang baik secara visual dan optic, yang artinya 

keseimbangan pada sebuah objek meliputi keseimbangan atas, bawah, 

kanan dan kiri. 

2. Irama 

Irama dalam desain sesuatu yang dibuat secara berulang-ulang dan 

konsisten terhadap bentuk ukuran, berupa repatisi/variasi. 
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3. Penekanan 

Penekanan dalam prinsip desain adalah membangun visual untuk menjadi 

pusat perhatian yang berarti menonjolkan salah satu unsur sebuah objek 

desain. 

2.18 Warna 

Dalam pembuatan konsep sebuah video warna juga merupakan hal yang 

penting dalam mendukung saat proses pengambilan dan editing. Menurut Nugroho 

(2015:33), warna memiliki 5 jenis antara lain : Warna Primer, sekunder, tersier, 

kuarter dan intermadiet. 

1. Warna Primer 

Warna primer adalah warna pokok, dikarenakan warna primer warna utama 

untuk bahan pencampuran warna yang lain, yang terdiri dari merah, kuning, 

biru. 

2. Warna Sekunder 

Sekunder adalah kedua jadi warna sekunder adalah warna kedua setelah 

primer warna utama yang dimana warna kedua ini adalah warna hasil 

campuran dari warna utama, yaitu Jingga atau orange yang dihasilkan 

perpaduan warna merah dan kuning, Ungu atau violet terbentuk perpaduan 

dari warna merah dan biru, dan Hijau terbentuk dari peleburan warna kuning 

dan biru. 
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3. Warna Tersier 

Setelah warna utama, kedua kini warna ketiga. Maksud dari warna tiga ini 

adalah peleburan warna primer dan sekunder, yang menghasilkan warna : 

a. Coklat-biru menjadi siera sepia, blue navy, pencampuran dari hijau dan 

ungu. 

b. Coklat-kuning disebut siena mentah, kuning tersier dan ilive,perpaduan 

jingga dan hijau. 

c. Coklat-merah atau siena bakar pecampuran jingga dan ungu. 

4. Warna Kuarter 

Kuarter mempunyai istilah yaitu keempat yang berarti dalam sebuah warna 

adalah warna keempat yang merupakan hasil campuran dua warna tersier 

yang menjadi warna.  

a. Coklat kuarter atau yang disebut coklat ungu yang merupakan hasil 

pencampuran warna merah dan biru pada warna tersier. 

b. Orange kuarter atau coklat jingga pencampuran dari warna kuning 

tersier dan warna merah tersier. 

c. Coklat hijau merupakan hasil campuran biru tersier daan kuning tersier 

yang menjadi sebutan hijau tersier atau semacam mossgreen yaitu hijau 

tua atau hijau lumut. 

5. Warna Intermadiet 

Hasil sebuah warna antara warna primer dan warna sekunder pada lingkaran 

warna yang menjadi warna perantara yaitu : 

a. Moon green atau kuning hijau yang terletak diantara kuning dan hijau. 
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b. Deep yellow sebuah warna diantara warna merah dan jingga atau biasa 

disebut kuning jingga. 

c. Biru violet yaitu warna yang terletak antara biru dan ungu dengan 

sebutan sejenis warna indigo atau blue. 

d. Red vermilion warna yang ada diantara merah dan jingga. 

e. Biru hijau sejenis dengan warna lautan yang disebut sea green yaitu 

warna yang ada diantara biru dan hijau. 

f. Merah ungu warna yang terletak diantara warna merah dan ungu violet. 

Warna-warna diatas adalah warna strandart dari sebuah warna 

intermadiet yang ada didalam bentuk lingkaran sehingga digunakaan 

sebagai teori warna. 

2.19  Tipografi 

Dalam pembuatan sebuah desain harus menggunakan sebuah tipografi yang 

tepat. Menurut (Danton Sihombing, 2001), rupa dan huruf digolongkan dalam 

klasifikasi untuk mempermudah mengartikan rupa huruf tersebut. Pada umumnya 

klasifikasi terbentuk atas 4 bagian yaitu : 

1. Serif  

Memiliki bentuk serif pada ujungnya, sehigga membantu hurus tersebut 

untuk dibaca. Serif juga mencerminkan sebuah bentuk huruf yang tegas dan 

berkualitas, penggunaan huruf serif sering dijumpai pada majalah dan surat 

kabar. 
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2. Roman 

Dari kata roman jenis huruf ini berasal dari romawi yang miliki ciri huruf 

tegak serta didominasi garis lurus kaku yang biasa dijumpai pada pilar-pilar 

gedung romawi. 

3. Egyptian 

Egyptian adalah sebuh huruf yang memiliki ketebalan seperti bentuk persegi 

membuat kesan kokoh dan kuat yang biasa populernya disebut san serif. 

4. Script 

Bentuk huruf ini terbentuk atas goresan pena, kuas dan pensil dengan aksen 

basanya berbentuk miring ke kanan membuat kesan pribadi dan akrab. 

2.20 Billboard 

Menurut Sigit Santoso (2009:168), Billboard adalah media iklan outdoor 

advertising yang menjangkau konsumen pada saat perjalanan dan berpergian 

sebagai media penyebaran informasi serta promosi yang memiliki manfaat antara 

lain : 

1. Flexibility 

Billboard memiliki fungsi fleksibel untuk tempat peletakan suatu billboard, 

yang dapat menjangkau setiap orang di suatu lokasi penempatan sasaran 

yang diinginkan. 

2. Target Potensial 

Menyasar masyarakat dengan tingkat pendapatan tertentu yang tidak hanya 

meraih massa secara umum. 
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3. Total Reach 

Jangkauan luas yang dimiliki billboard berserta jangkauan target pasarnya 

yang nantinya terlihat oleh siapapun. 

4. High Frequency 

Jangkauan yang menghasilkan frekuensi terhadapat audiens billboard. 

Menurut Sigit Santoso (2009:171), billboard terdiri dari beberapa jenis 

yaitu :  

1. Neon Box  

Jenis pada billboard ini terbuat dari akrilik yang biasanya disablon serta 

disinari oleh lampu didalam sebuah box. 

2. L.E.D Billboard 

L.E.D Billboard menggunakan sebuah lampu dengan menambahkan sebuah 

gambar berukuran highrest yang dapat terlihat pada siang maupun malam 

dan biasanya gambar tersebut dapat bergerak. 

3. Geometrics 

Merupakan jenis billboard berilusi 3D meski gambar tersebut terlihat datar 

pada sebuah papan billboard. 

4. Poster Panel 

Poster yang merupakan hasil olahan fotografi dan komputer yang dicetak 

menggunakan kertas flexy sehingga tampilan billboard lebih bagus dari 

painted bulletins. 
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2.21 Sinopsis 

 Menurut website (www.garudacyber.co.id), Sinopsis adalah bentuk cerita 

yang terkumpul dari komponen-komponen serta alur-alur cerita yang disimpulkan 

dalam bentuk ringkas, padat dan jelas.  

2.22 Tagline 

Tagline digunakan pada akhir sebuah iklan yang memberi pasan singkat dari 

sebuah iklan tersebut. Menurut (Hasan Alwi 2003:108). Tagline merupakan sebuah 

slogan berupa kalimat pendek yang unik, menarik dan dapat teringat oleh 

pembacanya. Tagline bertujuan menjelaskan maksud dari tujuan kepada 

pembacanya atau audiens yang melihatnya. 

2.23 Brand Awarness 

Menurut Aaker (1996:90),  yang dikutip oleh Rangkuti (2002:39), kesadaran 

merek (brand awareness) adalah kesanggupan calon pembeli untuk mengenali dan 

mengingatkan kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk 

tersebut. 

Gambar 2.10 Piramida Brand awareness 

Sumber : Durianto dkk (2004:6) 
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Durianto dkk (2004:6), mengatakan bahwa kesadaran (awareness) 

menggambarkan adanya merek di dalam pikiran konsumen, untuk menjadi penentu 

dalam beberapa kategori dan biasanya peranan kunci dalam brand equity peranan 

dalam brand equity tersebut tergantung dari tingkatan kesadaran manusia, yang 

berhasil dicapai oleh suatu merek.  

Tingkatan tersebut secara berurutan dapat digambarkan dengan disebut 

piramida. Penjelasan mengenai piramida brand awareness dari tingkat terendah 

hingga tingkat tertinggi adalah sebagai berikut:  

2.23.1 Unware of brand 

Unware of Brand (tidak menyadari merek), tingkatan ini merupakan tingkatan 

terendah pada piramid brand awareness, yang berarti konsumen tidak menyadari 

akan adanya suatu merek.  

2.23.2 Brand recognition 

Brand recognition (pengenalan merek), tingkatan ini merupakan menjadi 

tingkat minimal dari kesadaran merek (brand awareness). Hal ini diperlukan saat 

seorang calon pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian.  

2.23.3 Brand recall  

Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek). Pada tingkatan ini 

konsumen mampu menyebutkan merek tertentu dalam suatu kategori produk dan 

tanpa adanya bantuan untuk memunculkan merek tersebut seperti tahap pengenalan 

sebelumnya. 
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2.23.4 Top of mind  

Top of mind ini merupakan tahap dimana merek tersebut mampu dimunculkan 

satu nama merek oleh konsumen tanpa adanya bantuan pengingatan, maka merek 

tersebut sudah tertanam di puncak pikiran konsumen, menjadikan merek yang 

paling banyak disebut pertama kali.  

Upaya untuk meraih kesadaran mereka, baik tingkatan pengenalan atau 

pengingat kembali di lakukannya dua kegiatan yaitu berusaha memperoleh identitas 

mereka yang mempunyai tingkatan brand awareness yang tinggi lebih dipilih 

konsumen menjadi keputusan pembelian ulang konsumen 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini pembahasan terfokus pada metode yang digunakan dalam proses 

pengolahan data, pengumpulan data dalam proses perancangan video promosi desa 

wisata adat Ngadas sebagai upaya meningkatkan brand awareness.  

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian untuk menyusun penelitian loporan ini menggunakan 

metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (L.J. Moleong, 2011:04), penelitian 

kualitatif menghasilkan data deskriptif yang menghasilkan kata-kata tertulis dan 

perilaku yang diamati. Seperti yang diungkapkan Syodih Nana (2007:60), bahwa 

menjelaskan dan menganalisis sebuah fenomena, aktivitas sosial, peresepsi, 

peristiwa dan sikap kepercayaan. 

Metode kualitatif ini dipilih sebagai metode yang dapat menganalisis 

menunjukkan latar ilmiah dari subjek, objek dan lokasi penelitian. Peneliti 

melakukan pendekatan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan 

dokumentasi pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan  informasi langsung 

bukti jelas yang berupa gambar pada pendekatan dokumentasi, sehingga 

menjunjung dalam perancangan video promosi desa wisata Ngadas. 

Tahap selanjutnya setalah data terkumpul peneliti melakukan analisis data 

berupa reduksi data untuk Merangkum dan memfilter pengumpulan data yang 

didapat untuk memberikan gamabaran yang lebih jelas sehingga data tersaji dengan
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data-data yang telah di reduksi kemudian menentukan SWOT, STP, USP yang 

diambil dari sebuah penggabungan sehingga dapat menghasilkan berupa kata 

kunci/keyword dan melahirkan konsep yang digunakan pada perancangan video 

promosi desa wisata adat ngadas, berikut gambar diagram perancangan penelitian : 

Gambar 3.1 Diagram Kerangka Perancangan 
Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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3.1.1 Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti adalah desa wisata Ngadas, peneliti akan mencari 

informasi dan melakukan analisa dengan metode kualitatif serta pendekatan 

deskriptif.  Menurut Bogdan dan Taylor (L.J. Moleong, 2011:04),  penelitian 

kualitatif menghasilkan data deskriptif yang menghasilkan kata-kata tertulis dan 

perilaku yang diamati. 

3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek yang akan diteliti adalah pengelola pariwisata yang ada di desa Ngadas 

yaitu, kelompok sadar wisata atau yang disebut sebagai pokdarwis, warga desa, 

guide wisatawan dan pelaku wisata lainnya guna mendapatkan hasil wawancara 

3.1.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang berkaitan tentang perancangan video promosi desa 

wisata Ngadas berlokasi di Kecamatan Koncokusumo Kabupaten Malang. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data memiliki peran penting dalam mengetahui 

permasalahan yang ada dalam rancangan video desa wisata Ngadas sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness, dengan cara obervasi, wawancara, dokumentasi, 

studi eksisting dan studi kompetitior. 

3.2.1 Observasi  

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. 

Dalam langkah ini peneliti melakukan analisis terhadap objek wisata yang nantinya 
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akan digunakan sebagai objek dalam video yang meliputi potensi wisata alam, 

kearifan lokal dan sarana prasarana. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi setiap potensi wisata di dalam 

desa Ngadas, mulai dari yang menjadi daya tarik wisata desa, info kegiatan yang 

biasa dilakukan, dan sarana prasarana.  

3.2.2 Wawancara  

(Marzuki,2000:62), wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan 

jalan bertanya baik sepihak maupun dua belah pihak yang dikerjakan dengan 

sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.  

Wawancara memungkinkan untuk mendapatkan data secara lebih tajam 

dibanding lainnya, karena langsung menuju kepada pelaku atau orang yang 

berpengalaman dan memang melakukan hal yang berhubungan dengan 

perancangan tugas akhir ini. Wawancara dengan Bapak Suyak selaku kepala 

pokdarwis dan bapak Harjo selaku anggota pokdarwis mendapatkan informasi asal 

usul, berupa data pengunjung dan objek objek potensi wisata , Ika Widya dan ferry 

selaku guide wisata memberi informasi tentang kebiasaan para wisatawan dan  

tempat kunjungan wisatawan serta Bapak dan ibu Sujud yang  memberi informasi 

tentang tradisi wisatawan di homestay dan keakraban wisatawan kepada warga 

yang dimana beliau sebagai salah satu warga desa Ngadas, Mereka menjadi target 

wawancara karena hasil wawancara dari beliau-beliau ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penulisan agar mempermudah dalam perancangan promosi wisata 

desa adat Ngadas berbasis videografi di Kabupaten Malang. 
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3.2.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

bukti-bukti yang berkaitan dengan objek wisata desa wisata adat Ngadas Kabupaten 

Malang Jawa Timur. Hal ini diperlukan untuk memperdalam penelitian, data yang 

dikumpulkan berupa foto-foto lokasi objek wisata, internet, arsip serta data-data, 

tertulis yang berkaitan dengan perancangan ini. 

3.2.4 Studi kompetitor 

Studi kompetitor adalah sebuah kesamaan objek studi oleh peneliti lain sebagai 

peneliti pesaing. Dalam studi kompetitor dapat mengambil sebuah penambahan hal 

yang belum tersampaikan oleh pesaing sehingga menjadikan peluang untuk 

menarik potensi  baru wisatawan. 

3.3 Teknik Analisa Data  

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penentuan kesimpulan. Proses ini berlangsung 

terus-menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar benar 

terkumpul. 

3.3.1 Reduksi Data  

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

menyusun kedalam pola. 

(Burhan,2001:290), memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 
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lain. Penggunaan strategi deskriptif, kualitatif dimulai dari analisis berbagai data 

yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan 

kesimpulan kategori atau umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari 

mengklasifikasikan data. 

3.3.2 Penyajian Data 

(Ariesto dan Adrianus, 2010) Dengan melakukan penyajian data sekumpulan 

informasi terkumpul disusun sehingga nantinya dapat menarik sebuah kesimpulan. 

Penyajian data dalam data metode kualitatif mengahsilkan data teks (Ariesto dan 

Adrianus, 2010). Peneliti akan kembali mereduksi data hingga menjadi penyajian 

kembali yang akan difilter lagi sehingga data tersebut tersaji dengan lebih baik, 

hingga dapat menarik sebuah kesimpulan yang tepat. 

3.3.2 Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil 

tindakan (Ariesto dan Andrianus, 2010).  

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti dengan cara mengambil 

kesimpulan dari reduksi data ke penyajian data kembali lagi mereduksi hingga data 

benar benar tepat sehingga penyajian lebih baik untuk menarik sebuah kesimpulan 

yang nantinya menjadi data berupa SWOT, STP, USP hingga mendapatkan 

keywords yang di komunikasikan melalui KCM (key communication massage). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Analisa Data  

Pada bab ini memfokuskan dari pengumpulan data yang nantinya akan 

digunkan dalam perancangan video promosi desa wisata adat Ngadas sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness.  

4.1.1 Hasil Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung terhadap objek-

objek yang nantinya digunakan untuk pembuatan video. Dalam observasi ini 

peneliti mengamati bahwa desa wisata Ngadas adalah salah satu desa dari suku 

Tengger Bromo yang terletak di kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang.  

Dengan akses kondisi jalan cukup baik, dapat ditempuh dengan kendaraan beroda 

2 maupun 4, melewati perkampungan desa Gubuklaka dan bukit bukit indah yang 

berkelok kelok serta lading-ladang pertanian desa saat akan mendekati gapura desa 

Ngadas. 

Meskipun desa wisata ini desa wisata adat dengan adat dan tradisi yang 

masih kental diantara desa suku Tengger lainnya, desa wisata adat Ngadas ini 

memiliki berbagai macam objek-objek wisata selain adat dan tradisi yang 

berpotensi untuk dinikmati wisatawan. Objek potensi wisata tersebut mencangkup 

wisata alam yang indah memukau mata, yang meliputi safari agro, bukit khayangan, 

bukit sunset, bukit galaksi dan coban 5 menit.  
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Ngadas juga memiliki pesona kearifan lokal berupa sharing budaya, 

kesenian tari bedoyo sekar dan kesenian khas Ngadas, serta memiliki berbagai 

tradisi asli suku tengger dan Ngadas yaitu upacara karo, kasodo, unan-unan dan 

petean, sarana dan prasarana penginapan homestay, paguyuban jeep dan paguyuban 

kuda. 

Peneliti juga mengamati masih seditkitnya wisatawan yang berkunjung ke 

desa Ngadas, masyarakat luas kebanyakan hanya lewatan desa Ngadas, dikarenakan 

Ngadas merupakan akses menuju ranupani yaitu pos pertama saat akan mendaki ke 

gunung Semeru / ranu kumbolo serta kebanyakan wisatawan hanya familiar dengan 

wisata gunung Bromo. Serta kurangnya media promosi berupa billboard yang 

menunjukan desa Ngadas adalah desa wisata pada saat akan menuju desa atau kota 

Malang dan dengan kemajuan teknologi saat ini, khususnya pada media online 

belum terdapat sebuah media promosi online yang menarik sehingga menjadikan 

masyarakat luas lebih aware terhadapat wisatawan serta menjadikan desa Ngadas 

menjadi salah satu objek wisata pilihan yang dituju wisatawan selain berwisata ke 

desa lain dan Bromo. 

4.1.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lisan terhadap data 

yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian serta membantu dalam 

penyelesaian proses perancangan penelitian ini. 
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Gambar 4.1 Wawancara dengan Bapak Suyak 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Berdasarkan wawancara dengan ketua pokdarwis desa wisata adat Ngadas 

sekaligus anggota perhutani yang bernama bapak Suyak yang memaparkan desa 

Ngadas adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Poncokusumo, 

kabupaten Malang, memiliki topografi perbukitan 2200 mdpl dengan iklim 

Montana, salah satu desa dari suku tengger. Desa wisata adat Ngadas diresmikan 

menjadi desa wisata pada tahun 2007, desa Ngadas dijadikan desa wisata adat 

karena desa Ngadas memliki berbagai tradisi dan adat yang kental dari kumpulan 

desa-desa di sekitar desa Ngadas. Serta memiliki mayoritas masyarakat berprofesi 

sebagaian besar sebagai petani dan pelaku wisata, dengan memeluk berbagai 

kepercayaan yang memiliki perbedaan dari suku tengger lainnya, yaitu mayoritas 

Budha jawa sebesar 50%, Islam 40%, Hindu 10%. Meskipun desa Ngadas adalah 

desa wisata adat, wisatawan yang berkunjung juga dapat menikmati keindahan 

alam, kearifan lokal dan sarana prasarana yang nantinya membuat wisatawan 

mempunyai rasa nyaman dan akrab dengan kesederhanaan dan keramahan  

terhadap masyarakat. Mayoritas wisatawan adalah domestik dibandingkan 
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mancanegara. Wisatawan yang berkunjung kebanyakan dari kalangan pelajar, 

mahasiswa hingga pekerja yang rentan berusia 18-40th.  

Hal ini menjadikan wisatawan yang datang untuk berkunjung kebanyakan 

wisatawan ingin mengenal sesuatu yang baru seperti contohnya mengenal budaya, 

tradisi yang ada di desa sehingga dapat menambah wawasan wisatawan. Namun 

beliau juga menjelaskan bahwa kurangnya promosi yang mengikuti jaman yang 

dimana perkembangan promosi yang kini sudah melalui media online, Ngadas 

memiliki media website dan media sosial lainnya sebagai rana promosi online 

namun hal ini juga terbilang kurang karena belum sepenuhnya berjalan dikarenakan 

kurangnya sumber daya manusia untuk kesadaran mengelola wisata agar lebih 

berkembang. 

Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Harjo 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Wawancara kedua, dilakukan wawancara kepada Bapak Harjo selaku 

anggota pokdarwis dan salah satu pemilik sarana prasarana homestay yang ada 

disana yang menjelaskan berbagai macam potensi wisata yang dimiliki desa wisata 

adat Ngadas. Potensi alam yang dimiliki antara lain : 
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1. Potensi alam  

a. Safari Agro 

Wisatawan diajak untuk melakukan kegiatan edukasi bercocok tanam 

kentang, lombok Ngadas, buah terong dan lain sebagainya yang dimana 

tanaman tersebut adalah hasil pertanian masyarakat desa Ngadas. 

Lokasi wisata safari agro ini terletak di wilayah utara ladang pertanian 

desa dengan jalan setapak dan dikelilingi perbukitan-perbukitan ladang 

pertanian masyarakat.  

b. Bukit Khayangan 

Beliau menjelaskan tempat ini sebagai potensi wisata panorama sisi lain 

dari Bromo yang dimiliki oleh desa Ngadas untuk menikmati keindahan 

alam saat matahari terbit dan bisa digunakan untuk spot camping dengan 

rute jalan setapak melewati hutan dan perbukitan yang dimulai dari 

daerah jemplang jalan leluhur.  

c. Bukit Sunset  

Spot wisata pada puncak ladang selatan Ngadas yang disebut bantengan,  

bapak Harjo mengatakan spot wisata bukit sunset menyuguhkan 

panorama keindahan lampu-lampu pemukiman desa Ngadas dari atas 

bantengan saat matahari tenggelam sehingga desa terlihat cantik dengan 

dikelilingi awan-awan dibawahnya, maka dari itu wisata ini disebut 

wisata bukit sunset. 
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d. Bukit Galaksi 

Wisata ini disebut bukit galaksi karena para wisatawan dapat 

menangkap dan menikmati indahnya bintang-bintang dilangit yang jika 

di visualkan dalam sebuah foto bintang-bintang tersebut menjadi sebuah 

foto galaksi atau yang disebut dengan milkyway. 

e. Coban 5 Menit  

Dari wisata alam yang telah dijelaskan oleh bapak Harjo, Ngadas juga 

memiliki potensi wisata air yaitu air terjun yang dinamakan coban 5 

menit, lokasi coban 5 menit terletak 3 km dari desa Ngadas dengan 

nuansa alam yang masih asri dan belum banyak wisatawan yang 

mengunjungi. 

2. Tradisi 

Desa Ngadas memiliki berbagai macam tradisi antara lain yang telah 

disebutkan bapak Harjo adalah petekan, karo dan upacara kasodo yang telah 

diketahui masyarakat luas. 

3. Kesenian  

Keterampilan yang dimiliki desa Ngadas berupa keterampilan membuat 

batik khas Ngadas yang memiliki motif bunga Adas. Motif bunga adas ini 

diambil dari cerita rakyat yang pada awalnya bunga ini tumbuh pertama kali 

di desa serta memiliki keterampilan tari yang bernama jumenglung dan 

bedoyo sekar Ngadas. 

Dari wawancara potensi alam, tradisi, kuliner dan kesenian yang telah 

dijelaskan diatas beliau menerangkan juga sarana prasarana untuk wisatawan yang 
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meliputi sarana homestay. Homestay di Ngadas tidak begitu memiliki keistimewaan 

seperti layaknya hotel atau homestay yang berkelas, tetapi para wisatawan di 

homestay ini akan dapat merasakan keharmonisan dan keakraban antara wisatawan 

dan pemilik homestay.  

Karena di homestay para wisatawan diajak untuk saling sharing ditungku 

perapian/pegenen yang dimiliki setiap homestay dengan menikmati kopi, teh dan 

hidangan khas Ngadas yang memberikan nuansa kebersamaan dan memberikan 

nuansa baru untuk wisatawan. Begitu juga sebaliknya pemilik homestay sebagai 

pelaku wisata juga mensharingkan tentang budaya Ngadas yang disebut pelaku 

wisata disana yaitu sharing budaya.  

Ngadas juga memiliki sarana transportasi berupa 24 paguyuban jeep dan 

mempunyai 5 paguyuban kuda yang biasanya digunakan para wisatawan untuk 

transportasi ke safari agro dan bukit khayangan. Namun dengan berbagai potensi 

wisata alam, kearifan lokal dan kesenian yang dimiliki, Ngadas terdapat problem 

mengenai pengunjung seperti yang dijelaskan bapak Harjo, pada tahun 2015-2018 

pengunjung mengalami penaikan dan penurunan. Tahun 2015 terjadi erupsi besar 

yang terjadi di Bromo yang memberi dampak pada  desa sehingga desa ditutup, dan 

ditahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan kurang berkembangnya media 

promosi yang lebih baru terutama pada media online serta terjadinya kemarau 

panjang yang mengakibatkan sebagian area wisata alam terbakar oleh terik 

matahari pada akhir-akhir bulan 2018 sehingga menimbulkan rasa takut wisatawan 

untuk berkunjung kesana. Bapak Harjo menjelaskan pula tugas beliau sebagai 

anggota pokdarwis selalu ikut serta dalam pengembangan inovasi dan referensi 
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yang dilakukan pemerintah melalui seminar dan pameran-pameran pariwisata di 

kabupaten Malang. Agar desa Ngadas juga mengetahui perkembangan inovasi dan 

referensi desa wisata lainnya.     

Gambar 4.3 Wawancara dengan ika dan ferry selaku guide 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Wawancara ketiga, mewawancarai Ika dan Ferry selaku guide yang 

menjelaskan, menginformasikan dan menerangkan kepada wisatawan saat 

melakukan perjalanan kesuatu tempat di desa Ngadas. Seperti yang dijelaskan oleh 

Ika  tentang kebutuhan pribadi setiap wisatawan saat mengunjungi safari agro, para 

wisatawan harus menggunakan jaket dan sepatu guna melindungi diri dari suhu 

hawa dingin dan tracking. Sedangkan yang dijelaskan Ferry mengenai apa saja 

program yang dilakukan ditempat wisata, seperti dibukit khayangan para wisatawan 

dibekali snack, kopi dan teh hangat saat menikmati matahari terbit, Ferry juga 

menunjukkan spot-spot bagus untuk mengabadikan momen dan wisatawan yang 

berkunjung pada pontensi wisata alam cenderung wisatawan yang berjiwa 

petualang/aktif karena membutuhkan keberanian untuk melakukannya. 
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Wawancara keempat, dilakukan pendekatan wawancara kepada bapak dan 

ibu Sujud sebagai warga desa Ngadas yang memberikan informasi tradisi sharing 

budaya yang meliputi budaya tradisi Ngadas antara lain menceritakan tradisi unan-

unan yaitu ritual tentang kesucian kaum remaja wanita yang biasanya terjadi akibat 

hamil diluar nikah dengan tanda-tanda para ibu mengalami ngidam dan anak-anak 

banyak terserang penyakit. Upacara karo adalah upacara wujud syukur yang 

dilakukan warga desa Ngadas suku Tengger, kasodo adalah persembahan tradisi 

suku Tengger yang dilarungkan di kawah gunung Bromo. Dalam sharing budaya 

ini beliau juga memberikan informasi tentang pemakaian udeng khas Ngadas dan 

sarung yang digunakan para warga untuk menandakan seorang remaja dan seorang 

yang sudah berkeluarga, ditunjukan dengan sebuah ikatan sarung yang diletakkan 

ditengah dan diujung punggung. 

Gambar 4.4 Basri selaku wisatawan 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Wawancara ke lima oleh salah satu wisatawan yaitu bernama basri Hartono 

seorang mahasiswa asal Malang . Basri Hartono mengetahui desa Ngadas pada 

awalnya hanya sebuah desa yang dilewati untuk arah ke Bromo dan ke desa 

Ranupani pos pertama perjalanan ke gunung Semeru. Basri merasa penasaran 

terhadap wisata yang desa Ngadas dikarena desa ini ternyata desa wisata yang 

diketahui Basri dari palang gapura awal saat akan memasuki kawasan desa, Hingga 
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akhirnya Basri mencoba melakukan wisata di Desa. Pada saat Basri datang 

disambut oleh pengelola yang dinamakan pokdarwis, Pokdarwis menawarkan paket 

opsi destinasi wisata yang dimiliki desa Ngadas.  

Basri memilih untuk menginap selama 2 hari 1 malam, Basri terkejut 

dengan bentuk homestay yang sederhana seperti rumah warga biasa namun, dengan 

rasa basri yang sedemikian rupa, Basri sangat senang karena disambut baik oleh 

pemilik homesatay dengan diberikannya udeng khas Ngadas untuk wisatawan dan 

mempersilahkan basri untuk beristirahat. Ketika hari menjelang malam basri dan 

pemilik homestay berada pada tungku perapian yang dimana fungsi tungku untuk 

menghangatkan badan karena suhu di Ngadas dingin, tungku perapian ini disebut 

pegenen. Basri mendapatkan sebuah wawasan baru mengenai adat-adat dan tradisi 

yang dimiliki Ngadas melalui program wisata yang dinamakan sharing budaya. 

serta Keesokan harinya Basri melakukan perjalanan menuju destinasi bukit 

khayangan untuk menikmati sunrise bersama guide disana basri menceritakan 

melewati jalanan tracking yang sangat menantang adrenali seseorang yang 

melewati hutan bebas dengan pemandangan perbukitan perbukan yang masi alami.  

Ketika sampai, Basri terkejut kembali menikmati pesona alam yang dimiliki 

Ngadas, yaitu pesona sisi lain dari bromo. Disebut bukit khayangan dikarenakan 

kita berada di bukit teratas seperti di khayangan ujar Basri yang bertanya pada 

guide. Kemudian Basri melanjutkan wisatanya menuju Safari agro yang dimana 

Basri diedukasi oleh petani desa Ngadas mengenai cara memilih hasil cocok tanam 

yang berkualitas. Kesimpulan cerita Basri mengenai wisata di Ngadas adalah tak 

menyangka bahwa desa Ngadas menyimpan banyak potensi wisata yang indah dan 
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menajubkan serta bias menambah wawasan dirinya melalui budaya dan adat yang 

dimiliki desa Ngadas. 

4.1.3 Dokumentasi 

 Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dihasilkan data 

berupa data berupa foto dokumentasi potensi wisata desa Ngadas sehingga nantinya 

akan dijadikan sebagai objek potensi wisata yang akan dimuat dalam pembuatan 

video 

1. Safari Agro 

Gambar 4.5 Dokumentasi foto safari agro 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Gambar diatas adalah edukasi wisata yang dilakukan di safari agro yang 

terletak pada lading pertanian desa Ngadas. Wisatawan disini diajak untuk 

beredukasi cara bercocok tanam hasil pertanian desa Ngadas seperti 

contohnya buah terong, kentang daan Lombok khas Ngadas. 
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2. Bukit Khayangan 

Gambar 4.6 Dokumentasi foto bukit khayangan 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Berikut adalah gambar dokumentasi bukit khayangan, tempat yang 

memiliki keindahan alam yang menakjubkan dengan keindahan 

pemandangan sisi lain dari Bromo, yang dimana wisatawan dapat 

bercamping dan menikmati matahari terbit. Akses menuju kesana dilalui 

dengan tracking yang dimulai melewati daerah jemplang dan jalan leluhur 

dengan menikmati perjalanan dihutan hidup.  

2. Bukit Galaksi & sunset 

Gambar 4.7 Dokumentasi foto bukit galaksi 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Dokumentasi foto pada wisata bukit galaksi, bukit galaksi adalah tempat 

wisata untuk menikmati keindahan panorama desa dimalam hari dan 

wisatawan dapat menikmati bintang-bintang dilangit yang menjadi spot foto 

untuk mendapatkan foto milkyway. 



61 
 

 
 

3. Coban 5 Menit 

Gambar 4.8 Dokumentasi foto coban 5 menit 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Berikut hasil dokumentasi Coban 5 menit adalah salah satu wisata alam ai 

yang dimiliki desa Ngadas. 

4. Batik Khas Ngadas 

Gambar 4.9 Dokumentasi Kesenian batik khas Ngadas 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Dokumentasi foto berupa kesenian batik khas Ngadas, keterampilan batik 

Ngadas memiliki berbagai motif salah satunya motif yang paling 

diunggulkan adalah motif bunga adas. Motif bunga adas diambil dari cerita 

rakyat yang pada awalnya berdirinya desa sudah bertumbuhan tanaman adas 

tersebut.  
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6. Kuliner Khas Ngadas 

Gambar 4.10 Dokumentasi foto kuliner khas Ngadas 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Kuliner khas ngadas ini berasal dari mata pencaharian masyarakat desa 

Ngadas sehari hari.Gambar di atas adalah kuliner khas Ngadas berupa 

manisan buah Terong selain itu masi banyak lagi kuliner khas yang 

disuguhkan seperti sambal Klothok Tengger, jus tengrong Belanda dan 

Selai terong serta kripik kentang. 

5. Homestay Ngadas 

Gambar 4.11 Dokumentasi foto tungku pegenen 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

Berikut adalah tempat dimana dilakukannya sharing budaya kepada 

wisatawan yaitu pegenen/perapian dengan menikmati kopi, teh hangat serta 

kuliner khas Ngadas. 
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6. Tari kesenian Jumenglung 

Gambar 4.12 Dokumentasi foto tarian Jumenglung 
Sumber : Olahan penulis, 2019 

Hasil dokumentasi tentang tarian Khas Ngadas Jumenglung pada peringatan 

waisak 

4.1.4 Studi Literatur 

 Dalam melakukan penelitian ini menggunakan studi literatur yang telah 

terkumpul untuk mendukung perancangan video promosi desa wisata adat Ngadas 

sebagai upaya meningkatkan brand awareness. Buku dan jurnal yang berkaitan 

dengan penelitian ini, mengetahui pengertian pariwisata melalui buku literatur dari 

Richardon, John and Martin Fluker berjudul understanding and managing Tourism 

Australia dengan ciri ciri sebuah destinasi yang didapat dari literasi buku berjudul 

pengantar ilmu pariwisata milik Kusdianto Hadinoto. Seletah itu memahami 

pemasaran pariwisata dengan literasi buku tourism dan media promosi yang paling 

diminati para wisatawan adalah video promosi pariwisata, studi literatur ini didapat 

dari buku Tourism Board tentang strategi promosi pariwisata daerah milik Yusak 

Anshori. Dengan mengerti video promosi pariwisata, peneliti juga menggunkan 

literasi mengenai video yang jelaskan oleh Vincent bayu tapa dalam buku 

videografi dan sinematografi praktis, jenis jenis video promosi melalui internet 
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www.mabos.com, color grading www.gpangky.xyz. Peneliti menggunakan media 

placement berupa media online yang  berliteratur pada buku tactic to develop you 

business online oleh Chris Brogan tahun 2010, ditunjang penambahan literatur 

tentang manajemen periklanan milik Kalasi tahun 1995 yang memaparkan unsur 

penting dalam sebuah promosi yang biasa disebut AIDCA. AIDCA adalah 

Attention sebuah promosi harus dapat menarik audiens, Interest memunculkan 

minat konsumen, Desire dapat memenuhi keinginan konsumen, Convition dapat 

menimbulkan rasa keyakinan terhadap konsumen, serta Action yang memunculkan 

tindakan konsumen. Sehingga  nantinya strategi promosi dengan metode AIDCA 

dapat berupaya menambah wisatawan untuk berkunjung dan nantinya media 

promosi video ini dapat berupaya meningkatkan awareness wisata Ngadas hingga 

tingkat top of mind, literasi ini dapat dari buku strategi penaklukan pasar melalui 

riset ekuitas dan perilaku merek tahun 2014 milik Durinto.      

4.1.5 Studi Kompetitor 

Gambar 4.13 cuplikan video promosi umbul sido mukti 

Sumber : Olahan penulis 2019 

 Studi komputitor dilakukan sebagai acuan dalam ide dan konsep pebuatan 

video promosi. Dari hasil studi komputitor yang peneliti gunakan, peneliti 

menggunakan video kompetitor yaitu video promosi umbul sidomukti yang terletak 

http://www.mabos.com/
http://www.gpangky.xyz/
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di kabupaten Semarang dengan durasi 4 menit 52 detik, dalam video ini 

menunjukkan potensi-potensi dan sarana prasana yang ada di umbul sidomukti. 

 Video ini memiliki kelebihan berupa jalan cerita yang ditampilkan yang 

memiliki unsur storytelling dan menghasilkan citra visual yang menyenangkan dan 

kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Namun terdapat unsur yang belum 

ditambahkan dalam video ini berupa penjelasan grafis lokasi lokasi potensi wisata 

yang ada, sehingga video sedikit kurang pas. 

Dengan ini peneliti akan menggunakan video kompetitor ini sebagai acuan 

dan menambahkan aspek yang belum tertera dalam video ini dengan menggunakan 

grafis berupa keterangan lokasi lokasi potensi wisata yang ada di desa Ngadas.  

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Reduksi Data  

 Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dikumpulkan maka peneliti 

melakukan reduksi data untuk memilah data yang lebih penting sehingga nantinya 

data disajikan lalu disimpulkan. 

1. Observasi 

Desa wisata adat Ngadas adalah desa dengan masyarakat suku Tengger 

Bromo, yang terletak di kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. 

Akses menuju desa dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun 4. 

Tidak hanya wisata adat terdapatn juga potensi alam, kearifan lokal dan 

kesenian yang dapat dinikmati wisatawan. Namun wisatawan yang 

berkunjung masih sedikit, dikarenakan kurang awarenya wisatawan 
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terdapat desa wisata adat Ngadas berkembangnya media promosi yang 

mengikuti perkembangan teknologi saat ini. 

2. Wawancara  

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 7 narasumber peneliti 

mereduksi data berupa : 

Ngadas memiliki topografi perbukitan 2200mdpl dengan iklim Montana, 

Mayoritas berprofesi petani dan pelaku wisata, desa Ngadas adalah desa dari 

suku Tengger, yang diresmikan menjadi desa wisata pada tahun 2017. 

Ngadas memiliki budaya yang cukup kental maka dari itu desa Ngadas 

dijadikan desa wisata adat. Tidak hanya itu Ngadas juga memiliki berbagai 

potensi potensi wisata alam yang indah, yang dapat dikunjungi wisatawan. 

Mayoritas wisatawan adalah domestik dibandingkan mancanegara, 

wisatawan yang berkunjung kebanyakan dari kalangan pelajar, mahasiswa 

hingga pekerja yang rentan berusia 18-40 th yang memiliki karakter ingin 

mencoba hal baru, menemukan suasana baru, menemukan wawasan baru, 

berjiwa petualang  dan aktif. Pariwisata desa Ngadas dikelola oleh 

kelompok sadar wisata dan perhutani. Meskipun desa Ngadas adalah desa 

wisata adat Ngadas juga memiliki Wisata alam yang indah antara lain yaitu: 

 safari agro  : Objek wisata alam edukasi bercocok tanam 

hasil pertanian desa Ngadas. 

 Bukit Khayangan : Objek wisata alam spot camping menikmati 

matahari terbit dengan panorama sisi lain gunung bromo. 
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 Bukit Sunset : Objek wisata alam menikmati keindahan mata hari 

terbenam yang berada di atas perbukitan ladang desa. 

 Bukit galaksi : Objek wisata alam menikmati keindahan desa 

dimalam hari dengan lampu lampu rumah warga dan bintang bintang 

yang bisa mendapatkan foto milkyway/galaksi. 

 Coban 5 menit : Objek wisata alam berupa air terjuan yang masi 

alami  

Cenderung wisatawan yang mengunjungi objek wisata alam memiliki jiwa 

pertualang dengan kepribadian yang aktif, karena membutuhkan persiapan 

yang matang dan berani mencoba hal baru. Ngadas juga memiliki potensi 

kearifan lokal berupa tradisi upacara adat  

 Upacara adat Karo  : upacara wujud syukur yang dilakukan 

warga desa Ngadas suku Tengger 

 Upacara adat Kasodo : persembahan tradisi suku Tengger yang 

dilarungkan di kawah gunung Bromo 

 Upacara Unan-unan  : tentang kesucian kaum remaja wanita 

yang biasanya terjadi akibat hamil diluar nikah dengan tanda-tanda 

para ibu mengalami ngidam dan anak-anak banyak terserang 

penyakit. 

Tidak hanya tentang tradisi Ngadas juga membagikan wawasan tentang 

budaya mereka yang dinamakan sharing budaya agar wisatawan 

mendapatkan wawasan baru tentang apa itu desa Ngadas dan suku Tengger 

sehingga interaksi antar wisatawan dan pelaku wisatawan menimbulkan 
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rasa keakraban, sharing budaya ini dilakukan di dalam homestay yang 

berada di tungku perapian/pegenen. Wisatawan juga disuguhkan dengan 

kesenian khas Ngadas berupa batik Ngadas yang bermotif bunga Adas serta 

kesenian bedoyo sekar tarian khas Ngadas. Namun dari berbagai potensi 

wisata yang dimiliki Ngadas mengalami kenaian dan penurunan 2015-2018, 

penurunanan yang terjadi pada akhir tahun 2018 disebabkan karena bencana 

alam yang tak terduga karena kebakaran objek wisata yang menimbulkan 

rasa takut wisatawan saat berkunjung dan kurang berkembangnya media 

promosi yang mengikuti era perkembangan teknologi melalui media online. 

Pokdarwis desa Ngadas terus berusaha berinovasi mengajak masyarakat 

desa untuk saling berkerja sama meningkatkan pariwisata desa dikarenakan 

sumber daya manuasia untuk mengelola pariwisata masi kurang dan 

pokdawis ikut berkontribusi melalui acara-acara event/seminar yang 

dilaksanakan oleh dinas periwisata kabupaten Malang agar mengerti proses 

pengembangan desa wisata lain selain Ngadas. Sehingga dapat menjadikan 

Ngadas menjadi pilihan destinasi wisatawan selain bromo dan desa wisata 

lain. 

3. Dokumentasi 

Hasil reduksi dokumentasi berupa foto-foto potensi wisata alam safari agro, 

bukit khayangan, bukit galaksi dan coban 5 menit. Kearifan lokal dan 

kesenian khas Ngadas berupa taran bedoyo sekar dan batik motif adas khas 

Ngadas yang mendukung untuk pariwisata desa Ngadas khususnya potensi 

yang akan dimuat dalam perancangan video promosi. 
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4. Studi Literatur 

Hasil reduksi literatur telah terkumpul untuk mendukung perancangan video 

promosi desa wisata adat Ngadas sebagai upaya meningkatkan brand 

awareness. Menggunakan Buku dan jurnal, dari literasi buku berjudul 

pengantar ilmu pariwisata milik Kusdianto Hadinoto. Seletah itu memahami 

pemasaran pariwisata dengan literasi buku tourism dan media promosi yang 

paling diminati para wisatawan adalah video promosi pariwisata, studi 

literatur ini didapat dari buku Tourism Board tentang strategi promosi 

pariwisata daerah milik Yusak Anshori. Serta memahami literatur tentang 

manajemen periklanan milik Kalasi tahun 1995 mengenai unsur penting 

dalam sebuah promosi yang biasa disebut AIDCA. AIDCA adalah Attention 

sebuah promosi harus dapat menarik audiens, Interest memunculkan minat 

konsumen, Desire dapat memenuhi keinginan konsumen, Convition dapat 

menimbulkan rasa keyakinan terhadap konsumen, serta Action yang 

memunculkan tindakan konsumen. Sehingga  nantinya strategi promosi 

dengan metode AIDCA dapat berupaya menambah wisatawan untuk 

berkunjung dan nantinya media promosi video ini dapat berupaya 

meningkatkan awareness wisata Ngadas hingga tingkat top of mind, literasi 

ini dapat dari buku strategi penaklukan pasar melalui riset ekuitas dan 

perilaku merek tahun 2014 milik Durinto. 
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4.2.2 Penyajian Data  

 Setelah data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur 

tereduksi maka disimpulkan melalui penyajian data sebagai berikut : 

1. Ngadas terletak di kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang 

memiliki topografi perbukitan 2200 mdpl dengan iklim Montana, mayoritas 

berprofesi sebagai petani dan pelaku wisata. 

2. Pariwisata dikelola oleh pokdarwis dan perhutani. 

3. Mayoritas beragama budha jawa 50%, Islam 40%, Hindu 10 %. 

4. Desa wisata adat Ngadas memiliki potensi wisata berupa potensi wisata 

alam seperti safari agro, bukit khayangan, bukit sunset, bukit galaksi dan 

coban 5 menit. Potensi wisata kearifan lokal berupa tradisi dan budaya yang 

meliputi upacara adat karo, unan-unan dan kasodo serta budaya sharing 

kepada wisatawan yang disebut sharing budaya. 

5. Mayoritas wisatawan adalah wisatawan domestik dibandingkan 

mancanegara, wisatawan yang berkunjung kebanyakan dari kalangan 

pelajar, mahasiswa hingga pekerja yang rentan berusia 18-40 th yang 

memiliki karakter ingin mencoba hal baru, menemukan suasana baru, 

menemukan wawasan baru, berjiwa petualang  dan aktif. 

6. Kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola wisata dengan ini 

pordarwis selalu mengajak masyarakat untuk berusaha berinovasi bersama-

sama untuk kemajuan pariwisata desa Ngadas. 
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7. Pokdarwis ikut berkontribusi melalui acara-acara event/seminar yang 

dilaksanakan oleh dinas periwisata Kabupaten Malang agar mengerti proses 

pengembangan desa wisata lain selain Ngadas. 

8. Meningkatkan Tingkat kesadaran masyarakat terhadap desa wisata adat 

Ngadas. 

9. Menjadikan desa wisata adat Ngadas menjadi pilihan destinasi utama 

wisatawan selain bromo dan desa wisata lain. 

10. Kurangnya media promosi yang lebih baru untuk mendukung promosi desa 

wisata adat Ngadas khususnya pada media online. 

4.2.3 Kesimpulan 

Ngadas adalah salah satu desa yang berasal dari suku Tengger, desa Ngadas 

di resmikan menjadi desa wisata adat pada tahun 2007. Ngadas memiliki topografi 

berupa perbukitan dengan ketinggian 2200 mdpl serta beriklim montana, mayoritas 

masyarakat berprofesi sebagai petani dan pelaku wisata dengan memeluk beragam 

kepercayaan. Pariwisata desa Ngadas dikelola oleh Pokdarwis dan perhutani, desa 

Ngadas tidak hanya memiliki potensi wisata adat dan budaya saja tetapi juga 

memiliki potensi wisata alam yang indah serta kearifan lokal berupa kesenian dan 

kuliner khas Ngadas. Tetapi Tidak dipungkiri bila terjadi bencana alam yang tak 

terduga, karena Ngadas terletak bersebelahan oleh gunung aktif Bromo. 

Wisatawan yang berkunjung kebanyakan wisatawan lokal dibandingkan 

mancanegara, wisatawan kebanyakan dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga 

pekerja yang rentan berusia 18-40 th yang memiliki karakter ingin mencoba hal 

baru, menemukan suasana baru, menemukan wawasan baru, berjiwa petualang  dan 
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aktif. Namun Ngadas belum sepenuhnya maksimal dalam rana untuk 

mempromosikan pariwisata disebabkan kurangnya SDM untuk pengelola wisata 

dan kurang berkembangnya rana promosi yang mengikuti perkembangan teknologi 

yaitu melalui media online. Pokdawis terus berkembang berinovasi mengajak 

masyakarat menambah sdm dan mengikuti event / seminar pariwisata kabupaten 

Malang, sehingga dapat lebih menjadikan Ngadas menjadi pilihan destinasi 

wisatawan selain bromo dan desa wisata lain. Maka dari itu diperlukannya sebuah 

media promosi yang lebih baru yang seiring dengan  perkembangan teknologi. 

Peneliti membuat media promosi berupa video karena media promosi video 

merupakan media promosi yang paling diminati wisatawan yang menampilkan 

gambar keindahan secara visual, yang nantinya kan di terapkan pada media online. 

Khusunya media online media sosial agar berupaya meningkatkan tingkat 

kesadaran masyarakat terhadap desa wisata adat ngadas melalui brand awareness. 

4.3 Konsep Dan Keyword 

4.3.1 Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

1. Segmentasi 

a. Demografis 

 Usia   : 18-40 tahun  

 Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

 Profesi   : Pelajar hingga pekerja 

 Kelas sosial  : Menengah  

b. Geografis 

 Wilayah  : Kabupaten Malang 
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 Negara   : Indonesia 

 Iklim   : Montana 

c. Psikografis 

 Ingin mencoba hal baru 

 Menemukan suasana baru 

 Memiliki kepribadian yang aktif 

2. Targeting 

Target untuk Perancangan video promosi desa wisata adat Ngadas sebagai 

upaya meningkatkan brand awareness ini tertuju pada kalangan pelajar hingga 

pekerja yang menyukai hal baru, ingin menemukan suasana baru dan memiliki 

kepribadian yang aktif. 

 Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

 Umur   : 18-40 th 

 Pendapatan  : Rp. 100.000 – Rp. 3.000.000 

 Kelas sosial  : Menengah 

 Profesi   : SMA, Mahasiswa, Pekerja 

3. Positioning 

Peneliti menentukan positioning melalui perancangan video promosi desa 

wisata adat Ngadas berupa desa wisata adat yang memiliki pesona berbagai 

potensi wisata yang menarik yang dapat menjadi wisata yang memiliki momen 

tak terlupakan bagi wisatawan. 
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4.3.2 Unique Selling Proposition  

Unique selling propositioning yang dimiliki desa Ngadas adalah memiliki 

perbedaan mayoritas memeluk kepercayaan 50% Budha. Berbeda dengan suku 

tengger pada umumnya mayoritas memeluk kepercayaan hindu, tidak hanya itu 

meskipun desa Ngadas adalah desa wisata adat, Ngadas juga memiiki  potensi 

wisata alam yang beragam dan indah serta memiliki potensi wisata kearifan lokal 

berupa kesenian. 
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4.3.3 Analisa SWOT 

 Tabel 4.1 Analisa SWOT 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

 

    Internal 

 

 

 

 

 

Eksternal 

 

 

Strenght Weakness 

1.mempunyai berbagai     

macam potensi wisata mulai 

dari wisata alam, kearifan 

lokal dan kesenian 

2.mayoritas suku tenger 

beragama budha 

3.mempunyai adat yang masi 

kental 

1.Kurangnya tingkat 

kesadaran masyarakat 

terhadap keberadaan wisata 

2.Masi kurang 

berkembangnya media 

promosi 

3.Kurangnya sdm menjadi 

pelaku wisata 

Oportunity S-O W-O 

1.Dapat mengikuti pameran 

pariwisata agar dapat lebih 

dikenal masyarakat luas 

2. Dapat menjadikan tujuan 

tempat wisata selain bromo 

3.Dapat mempromosikan 

wisata melalui media sosial 

seiring dengan 

berkembangnya teknologi 

4.Bekerja sama dengan agen 

travel pariwisata 

Dengan memiliki berbagai 

potensi wisata dapat 

menjadikan destinasi wisata 

selain bromo serta 

mengembangkan pariwisata 

melalui pemeran pariwisata 

dan bekerjasama dengan agen 

travel pariwisata yang 

nantinya dipromosikan 

melalui media sosial 

meningkatkan media promosi 

melalui pameran dan 

berkerjasama dengan agen 

travel yang nantinya dapat 

dipromosikan kembali melalui 

media sosial sehinga dapat 

berupaya meningkatkan 

tinggat kesadaran masyarakat 

terhadap wisata, serta dapat 

menambah pelaku wisata di 

Ngadas 

Threat S-T W-T 

1.Berkembangnya desa wisata 

lain yang meningkatkan 

pesaing 

2.Kurangnya tingkat kesadaran 

masyarkat terhadapat wisata 

3.Terjadi bencana alam yang 

tak terduga 

Meningkatkan strategi 

kelompok sadar wisata untuk 

menarik wisatawan dan 

memberikan rasa kenyamanan 

wisatawan saat berwisata 

Berupaya meningkatkan 

partisipati antara kelompok 

sadar wisata dan masyarakat 

agar desa menjadi destinasi 

wisata yang menjadi tujuan 

utama wisatawan 

Konsep utama 

Merancang media promosi melalui media promosi berbasis video untuk berupaya meningkatkan 

tingkat kesadaran masayakat/wisatawan (brand awareness) dengan menampilkan potensi 

potensi wisata yang dimiliki desa wisata adat Ngadas agar menjadi pilihan wisatawan untuk 

berkunjung 
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4.3.4 Key Communication Message  

Tabel 4.2 Keyword 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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4.3.5 Diskripsi Konsep 

Berdasarkan keyword yang dirancang maka konsep yang digunakan dalam 

perancangan video promosi desa wisata adat Ngadas ini adalah “harmony”. Kata 

Harmony adalah sebuah kata kunci yang dihasilkan dari beberapa keyword yang 

disatukan melalui key communication massages dari hasil analisa SWOT, STP dan 

USP. 

Harmony sendiri memiliki arti sebuah rasa harmonis / ketenangan rasa 

menikmati sesuatu yang dimiliki seseorang, yang diibaratkan para wisatawan yang 

berkunjung menikmati berbagai potensi wisata yang di miliki Ngadas akan 

merasakan rasa harmonis ketenangan rasa hati mereka.  

4.4 Perancangan Karya 

4.4.1 Tujuan Kreatif 

Sehingga video promosi desa wisata adat Ngadas mampu memberi pesan 

dan kesan visualisasi sebuah wisata yang memiliki rasa ketenangan / harmony. 

Dengan konsep ini akan memberikan sebuah tingkat kesadaran wisatawan bahwa 

sebuah tempat wisata yang memiliki berbagai macam potensi dengan sebuah 

kebersamaan dan ketenangan adalah Ngadas. 

4.4.2 Strategi Kreatif 

1. Sinopsis 

Terdapat beberapa wisatawan yang akan berwisata mengunjungi desa wisata 

adat Ngadas, dengan perjalanan awal melewati gapura masuk desa wisata adat 

Ngadas. Kedatangan mereka disambut baik oleh pengelola wisata / salah satu 

pokdawis (kelompok sadar wisata), mereka berjalan menelusuri desa dan kemudian 
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dijamu dengan masakan sederhana khas ngadas dengan canda tawa menyatu 

dengan masyarakat. Tidak lama kemudian para wisatawan menikmati tradisi jaran 

kencak yang diselenggarakan masyarakat desa, dan salah satu pelaku wisata 

mengedukasi cara membatik batik adas khas Ngadas, tarian khas Ngadas yaitu 

Jumenglung dan safari agro yaitu edukasi cara bercocok taman masyarakat Ngadas.  

Ngadas juga memiliki wisata alam air yaitu coban 5 menit, air terjun yang masih 

alami, yang diakses wisatawan dengan tracking di hutan. Ketika waktu menunjukan 

pergantian waktu sore menuju malam, wisatawan menuju potensi wisata bukit 

sunset yang dapat menikmati api unggun dan bukit galaksi yang dapat menikmati 

bintang bintang di malam hari, lalu wisatawan kembali dijamu oleh salah satu 

pelaku wisata untuk berinteraksi bercerita tentang tradisi dan budaya yang dimiliki 

desa yang disebut sharing budaya. Keesokan harinya para wisatan menuju pontesi 

wisata bukit khayangan, para wisatawan mendirikan tenda dan menikmati minuman 

hangat dengan suasana pagi, panorama yang indah dari sisi lain dari Bromo. Mereka 

melepaskan rasa kesenangan dan kegembiraan para dengan berdiri dan mengangkat 

tangannya. 

2. Tagline  

 Tagline/slogan yang digunakan pada video promosi desa wisata adat 

Ngadas adalah pengembangan dari keyword berupa harmony yang menghasilkan 

tagline berupa “symphony of Ngadas” yang berarti keselarasan anatara potensi 

potensi wisata yang dimiliki desa serta beraneka macam kearifan lokal yang 

dimiliki sehingga membuat para wisatawan merasakan sebuah irama harmonisasi 

saat berwisata di desa. 
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3. Storyline 

Storyline adalah menceritakan alur cerita pada video yang akan digunakan 

dalam video promosi desa wisata adat Ngadas. 

Tabel 4.3 Storyline 

NO 
SHOOT 

OF SIZE 
CERITA 

1 LS Panorama bukit khayangan. 

2 LS Gerbang selamat datang desa Ngadas Poncokusumo Kab.Malang . 

3 LS Panorama pemukiman desa. 

4 LS Wisatawan berjalanan menuju pendopo. 

5 LS Wisatawan berjalan menuju salah satu anggota pokdarwis. 

6 MCU Wisatawan bersalaman dengan salah anggota pokdarwis. 

7 LS Panorama keindahan ladang desa ngadas dari aerial. 

8 MCU Interaksi wisatawan membantu memasak. 

9 CU Wisatawan membantu memasak sambal khas Ngadas. 

10 MCU Wisatawan melakukan interaksi saat memasak. 

11 CU Mengangkat sambal. 

12 MCU Wisatawan mengabadikan moment tradisi. 

14 LS Suasana tradisi jaran kencak. 

15 MCU Ekspresi salah satu peserta tradsisi jaran kencak. 

16 MCU Interaksi wisatawan kepada peserta jaran kencak. 

17 BCU Motif batik adas khas desa Ngadas. 

18 MCU Interaksi wisatawan membatik bersama. 
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19 CU Bunga adas. 

20 MCU Wisatawan meniup canting. 

21 MCU Wisatawan berinteraksi berlatih tari khas Ngadas. 

22 MCU Wisatawan mencangkul di ladang. 

23 LS Wisatawan berinteraksi di safari agro. 

24 MCU Interkasi berlatih tari bersama. 

25 MCU Wisatawan berjalan melihat kamera bawaannya. 

26 LS Suasana pepohonan. 

27 MCU Wisatawan berjalan menuju air terjun. 

28 CU Ekspresi wisatawan terhadap kemegahan air terjun. 

29 LS Panorama air terjun. 

28 LS Kegembiraan salah satu wisatawan. 

30 LS Kegembiraan bersama  di menikmati air terjun. 

31 CU Salah satu wisata merasakan air terjun. 

32 LS Wisatawan bercanda gurau dengan air. 

33 CU WIsatawan berjalan bersama. 

34 LS Timelapse Suasana sore menuju malam. 

35 LS Timelapse gunung sore menuju malam. 

36 CU Ekspresi Kegembiaraan salah satu wisatawan. 

37 CU Merrasakan api unggun. 

38 LS Timelapse wisatawan dan nuanse bukit galaksi. 

39 LS Suasana jaranan campursari. 
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40 LS Suasana jaranan campursari. 

41 MCU Suasana warga sekitar. 

42 LS Atraksi jaranan campursari. 

43 MCU Ekspresi wisatawan melihat jaranan. 

44 LS Wisatawan memasuki rumah melakukan sharing budaya. 

45 MCU Interaksi wisatawan kepada teman dengan membawa kopi hangat. 

46 MCU Kehangatan api unggun di pegenen. 

47 MCU Interkasi wisatawan dengan pokdarwis. 

48 LS Suasana jaranan . 

49 LS Ekspesi kegembiaraan salah satu wisatawan. 

50 MCU Interkasi saat sharing budaya. 

51 LS Atraksi jaranan campursari. 

52 LS Interkasi kegembiraan wisatawan. 

53 LS Timelapse suasana bukit khayangan. 

54 MCU Ekspresi salah salatu wisatawan merasakan nuansa pagi. 

55 LS panorama bukit khayangan. 

56 MCU Wisatwan berinterkasi dengan minuman hangat di bukit khayangan. 

57 LS Panorama bukit khayangan. 

58 LS Interaksi antar wisatawan. 

59 LS Wisatawan berdiri bersama melihat panorama bukit khayangan. 

60 LS Wisatawan mengangkat tangan mngekspresikan kegembiaraan yang di 

dapat. 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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4. StoryBoard 

Storyboard adalah Sebuah gambaran sketsa alur video berupa gambar 

sketsa, background music dan lain lain yang menjadi gamabaran perscene 

dalam video promosi desa wisata adat Ngadas. 

Gambar 4.14 Storyboard 1-3 

Sumber : Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.15 Storyboard 4-6 

Sumber : Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.16 Storyboard 7-9 

Sumber : Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.17 Storyboard 10-12 

Sumber : Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.18 Storyboard 13-15 

Sumber: Olahan penulis,2019 
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Gambar 4.19 Storyboard 16-18 

Sumber: Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.20 Storybaord 19-21 

Sumber: Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.21 Storyboard 22-24 

Sumber : Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.22 storyboard 25-27 

Sumber : Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.23 storyboard 28-30 

Sumber: Olahan penulis, 2019 



92 
 

 
 

Gambar 4.24 Storyboar 31-33 

Sumber:OLahan penulis, 2019 



93 
 

 
 

Gambar 4.25 Storyboard 34-36 

Sumber:olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.26 Storyboard 37-39 

Sumber:Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.27 Storyboard 40-42 

Sumber:Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.28 Storyboard 43-45 

Sumber:Olahan penulis, 2019 
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Gambar 4.29 Storyboard 46-48 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 
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Gambar 4.30 Storyboard 49-51 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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Gambar 4.31 Storyboard 52-54 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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Gambar 4.32 Storyboar 55-57 

Sumber : Olahan penulis,2019 
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Gambar 4.33 Storyboard 58-60 

Sumber: Olahan Penulis,2019 
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Gambar 4.34 Storyboard 61-63 

Sumber:Olahan penulis,2019 
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Gambar 4.35 Storyboard 64-66 

Sumber:Olahan Penulis, 2019 
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5. Tipografi 

Gambar 4.36 tipografi Princess an the frog 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Tipografi menggunakan “font Princess an the frog’’ memberikan kesan 

tegas dan kemegahan di implementasikan pada font tagline dan media 

pendukung berupa billboard, x-banner, Brosur dan Merchendise.  

6. Warna 

Gambar 4.37 Penggunaan warna pada video dan media pendukung 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Penggunaan warna pada video promosi desa wisata adat Ngadas beserta 

media pendukung berporos pada konsep Harmony. Konsep Harmony 

menghasilkan warna berupa warna coklat yang tergolong dalam warna tersier 

Coklat-kuning disebut siena mentah menurut buku “manajemen warna dan  
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Gambar 4.38 Color Harmony Workbook Pb 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Desain” serta coklat merupakan sifat warna yang berarti kestabilan = 

keselarasan = ketenangan / calm yang diambil dari literatur dari buku “Color 

Harmony Workbook Pb”. Terdapat sifat kata calm mengandung persamaan 

sinonim ketenangan = keselarasan = harmony yang berarti ketenangan/ 

kestabilan/ keselarasan terdapat aspek warna coklat. 

7. Editing 

Pada proses editing, peneliti menggunakan program editing Adobe 

Premiere Pro CC 2017. Format yang digunakan adalah H.264 (MP4), 

berresolusi fullHD (1080p) dan berframerate 30fps dengan durasi 03 menit 18 

detik. 

Gambar 4.39 Langkah pertama untuk mengedit video 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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Bagian Pertama untuk melakukan proses editing, peneliti menentukan 

membuat project format video, mementukan dimana file akan disimpan dan lain 

sebagainya. 

Gambar 4.40 Langkah kedua editing 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Bagian kedua, Peneliti membuat sebuah sequence/wadah untuk timeline 

clip video yang akan di edit. Format dan sequence telah terpilih, peneliti 

melakukan sortir clip video dan pemilihan musik, peneliti mengunakan music 

“Guardian”. 

Gambar 4.41 Langkah ketiga editing 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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Bagian ketiga, video yang telah dimuat dalam kolom project premiere pro, 

peneliti memulai untuk memilih scene adegan yang sesuai dengan storyboard 

untuk di import kedalam wadah timeline sehingga nantinya akan menghasilkan 

rangkaian video dari pemilihan clip-clip  video yang dipilih. 

Gambar 4.42 Langkah keempat editing 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Bagian keempat, rangkaian video clip dan musik yang terdapat pada 

timeline sequence kini proses mengimport bahan berupa grafis yang akan 

digunakan pada timeline sequence. Setelah itu pemilihan transisi dan efek-efek 

pendukung lainnya. 

Gambar 4.43 Langkah kelima editing 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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Bagian kelima, peneliti melakukan penelitian pada timeline clip video yang 

sudah tertata menggunakan color grading lumetri color pada vitur adobe 

premiere pro cc 2017. 

Gambar 4.44 Langkah terakhir editing 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Langkah terakhir peneliti meriview dan mengoreksi timeline clip yang telah 

tersusun dengan perpaduan transisi dan efek pendukung lainnya, bila dirasa 

telah cocok kemudian proses merender video dengan fitur export, media 

kemudian memilih resolusi high bitrate lalu pilik OK. 

8. Final Project Video 

Dalam final projek video, Peneliti menjelakan hasil jadi dari video promosi 

desa wisata adat Ngadas berupa thumbnails scene per scene seta 

pejelasannya. 
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Gambar 4.45 Penjelasan scene 01 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Pada scene 01, peneliti menunjungkan gambaran panorama dengan angle 

camera melalui aerial dengan pergerakan kamera zoom in serta memiliki size 

of shot long shoot. 

Gambar 4.46 Penjelasan scene 02 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Pada scene 02, menampilakan gapura dengan objek satu mobil yang 

dikendarai beberapa wisatawan yang akan masuk desa Ngadas dengan angle 

kamera melalui aerial dan pergerakan kamera panning ke atas serta memiliki 

size of shoot long shoot. 
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Gambar 4.47 Penjelasan scene 03 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Pada scene 03, menampilkan panorama pemukiman desa melalui angel 

aerial dengan pergerakan kamera tilting ke atas dan size of shoot long shoot 

memperlihatkan keseluruan panorama pemukiman. 

Gambar 4.48 Penjelasan scene 04 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene ke 04, menampilkan 3 orang wisatawan yang berjalan dipagi hari 

menuju desa Ngadas menggunakan angel kamera low angel pergerakan kamera 

zooming dan size of shoot mengunakan long shoot yang memperlihatkan objek dan 

suasana.  
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Gambar 4.49 Penjelasan scene 05 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Scene ke 05, menampilakan 3 wisatawan yang berjalan menuju salah satu 

anggota pokdarwis yang berpada di pendopo desa Ngadas yang memiliki angle eye 

level, memliki pergerakan panning serta memiliki size of shoot long shoot yeng 

memperlihatkan objek dengan suasana lebih luas. 

Gambar 4.50 Penjelasan scene 06 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Pada scene 06, memperlihatkan 3 wisatawan yang sedang bersalaman oleh 

salah satu anggota pokdarwis yang nantinya akan menuju memasuki desa untuk 

berwisata dengan angel kamera eye level, pergerakan kamera menggunakan 

panning serta size of shoot memliki ukuran yang cukup detail kepada pergerakan. 
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Gambar 4.51 Penjelasan scene 07 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Pada scene 07, memperlihatkan panorama pemukiman desa ngadas yang 

berada diatan ladang ladang pertanian desa dengan angel kamera melalui aerial 

serta memiliki pergerakan kamera tilting ke kanan dan memiliki size of shoot long 

shoot memperlihatkan keseluruan panorama lebih luas.  

Gambar 4.52 Penjelasan scene 08 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 08, Menunjukan 3 wisatawan yang memasuki desa Ngadas dan 

menuju tujuannya. Memiliki pergerakan kamera zoom in serta berangle kamera eye 

leve dengan size of shoot medium close up memperlihatkan mulai punggung hingga 

ujung kepa objek. 
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Gambar 4.53 Penjelasan scene 09 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 09, memperlihatkan dua orang warga lokal dengan berpenampilan 

ciri khas suku tengger yang berjalan di ladang desa. Scene ini memiliki pegerakan 

kamera zoom in dengan angel kamera eye level serta memliki size of shoot long 

shoot yang terlihat objek dan luas panorama sekitar. 

Gambar 4.54 Penjelasan scene 10 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 10, menampilkan scene ladang desa menggukan pergerakan kamera 

panning dengan angel kamera aerial. Size of shoot pada scene ke sepuluh adalah 

long shoot yang memperlihatkan keseluruhan. 
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Gambar 4.55 Penjelasan scene 11 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 11 menunjukan scene interkasi salah satu wisatan dengan warga 

lokan yang sedang membantu memasak dengan pergerakan kamera zooming dan 

memiliki angel kamera melalui low angel serta size of shoot medium close up yang 

memperlihatkan objek dari pinggang hingga ujung kepala. 

Gambar 4.56 Penjelasan scene 12 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 12, memperlihatkan pergerakan tangan wisatawan yang sedang 

membuat masakan khas desa Ngadas yaitu sambal klothok dengan angel kamera 

hingh angel, pergerakan kamera zooming dan size of shoot close up. Terdapat juga 

sebuah penanda keterangan grafis berupa sambal klothok 
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Gambar 4.57 Penjelasan scene 13 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 13, Menampilkan interaksi ekspresi antara wisatawan dan warga 

lokal yang sedang memasak sambal klothok, scene ini memiliki pergerakan kamera 

stay dan angel kamera eye level, Serta memiliki size of shoot medium close up 

memberikan aspek keterangan objek dari dada hingga ujung kepala. 

Gambar 4.58 Penjelasan scene 14 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 14, Menunjukan hasil sambal klothok yang dipanggang di kompor 

dengan angle kamera high angel serta memiliki pergerkan kamera panning. Size of 

shoot yang dimiliki scene empat belas adalah close up yang mendetailkan objek 

tangan dan sambal yang diangkat. 
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Gambar 4.59 Penjelasan scene 15 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene ke 15, menampilkan salah satu wisatawan yang sedang merekam 

tradisi jaran kencang yang berlangsung di desa dengan pergerakan kamera stay dan 

memiliki angel kamera berupa eye level serta size of shoot medium close up dengan 

objek bermula dari dada hingga ujung kepala objek. 

Gambar 4.60 Penjelasan scene 16 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 16, menunjukan tradisi jaran kencak yang memilik size of shoot long 

shoot yang memperlihatkan keseluruan objek dan memliki pergerakan kamera stay.  
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Gambar 4.61 Penjelasan scene 17 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Scene ke 17, menampilkan salah satu peserta jaran kencak dengan pakaian 

tradisi jaran kencak yang memiliki pergerakan kamera stay, size of shoot medium 

close up objek dadi hingga ujung kepala objek. Angel kamera yang digunakan 

adalah eye level. 

Gambar 4.62 Penjelasan scene 18 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene ke 18, menunjukann salah satu wisatawan yang merekam dan 

berinterkasi kepada masyarakat yang mengikuti tradisi jaran kencak dengan angel 

kamera eye level dan memiliki size of shoot medium close up. Menggunakan 

pergerakan kamera stay. 
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Gambar 4.63 Penjelasan scene 19 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene ke 19, Menampilkan detail kain batik khas Ngadas yang terhampar 

angin dengan pergerakan kamera stay dan memiliki angle kamera eye level serta 

size of shoot menggunakan big close up yang melihatkan detail motif batik. 

Gambar 4.64 Penjelasan scene 20 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene ke 20, menampilkan interkasi masrakat dengan 2 wisatwan yang 

sedang membatik dan merekam denga pergerakan kamera panning. Memiliki size 

of shoot medium close dengan angel kamera eye level dan terdapat keterangan 

grafis berupa batik adas local artwork 
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Gambar 4.65 Penjelasan scene 21 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Scene 21, menunjukan detail dari bunga adas yang menyimbolkan dari 

motif kain batik yang memiliki pergerakan kamera panning dan menggunakan 

angel kamera high angel. Size of shoot menggunakan close up 

Gambar 4.66 Penjelasan scene 22 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 22, menampilkan ekspresi salah satu wisatawan yang sedang meniup 

canting untuk mencoba membatik dengan pergerakan kamera stay dan memiliki 

size of shoot medium close up. Angel kamera yang digunakan adalah eye level. 
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Gambar 4.67 Penjelasan scene 23 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Scene 23, menampilkan interaksi para wisatawan yang sedang berlatih tari 

khas desa Ngadas, scene ini menggunakan size of shoot medium close up, 

menggunakan pergerakan kamera stay dan angel kamera eye level. Terdapat juga 

keterangan grafis berupa jumenglung dance tradion of local dance. 

Gambar 4.68 Penjelasan scene 24 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene dua puluh empat, menampilkan scene cangkul yang digunakan salah satu 

wisatawan dengan menggunakan size of shoot big close up dengan pergerakan 

kamera stay, serta mengunakan angel high angel 
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Gambar 4.69 Penjelasan scene 25 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Scene 25, menampilkan interaksi para wisatawan yang sedang malakukan 

destinasi safari agro bercocok tanam mengunakan pergerakan kamera stay, dengan 

engel kamera eye level dan mengunakan size of shoot long shoot yang 

memperlihatkan objek dan sekitar objek. Terdapat keterangan grafis penanda lokasi 

berada di safari agro agro tourim 

Gambar 4.70 Penjelasan scene 26 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 26, menampilkan interaksi wisatawan yang sedang mengikuti gerak 

tari yang diajarkan oleh 2 orang masyarakat des Ngadas dengan pergerakan kamera 
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stay dan angle kamera eye level. Size of shoot yang digunakan adalah medium close 

up, Memberikan ari kebersmaan diantara wisatawan dan pelaku wisata. 

Gambar 4.71 Penjelasan scene 27 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Pada scene 27, menjelaskan 3 orang wisatawan yang sedang berinteraksi 

setelah menikmati momen monet yang telah dilewati. Pada scene ini menggunakan 

pergerakan kamera zoom out, size of shoot close up dan angle kamera 

menggunakan eye level. 

Gambar 4.72 Penjelasan scene 28 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 
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Scene 28, menampilkan panorama keindahan pohon pohon tinggi sebagai 

arah untuk menuju air terjun dengan angel kamera low angel dan memiliki 

pergerakan kamera zooming. Size of shoot yang digunakan adalah long shoot. 

Gambar 4.73 Penjelasan scene 29 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 29, menampilkan 3 orang wisatawan yang sedang berjalan menuju air terjun 

coban 5 menit , angle kamera yang digunakan adalah eye level, size of shoot 

menggunakan long shoot dan pergerakan kamera zooming. 

Gambar 4.74 Penjelasan scene 30 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Scene 30, menunjukan ekspesi salah satu wisatawan yang melihat keatas, 

melihat kemegahan air terjun. Scene ini mengunakan angle kamera low angel, 
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pergerakan kamera stay dan memiliki size of shoot close up.Terdapat keterangan 

grafis berupa lokasi bertulis waterfall 5 menit natural tourism. 

Gambar 4.75 Penjelasan scene 31 

Sumber: Olahan Penulis,2019 

 Scene 31, menampilkan panorama air terjun yang cukup deras melalui angel 

kamera aerial, size of shoot menggunakan long shoot dan pergerkan kamera zoom 

in. 

Gambar 4.76 Penelasan scene 32 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

 Scene 32, Menunjukan kegembiaraan salah satu wisatawan yang sedang 

bermain air didalam kubangan air terjun, angel kamera yang digunakan eye level, 

size of shoot menggunakan long shoot dan pergerakan kamera stay. 
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Gambar 4.77 Penjelasan scene 33 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 

Scene 33, menunjukan panorama dan objek wisatawan sedang bermain air 

di lokasi air terjun dengan pergerakan kamera tilting dan mengunakan angel aerial. 

Size of shoot menggunakan long shoot yang memperlihatkan panorama secara luas. 

Gambar 4.78 Pejelasan scene 34 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 Scene 34, menerangkan postur tubuh yang memandang kesegaran percikan 

air yang jatuh dai air terjun, menggunakan angle kamera eye level, size of shoot 

medium close up dan memiliki pergerakan kamera stay. 
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Gambar 4.79 Penjelasan scene 35 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 Scene 35, menampilkan interaksi wisatawan yang sedang bermain air yang 

menggunakan pergerakan kamera tilting, angel kamera eye level dan menggunakan 

size of shoot long shoot. 

Gambar 4.80 Penjelasan scene 36 

Sumber : Olahan Penulis, 2019  

Scene 36, menampilkan perjalanan para wisatawan untuk melanjutkan 

destinasi berikutnya yang melewati semak semak alami. Angel kamera yang 

digunakan adalah low angel, size of shoot long shoot dan pergerakan kamera stay. 
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Gambar 4.81 Penjelasan scene 37 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 37, menampilkan scene pergerakan langit sore menuju malam dengan 

pepohonan yang tinggi, memiliki angle low angle, pergerakan kamera tilting dan 

size of shoot long shoot. 

Gambar 4.82 Penjelasan scene 38 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 38, menunjukan timelapse suasana sore menuju malam yang berada di bukit 

sunset dengan pergerakan kamera stay, angel kamera menggunakan eye level dan 

size of shoot menggunakan long shoot. Serta tertera grafis berupa keterangan sunset 

hill natural tourism. 
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Gambar 4.83 Penejelasan scene 39 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 39, Menjelaskan ekspresi kegembiaraan salah satu wisatawan yang 

sedang menikmati api unggun mengunakan pegerakan kamera panning, angle 

kamera eye level dan size of shoot menggunakan mediup close up. 

Gambar 4.84 Penjelasan scene 40 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 40, menggunakan timelapse suasana berserta objek para wisatawan 

saat berada di bikt galaksi serta mengunakan pergerakan kamera zooming dan angel 

kamera eye level. Size of shoot mengunakan long shoot. Terdapat grafis berupa 

keterangan tempat yaitu galaxy hill natural tourism. 
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Gambar 4.85 Penjelasan scene 41 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 Scene 41, menampilkan tradisi tentang jaranan campursari dan 

menampilkan atraksinya. Pergerakan kamera pada scene ini menggunakan stay 

berangle kamera eye level dan mengunakan size of shoot long shoot. Terdapat 

keterangan tempat berupa grafis jaranan campursari local tradition. 

Gambar 4.86 Penjelasan scene 42 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 42, menampilkan interkasi para wisatawan dengan salah satu anggota 

pokdarwis yang menjelaskan tentang budaya tradisi yang biasa disebut sharing 

budaya. Scene ini mengunakan pergerakan kamera zooming dan angle eye level 

serta mengunakan size of shoot medium close up. Serta tertera penjelasan berupa 

grafis shring budaya local tradition. 
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Gambar 4.87 Penjelasan scene 43 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 43, menampilkan scene jaranan yang beraktraksi memutar dengan 

gerakan kamera zooming serta menggunakan angle kamera stay. Size of shoot pada 

scene ini menggunakan long shoot. 

Gambar 4.88 Penjelasan scene 44 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 Scene 44, menampilkan scene berupa ekspresi kegembiaraan tertawa salah 

satu wisatawan dengan pergerakan kamera zooming, memiliki size of shoot 

medium close up dan angle kamera eye level. 
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Gambar 4.89 Penjelasan 45 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 Scene 45, menampilkan scene ekspresi salah satu anggota pokdarwis yang 

tersenyum dan tertawa. Scene ini menggunakan pergerakan kamera panning, angel 

kamera menggunakan eye level dan size of shoot medium close up yang memberi 

kesan lebih detail pada ekspresi objek. 

Gambar 4.90 Penjelasan scene 46 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 46, menampilkan aktraksi peserta jaranan yang sedang memakan 

sajen dengan menggunakan angle kamera eye level dan pergerkan kamera stay serta 

memiliki size of shoot long shoot. 
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Gambar 4.91 Penjelasan scene 47 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 Scene 47, menampilkan kegembeiraan 3 orang wisatawan yang telah 

menikmati beberapa potensi wisata di Ngadas dengan menggunakan pergerakan 

kamera zooming serta memiliki size of shoot long shoot. Angel kamera pada scene 

ini menggunakan eye level. 

Gambar 4.92 Penjelasan scene 48 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 48, menampilkan panorama timelapse bukit khayangan dengan 

matahari terbit. Menggunakan kamera angel eye level dan pergerakan kamera 

zooming. Size of shoot menggunakan long shoot yang memperlihatkan keluasan 

panorama. 

 



133 
 

 
 

Gambar 4.93 Penjelasan scene 49 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 49, Menampilkan salah satu wisatwan yang mengekspresikan bangun 

di pagi hari dengan cuacah cerah yang memiliki pergerakan kamera stay  dengan 

angle kamera stay. Size of shoot pada scene ini mengunakan medium close up yang 

menampilkan dari bagian tubuh dada hingga ujung kepala objek. 

Gambar 4.94 Penjelasan scene 50 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 50, menampilkan panorama keindahan bukit khayangan dengan 

angle kamera aerial dan pergerakan kamera zooming out serta memiliki size of size 

long shoot. Terdapat juga keterangan grafis berupa penanda lokasi khayangan hill 

natural tourism. 
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Gambar 4.95 Penjelasan scene 51 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 51, Menerangkan interaksi 3 wisatawan yang mnikmati suasa pagi 

denga minuman hangat di atas bukit khayangan yang miliki pergerakan kamera  

stay dan angle kamera eye level. Size of shoot yang dimiliki scene ini adalah 

medium close up 

Gambar 4.96 Penjelasan scene 52 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 52, menunjukan panorama bukit khayangan lebih tinggi dengan 

engle kamera aerial serta menggunakan pergerakan kamera zooming out.Size of 

shoot menggunakan long shoot. 
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Gambar 4.97 Penjelasan scene 53  

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 53, memperlihatkan interaksi wisatawan dari tinggian yang memiliki 

angle kamera aerial serta menggunakan pergerakan kamera zooming. Size of shoot 

menggunakan long shoot. 

Gambar 4.98 Penjelasan scene 54 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 54, memperlihatkan 3 orang wisatawan yang mangankat tangan 

mengekpresikan rasa ketenagan jiwa mereka serta keselaran antara mereka dengn 

pergerkan kamera zooming serta angel aerial. Size of shoot yang dimiliki adalah 

long shoot. 
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Gambar 4.99 Penjelasan scene 55 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 Scene 55, memperlihatkan panorama bukit khayangan dan memunculkan 

sebuah tagline grafis yang berisi symphony of ngadas yang menjelaskan selerasan 

harmonisasi yang dirasakan wisatawan yang menyatu dalam symphony yaitu 

symphony of Ngadas. Pergerakan kamera zooming dengan angle kamera aerial. 

Size of shoot yang dimiliki adalah long shoot. 

Gambar 4.100 Penjelasan scene 56 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Scene 56, menampilkan grafis logo lembaga yang berlatar bukit 

khayangan dengan pergerakan kamera zooming,angle kamera aerial dan size of 

shoot long shoot. 
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Gambar 4.101 Penjelasan scene 57 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 Scene 57, menampilkan grafis logo stikom dan dkv yang berlatar 

background bukit khayangan dengan pergerakan zooming serta memiliki size of 

shoot long shoot serta angle kamera aerial. 
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4.5 Perancangan Media Pendukung 

Perancangan media pendukung dilakukan untuk menambah informasi yang 

diberikan untuk wisatawan. Media pendukung digunakan untuk menambah daya 

Tarik media utama, laporan ini berbentuk video. Peneliti menggunakan media 

pendukung yaitu x-banner, billboard, brosur dan merchandise. 

4.5.1 Billboard 

Gambar 4.102 sketsa billboard 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Merancang media pendukung berupa  Billboard digunakan sebagai media 

outdoor, langkah pertama peneliti membuat rancangan berupa sketsa billboard. 

Keterangan yang tertera pada sketsa billboar adalah digunakan sebagai penanda 

bahwa terdapat sebuah desa wisata adat Ngadas. Tampilan grafis yang ditunjukan 

berupa tipografi kalimat “visit now”, “symphony of Ngadas”, “desa wisata adat 

Ngadas”, dan alamat email desa ngadas. Di tambahkan sebuah logo lembaga desa 

wisata pada ujung kiri dan grafis gambar background ditujang dengan gambar 

panorama pemukiman desa Ngadas di pagi hari. Penambahan grafis angka sebagai 

penanda jarak perjalanan menuju desa Ngadas.  
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4.5.2 Brosur 

Gambar 4.103 sketsa Brosur 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Peneliti menggunakan Brosur sebagai media pendukung kedua, kemudian 

membuat sketsa brosur. Dalam penjelasan brosur bagian depan terdapat grafis 

tipografi berupa “ Sympony of Ngadas”, “desa wisata adat Ngadas”, “lets start your 

journey”, dan  “kontak personal bapak timbul anggota pokdarwis”. Galam grafis 

berupa gambar, background brosur bagian depan menggunakan gambar panorama 

desa di pagi hari yang digabungkan dengan gradasi warna coklat. 

Brosur bagian belakang / dalam terdapat informasi potensi potensi yang 

dimilik desa wisata adat Ngadas. Dengan warna baground berdominan warna 

coklat. 
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4.5.3 X banner 

Gambar 4.104 sketsa xbanner 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

X-banner digunakan sebagai penunjang dari video serta penanda tentang 

video diputar dan menjadikan daya Tarik audiens untuk mengunjungi. Peneliti 

membuat terlebi dahulu sketsa x banner yang berisi grafis tipografi berupa “desa 

wisata adat Ngadas”, “symphony of Ngadas” dan “kontak personal pengelola” serta 

menggunakan grafis backgroung gambar berupa , logo lembaga desa serta logo 

stikom dan dkv stikom. 

4.5.4 Merchendise 

Gambar 4.105 sketsa xbanner 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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Merchendise digunakan untuk pemberian kepada wisatawan yang 

berkunjung, peneliti membuat package batik dengan mensketsa desain packaging 

batik terlebih dahulu. Sketsa desain bermotif vektor batik dan grafis tipografi. 

4.7 Implementasi karya 

4.7.1 Video 

Gambar 4.106 implementasi video di media sosial Youtube 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Implementasi karya utama diletakan pada media online Youtube dan 

Instagram. Agar video  tersebut dapat menambah tingkat kesadaran para wisatawan 

terhadap wisata desa Ngadas karena mudah diakses. 

4.7.4 Billboard 

Gambar 4.107 final project billboard 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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Billboard digunakan sebagai media outdoor sehingga para audiens/ 

wisatawan dapat mengetahui bahwa terpat desa wisata adat Ngadas. 

4.7.3 X- banner 

Gambar 4.108 Final project xbanner 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

X-banner digunakan sebagai penunjang dari video sebagai penanda tentang 

video diputar dan menjadikan daya Tarik audiens untuk mengunjungi. 

4.7.2 Merchendise 

Gambar 4.109 Final Project merchendise 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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Merchendise digunakan sebagai sebuah pemberian centramata kepada 

wisatawan setelah berwisata di desa Ngadas, berupa batik/syal/udeng yang 

memiliki motif khas Ngadas. 

4.7.3 Brosur 

Gambar 4.110 Final Project merchendise 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

Brosur adalah penujang media utama yang nnatinya dapat dibagikan kepada 

audiens untuk dilihat dan dibaca lebih lengkap tentang informasi wisata Ngadas.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil implementasi karya yang telah diulas, dengan ini dapat disimpulkan 

berupa : 

1. Tujuan peneliti dalam membuat video promosi desa wisata adat Ngadas 

adalah lebih ingin berupaya memperkenalkan wisata desa Ngadas kepada 

masyarakat luas dengan sebuah visualisasi berupa video, yang dapat 

menjadi tujuan referensi perjalanan para wisatawan setelah melihat video 

tersebut. 

2. Peneliti melakukan perancangan dengan metode penelitian kulitatif yang 

menganalisis objek penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian dan 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

3. Konsep perancangan video promosi desa wisata adat Ngadas sebagai upaya 

meningkatkan Brand awareness dengan konsep harmony yang berarti 

harmonisasi potensi potensi wisata yang dirasakan para wisatawan / audien. 

4. Media promosi utama didukung media x-banner, brosur, billboard dan 

merchendise sebagai media penunjang berupa media cetak. 

5. Hasil video perancangan diposting melalui media sosial yang mudah 

diakses, sehingga dapat menambah tingkat kesadaran dan daya tarik 

wisatawan / audiens untuk menjadikan salah satau tujuan utama setelah 

melihat video tersebut.
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai perancangan video promosi desa 

wisata adat Ngadas sebagai upaya meningkatkan brand awareness, memiliki saran 

agar video promosi selanjutnya lebih baik, yaitu : 

1. Peneliti selanjutnya dapat memerluas kembali potensi potensi wisata yang 

berkembang untuk dipromosikan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan media video yang lebih 

berinovasi dengan memberikan ide-ide baru, terutama media promosi pada 

rana media online yang terus berkembang. 

3. Lembaga pariwisata desa wisata Ngadas yang dikelola oleh pokdarwis, 

semoga lebih berinovasi menggali sebuah wisata baru yang dapat memikat 

wisatawan serta pokdarwis dapat lebih mengajak masyarakat desa (SDM) 

lebih banyak, bergabung dalam pengembangan di rana pariwisata desa.  
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