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ABSTRAK 

Desa Peniwen merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kromengan. 

Desa Peniwen berbeda dengan wilayah desa lain yang ada di Kabupaten Malang, 

dikarenakan sebagian besar penduduknya menganut agama kristen protestan. 

Terdapat tiga jenis wisata yang menjadi ciri utama dari Desa Peniwen ini, yaitu 

wisata religi, wisata budaya dan wisata edukasi. Masing-masing wisata memiliki 

nilai dan tujuan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Desa Wisata Budaya Peniwen 

bahwa wisata budaya ini sudah dikenal hingga luar Kabupaten Malang. Bahkan 

38 negara pernah berkunjung untuk melakukan kegiatan iCamp di Desa Peniwen 

ini (www.timesindonesia.co.id). Pencapaian ini akibat dari promosi yang 

dilakukan melalui akun media sosial Wisata Budaya Desa Peniwen. Namun pada 

tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah pengunjung Wisata Budaya Desa Peniwen 

mengalami penurunan yaitu dari 700 pengunjung menjadi 400 pengunjung. Hal 

ini disebabkan Wisata Budaya Desa Peniwen ini hanya menggunakan media 

sosial Instagram, dan isi kontennya tidak menunjukkan secara menyeluruh tentang 

wisata budaya Desa Peniwen, melainkan hanya menampilkan beberapa testimoni 

dari beberapa wisatawan yang hadir. Selain kurangnya informasi yang lengkap 

pada brosur yang dimiliki, Wisata Budaya Desa Peniwen belum memiliki media 

promosi lainnya. 

Solusi yang diberikan adalah merancang video promosi Babad Peniwen di Wisata 

Budaya Desa Peniwen sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. Media 

yang digunakan adalah video yang nantinya akan dipublikasikan ke media sosial 

yang dirasa tepat, karena media sosial saat ini telah menjadi trend dan kebutuhan.  

Berdasarkan paparan diatas bahwa masyarakat masih belum mengenal tentang 

keunggulan dari Wisata Budaya Desa Peniwen sehingga mempengaruhi tingkat 

kesadaran merek dari Wisata Budaya Desa Peniwen. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap Wisata Budaya Desa Peniwen 

melalui kelebihan-kelebihan yang dimiliki. 

 

Kata Kunci: Wisata Budaya Desa Peniwen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang ke suatu tempat yang 

memiliki daya tarik berupa alam atau benda yang berfungsi sebagai hiburan bagi 

seseorang yang dikunjungi dalam waktu sementara (Marsono, 2019). Kabupaten 

Malang merupakan kabupaten terbesar kedua di Jawa Timur dan menjadi tujuan 

wisata utama di Jawa Timur (www.malangkab.go.id). Kabupaten Malang 

memiliki banyak pilihan wisata, pantai adalah salah satu destinasi yang sering 

dijumpai. Namun selain wisata pantainya, Kabupaten Malang juga menunjang 

wisata buatan yang berpotensi dengan tujuan menumbuhkan perkenomian 

daerahnya, salah satunya melalui wisata budaya Desa Peniwen di Kecamatan 

Kromengan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, Desa Peniwen 

merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kromengan. Desa Peniwen 

berbeda dengan wilayah desa lain yang ada di Kabupaten Malang, dikarenakan 

sebagian besar penduduknya menganut agama kristen protestan. Kampung kristen 

di Jawa Timur inilah yang menjadi salah satu asal usul berdirinya Gereja Kristen 

Jawi Wetan (GKJW). Sejarah Desa Peniwen berawal pada tanggal 17 Agustus 

1880, ada sebuah hutan Peniwen yang awalnya dibuka menjadi perkampungan 

kristen oleh 20 orang yang dipimpin oleh Kiai Sakejus. Kemudian perkampungan 

ini diberi nama Kampung Krajan yang dikepalai oleh Kiai Sakejus. Pada tahun 

1883, Pendeta Kremer, Kendal Payak, A. V. Leven, dan A. Setirum berkunjung 

ke Kampung Krajan untuk mendoakan kampung kristen baru tersebut. Di tahun 

1895, kampung tersebut sudah berdiri menjadi desa sendiri, dan berubah menjadi 

Desa Peniwen. Namun di jaman penjajahan Belanda dan Jepang, banyak 

kejahatan yang terjadi di kampung tersebut, sehingga membuat penduduk desa 

menjadi menderita. Pada tanggal 19 Februari 1949 merupakan puncaknya 

kejahatan di desa tersebut, kala itu patroli ketiga tentara Belanda datang 

menembaki anggota Palang Merah Remaja (PMR) dan seluruh penduduk desa 
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yang sedang dirawat. Para korban yang meninggal dimakamkan di Monumen 

Peniwen Affair. 

Terdapat tiga jenis wisata yang menjadi ciri utama dari Desa Peniwen ini, 

yaitu wisata religi, wisata budaya dan wisata edukasi. Masing-masing wisata 

memiliki nilai dan tujuan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Dalam wisata religi, 

wisatawan diajak untuk ikut andil dalam kegiatan keagamaan di Desa Peniwen. 

Misalnya belajar mengenai tokoh-tokoh yang ada di kitab Perjanjian Baru melalui 

pameran lukisan, atau menyanyikan lagu kidung pujian lama. Dalam wisata 

budaya, wisatawan bisa turut serta dalam kegiatan Bersih Desa, kegiatan meminta 

hujan, keleman dan Unduh-unduh, Pasar Sorbon yang menjual aneka ragam 

jajanan tradisional, serta kegiatan Karawitan. Wisata edukasi yang juga bisa 

dinikmati oleh wisatawan dapat berupa kegiatan live in dan mengenal sejarah 

Monumen Peniwen Affair. Kegiatan kebudayaan keagamaan dan Monumen 

Affair inilah merupakan potensi unggul yang ada didesa Peniwen.  

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Reni selaku Sekretaris Desa Wisata 

Budaya Peniwen bahwa wisata budaya ini sudah dikenal hingga luar Kabupaten 

Malang. Bahkan 38 negara pernah berkunjung untuk melakukan kegiatan iCamp 

di Desa Peniwen ini (www.timesindonesia.co.id). Pencapaian ini akibat dari 

promosi yang dilakukan melalui akun media sosial Wisata Budaya Desa Peniwen. 

Selama ini Wisata Budaya Desa Peniwen ini hanya menggunakan media sosial 

Instagram, dan isi kontennya tidak menunjukkan secara menyeluruh tentang 

wisata budaya Desa Peniwen, melainkan hanya menampilkan beberapa testimoni 

dari beberapa wisatawan yang hadir. Selain kurangnya informasi yang lengkap 

pada brosur yang dimiliki, Wisata Budaya Desa Peniwen belum memiliki media 

promosi lainnya. 

Berdasarkan  data pada gambar 1.1, dapat disimpulkan bahwa jumlah 

wisatawan dari Wisata Budaya Desa Peniwen ini mengalami penurunan dari tahun 

2017 ke tahun 2019. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung, diperlukan adanya 

brand awareness. Menurut Durianto, dkk (2004), brand awareness adalah 

kemampuan seorang konsumen untuk mengingat kembali suatu merek dalam 

kategori tertentu. Dalam penelitian ini berfokus terhadap tingkat kesadaran 
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konsumen terhadap Desa Peniwen yang masih rendah. Dalam meningkatkan 

brand awareness, diperlukan adanya promosi. Menurut Sunarya, dkk (2017) 

promosi adalah tindakan memberi informasi atau meningkatkan jumlah konsumen 

terhadap kualitas merek, karena promosi memiliki kekuatan untuk memberikan 

pesan, serta memiliki visual yang kuat, karena promosi berkaitan langsung dengan 

usaha untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dengan memberikan 

kesan-kesan yang baik, yang mudah diingat oleh konsumen. Salah satu cara untuk 

meningkatkan promosinya, dapat menggunakan video karena menurut Rusmanto 

(2017), video dapat lebih menyentuh perasaan konsumen, sehingga timbul rasa 

untuk membagikan kepada orang lain. Video juga memiliki berbagai tujuan yang 

berbeda, seperti mengedukasi masyarakat, memberikan hiburan, menginspirasi 

dan meningkatkan brand awareness suatu produk.  

Untuk mengangkat potensi yang ada di Wisata Budaya Desa Peniwen, 

penulis akan merancang video promosi Babad Peniwen di Wisata Budaya Desa 

Peniwen sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness. Media yang digunakan 

adalah video yang nantinya akan dipublikasikan ke media sosial yang dirasa tepat, 

karena media sosial saat ini telah menjadi trend dan kebutuhan. Media sosial yang 

sedang naik daun saat ini adalah Youtube dan Instagram, dengan jumlah pengguna 

terbanyak yaitu 88% untuk Youtube, lalu diikuti oleh Instagram di urutan kedua, 

dengan jumlah pengguna mencapai 80% (katadata.co.id). 

Berdasarkan paparan diatas bahwa masyarakat masih belum mengenal 

tentang keunggulan dari Wisata Budaya Desa Peniwen sehingga mempengaruhi 

tingkat kesadaran merek. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

konsumen terhadap Wisata Budaya Desa Peniwen melalui kelebihan-kelebihan 

yang dimiliki.  

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

bahwa permasalahan dalam tugas akhir ini adalah bagaimana merancang video 

promosi babad Peniwen di Wisata Budaya Desa Peniwen sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness.  
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1.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan yaitu:  

1. Mengenalkan Wisata Budaya Desa Peniwen melalui wisata-wisata yang ada. 

2. Durasi video 2-3 menit. 

3. Media pendukung yang meliputi : brosur, x-banner, kaos, gantungan kunci, 

dan  flyer. 

4. Kegiatan atau budaya yang diambil hanya pada bulan November – Desember. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan ini adalah untuk merancang 

video promosi Babad Peniwen di Wisata Budaya Desa Peniwen sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness. 

 

1.4 Manfaat  

Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Diharapkan hasil penelitian menjadi referensi bagi kalangan akademis, 

khususnya program studi Desain Komunikasi Visual dalam bidang 

perancangan video promosi yang berkaitan dengan terciptanya brand 

awareness. 

2. Dari hasil penelitian dapat digunakan oleh Wisata Budaya Desa Peniwen 

sebagai media promosi dan dapat juga untuk meningkatkan jumlah 

pengunjung wisatawan.  



5 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas 

Dinamika yang bernama Ardony Sofwan Muzaky dengan Tugas Akhir yang 

berjudul Perancangan Video Promosi Desa Wisata Adat Ngadas Sebagai Upaya 

Meningkatkan Brand Awareness. Dalam penelitian ini memiliki kelebihan yaitu 

menunjukkan wisata adat dan alam secara bersamaan. Tujuan dari perancangan 

tersebut adalah untuk meningkatkan brand awareness pariwisata Ngadas, 

Poncokusumo, Kabupaten Malang. Perbedaan dari penelitian penulis dengan 

penelitian terdahulu  terletak pada objek penelitian yaitu Wisata Budaya Desa 

Peniwen tidak hanya menyediakan wisata adat dan alamnya saja, namun juga 

wisata budaya, wisata religi, dan wisata edukasinya. 

 

2.2 Wisata 

Wisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang ke suatu tempat yang 

memiliki daya tarik berupa alam atau benda yang berfungsi sebagai hiburan bagi 

seseorang yang dikunjungi dalam waktu sementara. Wisata berdasarkan jenisnya 

dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu wisata alam, wisata buatan dan 

wisata minat khusus (Marsono, 2019). 

 

2.3 Wisata Budaya 

Wisata budaya merupakan aktifitas pertukaran informasi dan simbol budaya 

antara wisatawan sebagai konsumen dan masyarakat sebagai tuan rumah atau 

produsen.  Wisata budaya dapat dipandang sebagai produk, yaitu atraksi-atraksi 

wisata yang ditawarkan kepada wisatawan, khususnya jenis wisata yang memuat 

informasi atau mengandung pesan-pesan yang bersifat budaya (Damanik, 2018). 

2.4 Wisata Budaya Desa Peniwen 

Desa Peniwen, salah satu Desa di wilayah Kecamatan Kromengan. Agak 

berbeda dengan wilayah Desa lain di Malang, karena di sana mayoritas agama 
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yang dianut adalah Kristen. Kampung Kristen di Jawa Timur inilah yang dikenal 

dengan sentra Kristen Jawi Wetan (GKJW), yaitu gereja beraliran Protestan yang 

sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. 

Desa Peniwen memiliki beberapa wisata yaitu: 

1. Dalam segi religi, sebagai pendukung kegiatan wisata religi, tersedia gereja 

GKJW Peniwen yang berdiri pada tahun 1980an merupakan cagar budaya 

yang dimiliki Kecamatan Kromengan, sehingga banyak wisatawan beragama 

kristen yang mengadakan kegiatan retreat dan menyanyikan kidung-kidung 

rohani, dan tersedia juga pameran lukisan mengenai tokoh dan cerita yang ada 

di kitab perjanjian baru.  

2. Dalam segi adat/budaya, warga desa peniwen memiliki beberapa kegiatan adat 

yang wajib dilakukan setiap tahunnya yaitu bersih desa pada tanggal 30 Juni 

yang dilanjutkan dengan ibadah dan encek-encekan yaitu simbol ucapan 

syukur dari warga Desa Peniwen atas berkat yang diberikan, kemudian 

kegiatan keleman yaitu seluruh warga Desa Peniwen diwajibkan hadir dan 

membawa makanan yang ditaruh dalam Encek, tradisi keleman dilakukan 

untuk permintaan hujan turun, serta kegiatan unduh-unduh yang dilakukan 2 

kali dalam setahun sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen.  

Didukung juga dengan adanya budaya Pasar Sorbon yang menjual berbagai 

jajanan tradisional dan kegiatan karawitan. 

3. Dalam segi edukasi tersedia 2 wisata,  yang pertama Desa Peniwen 

menyediakan tempat inap atau yang disebut “griya ngaso” untuk kegiatan khas 

dari Babad Peniwen yaitu “Live In”. Jadi, wisatawan bisa merasakan hidup 

layaknya warga desa setempat selama beberapa hari. Wisatawan bisa 

merasakan sensasi membajak sawah, berkebun, berternak kuda dan babi, 

belajar tarian tradisional yang ada disana,  serta mengenal berbagai macam 

permainan tradisional. Dan yang kedua, tersedia Monumen Peniwen Affair 

yaitu dengan tujuan agar wisatawan mengenang jasa 12 anggota PMR yang 

telah gugur belajar mengenai sejarahnya. 
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2.5 Media 

Media merupakan penyalur informasi belajar atau penyalut pesan. Media 

merupakan segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. 

Media juga dapat diartikan sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, 

dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan. (Sajidan, 2008). Media yang 

digunakan untuk menyampaikan warta berita, pendapat, pikiran, atau lukisan 

kepada orang awam sarananya antara lain berupa buku, surat kabar, majalah, 

radio, telepon, kaset,  televisi, bioskop, video, dan apa saja yang bisa dicerna oleh 

pikiran manusia (Yakan, 1990). 

 

2.6 Promosi 

Promosi adalah tindakan menginformasikan atau meningkatkan konsumen 

tentang spesifikasi merek atau produk. Promosi berkaitan langsung dalam usaha 

untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dengan cara memikat hati 

mereka melalui pemberian kesan-kesan baik, yang mampu diingat dan dirasakan 

oleh konsumen (Sunarya, Saputra, & Ramadhiani, 2017). 

 

2.7 Tujuan Promosi 

Menurut Tarsuddin (2015), promosi dapat dilakukan dengan mendasarkan 

pada tujuan-tujuan berikut ini: 

1. Modifikasi tingkah laku  

Promosi, dari segi lain, berusaha merubah tingkah laku dan pendapat. Penjual 

selalu menciptakan kesan baik tentang dirinya atau mendorong pembelian 

barang dan jasa perusahaan.  

2. Memberitahu  

Kegiatan promosi itu dapat ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju 

tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informasi umumnya 

lebih sesuai dilakukan pada tahap-tahap awal di dalam siklus kehidupan 

produk. 
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3. Membujuk  

Promosi demikian ini terutama diarahkan untuk mendorong pembelian. 

Sering perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan secepatnya tetapi lebih 

mengutamakan untuk menciptakan kesan positif. Hal ini dimaksudkan agar 

dapat memberi pengaruh dalam waktu yang lama terhadapa perilaku pembeli. 

Promosi yang bersifat persuasif ini akan jadi dominan jika produk yang 

bersangkutan mulai memasuki tahap pertumbuhan di dalam siklus 

kehidupannya.  

4. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merk produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan selama 

tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk. Ini berarti pula 

perusahaan berusaha untuk paling tidak mempertahankan pembeli yang ada. 

 

2.7 Brand 

Brand adalah istilah, tanda, simbol, desain maupun kombinasi dari 

semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang, jasa dari satu 

penjual atau kelompok penjual dan memberikan diferensiasi barang atau jasa 

penjula lainnya yang bersaing. 

 

2.8 Brand Awareness 

Brand Awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori 

produk tertentu. Bagian dari suatu kategori produk perlu ditekankan karena 

terdapat suatu hubungan yang kuat antara kategori produk dengan merek yang 

dilibatkan  (Durianto, Sugiarto, & Sitinjak, 2004). 
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2.9  Peran Brand Awareness 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1  

Sumber :  Durianto, D., Sugiarto, & Sitinjak, T. (2004). Strategi Menaklukan 

Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek. 

 

Peran Brand Awareness dalam brand equity tergantung pada tingkatan akan 

pencapaian kesadaran dibenak konsumen. 

1. Brand recognition, tingkatan brand awareness yang paling rendah atau 

disebut juga tingkatan pengingatan kembali dengan bantuan 

2. Brand recall, tingkatan pengingatan kembali merek tanpa bantuan karena 

konsumen tidak perlu dibantu untuk mengingat mere. Pengukuran pengenalan 

merek tanpa bantuan lebih sulit dibandingkan pengenalan merek dengan 

bantuan. 

3. Top of mind, brand awareness yang tertinggi yang merupakan pimpinan dari 

berbagai merek yang ada dalam pikiran konsumen  (Durianto, Sugiarto, & 

Sitinjak, 2004). 

 

2.10 Video 

Kata video berasal dari kata Latin, yang berarti 'saya lihat'. Video adalah 

teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. 

Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi. Video dapat digunakan dalam 

aplikasi teknik, keilmuan, produksi, dan keamanan. Istilah video juga digunakan 

sebagai singkatan videotape, perekam video, dan pemutar video. Saat ini ada dua 

kategori video, yaitu video analog dan video digital (Binanto, 2010). 
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2.10.1 Teknik Pengambilan Gambar 

Menurut Laksamana (2009), pengambilan gambar harus dilakukan secara 

variatif dalam arti tidak monoton dari depan. Gambar dalam video harus tanpa 

artistik, misalnya diambil dari samping, atas, bawah, belakang, dan perspektif 

lainnya. Berikut ini dapat diuraikan jenis-jenis pengambilan gambar yang perlu 

diketahui: 

1. Full shot, adalah teknik pengambilan gambar secara utuh atau menyeluruh. 

Jika objeknya manusia, maka yang diambil mulai dari ujung kepaa sampai 

ujung kaki. Jika yang diambil adalah objek benda,maka harus diambil dari 

semua sisi. 

2. Wide / Long shot, merupakan teknik pengambilan gambar dari jarak yang 

cukup jauh dengan objek. Teknik ini umumnya digunakan untuk mengambil 

frame sebagai permulaan dari suatu rangkaian pengambilan gambar. 

3. Medium shot, yaitu teknik pengambilan gambar mulai dari pinggang atau dada 

sampai ke bagian kepala objek. 

4. Close up, adalah teknik engambilan gambar yang memfokuskan pada bagian 

wajah atau bagian tertentu dari objek yang ingin diperjelas. 

 

2.10.2 Teknik Penempatan Kamera 

Menurut Laksamana (2009), video yang bagus diperlukannya adanya teknik 

penempatan kamera yang menyangkut angle dan ketinggian kamera. Mengatur 

angle dan ketinggian kamera ini akan berpengaruh ada perspektif gambar objek 

yang disorot. Berikut ini adalah tekink pengaturan angle dan ketinggian kamera 

untuk menghasilkan gambar yang proporsional: 

1. High Angle, yaitu teknik penempatan kamera di atas objek sehingga 

menghasilkan gmabr dengan perspektif seperti sedang “melihat ke bawah”. 

2. Low Angle, teknik ini merupakan kebalikan dari teknik high angle. Low angle 

memberi kesan seolah sedang “melihat ke atas”. 

3. Oblique Angle, teknik ini menempatkan kamera miring sehingga perspektif 

gambar yang dihasilkan tampak menarik. 
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4. Eye Level, teknik penempatan kamera ini ditempatkan sejajar dengan posisi 

mata sehingga menimbulkan kesan bahwa penonton bisa berkomunikasi 

secara langsung dengan objek. 

 

2.11 Video Promosi 

Video yang peneliti buat merupakan video promosi Babad Peniwen di 

Wisata Budaya Desa Peniwen, dalam pembuatan video ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan. Menurut (Triastuti, 2016) sebagai berikut :  

1. Jenis konten video yang tepat  

Jenis konten video ini ada beberapa pelihan dalam pembuatan videonyaa, 

seperti video yang berpromosi dengan cara monolog, wawancara, tutorial dan 

bisa juga dengan video lucu.  

2. Membuat skenario video  

Skenario video sangat dibutuhkan agar video lebih terstruktur dalam 

memperkenalkan/mempromosikan produk.  

3. Latihan  

Dalam mempromosikan produk seorang seller butuh berlatih agar video tidak 

terpaku nnaskah atau terlihat natural.  

4. Mulai perekaman video  

Setelah semua disiapkan maka perekaman video promosi dapat dilaksanakan 

yang dilajutkan pada proses editing.  

5. Publikasi  

Setelah proses pembuatan video dan editing maka video siap di publikasi 

melalui media-media yang menunjung produk. 

 

2.12 Editing 

Editing adalah bagian dari pasca proses produksi yang menggabungkan, 

menyusun shot demi shot atau gambar demi gambar yang bertujuan untuk 

mengkaji cerita agar menjadi sebuah video atau film utuh sehingga dapat 

dinikmati. Proses editing dimulai dari memasukkan gambar yang telah direkam 

dengan kamera kedalam komputer atau alat edit yang disebut capturing.  
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2.12.1 Teknik Editing Video 

Menurut Juju (2006), dalam editing video, ada beberapa teknik yang harus 

diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Gambar-gambar yang kurang tajam / blur sebaiknya tidak digunakan atau 

dibuang. 

2. Hasil pengambilan panning yang kurang tetap serta pencahayaan yang terlalu 

terang atau terlalu gelap. 

3. Bidikan yang pendek karena terlalu pendek karena terhalang sesuatu, 

misalnya terhalang orang lewat. 

4. Bidikan yang terlalu panjang harus dibuang sebagian karena membuat 

penonton bosan. 

5. Hindari pemberian efek dan transisi yang berlebihan. 

6. Gambar objek yang terpotong. 

7. Gunakan transisi yang halus dalam perpindahan klip satu ke klip yang lain. 

 

2.13 Audio 

Menurut Adi (2012), audio adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

suara yang bisa didengarkan, seperti kaset, radio, MP3 player,dan piringan hitam. 

 

2.13.1 Teknik merekam audio 

Menurut Laksamana (2009) Untuk pembuatan video tidak hanya 

mengutamakan kualitas gambar namun juga kualitas suara. Agar menghindari 

munculnya noise  pada audio ketika proses pembuatan video, ada 2 hal yang harus 

diperhatikan, yaitu : 

1. Pastikan lingkungan tempat anda melakukan pengambilan gambar sekaligus 

merekam suara dalam keadaan tenang.  
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2. Pilih dan gunakanlah peralatan yang tepat, jika anda sedang mengambil 

gambar sekaligus suara ditempat terbuka, jangan gunakan kamera yang 

dilengkapi dengan microphone yang built-in pada kamera, karena 

mengakibatkan kualitas audio yang terekam menjadi rendah karena kamera 

dapat menangkap suara dari berbagai arah sehingga rekaman audio  yang 

dihasilkan hanyalah suara bising.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Perancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2010: 13-15) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah metode yang proses penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang 

tidak dapat ditentukan (alami dan tidak dirancang oleh peneliti). Dengan 

pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan melalui observasi dan literatur, 

diharapkan mampu untuk membantu menunjang data-data yang diperlukan. 

 

3.1.2 Subjek Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikonto (2016: 26) subjek penelitian memberikan 

batasan sebagai orang tempat sebagai data variabel yang dipermasalahkan. Pada 

penelitian kualitatif, subjek penelitian atau disebut dengan istilah informa, yaitu 

orang yang memberi informasi mengenai data yang dibutuhkan untuk penelitian 

yang sedang dilaksanakan. Dalam hal ini subjek penelitian ini adalah informan 

kunci, yaitu Ibu Reni selaku Sekretaris Wisata Budaya Desa Peniwen, Kepala 

Desa Desa Peniwen, Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata, dan pengunjung. 

 

3.1.3 Objek Penelitian 

Menurut Muh. Fitrah dan Luthfiyah (2017) objek penelitian adalah 

kumpulan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan 

diteliti. Dalam hal ini objek penelitiannya adalah peternakan ayam, peternakan 

babi, Monumen Peniwen Affair dan Pasar Sorbon. 

 

3.1.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang berkaitan dengan penelitian ini akan dilakukan di Wisata Desa 

Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.  
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2010),  teknik pengumpulan data ini 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena bertujuan untuk 

mendapatkan data. Data yang nantinya akan diperoleh dan digunakan untuk 

merancang konsep dan desain untuk Wisata Budaya Desa Peniwen menggunakan 

teknik: 

 

3.2.1 Observasi 

Menurut Iskandar Indranata (2008) mengatakan bahwa observasi adalah 

suatu proses yang kompleks yang prosesnya tersusun dari pelbagai proses biologis 

dan psikologis, dua diantaranya adalah proses pengamatan dan ingatan. Objek 

yang akan menjadi tempat observasi dalam penelitian ini adalah Wisata Budaya 

Desa Peniwen, terutama objek-objek ikon seperti, Monumen Peniwen Affair, 

Pasar Sorbon, peternakan kuda. Peneliti akan mencari data-data yang diperlukan 

untuk mengangkat masalah yang terjadi dalam proses penelitian ini. 

 

3.2.2 Wawancara 

Menurut Iskandar Indranata (2008) mengatakan bahwa wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini akan 

dilakukan dari pihak terkait seperti Ibu Reni selaku Sekretaris Wisata Budaya 

Desa Peniwen, Kepala Desa Peniwen, Kelompok Sadar Wisata, dan pengunjung. 

Dalam wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data berupa sejarah Wisata 

Budaya Desa Peniwen, program yang sudah dilakukan, aktifitas sehari-hari, serta 

promosi yang sudah dilakukan. 

 

3.2.3 Dokumentasi 

Menurut Anggita dan Setiawan (2018) mengatakan bahwa dokumentasi 

adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain mengenai subjek. 
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Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan wisata budaya Desa 

Peniwen seperti, Monumen Peniwen Affair, Pasar Sorbon dan seluruh gambar 

yang berkaitan dengan proses perancangan video promosi wisata budaya Desa 

Peniwen. 

 

3.2.4 Studi Literatur 

Menurut Ajat Rukajat (2018) berpendapat bahwa studi literatur adalah 

teknik mengumpulkan data melalui studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, 

catatan, internet, maupun laporan yang berkaitan dengan informasi yang 

dibutuhkan. Peneliti akan menggunakan buku Strategi Menaklukan Pasar Melalui 

Riset Ekuitas dan Perilaku Merek, Mulitimedia Digital Dasar Teori dan 

Pengembangannya, buku Youtube & Google Video; Membuat, Mengedit dan 

Upload Video. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Menurut Iskandar Indranata (2008), analisis data dapat dikatakan sebagai 

proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dari 

hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. 

 

3.3.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan obsevasi, wawancara, dokumentasi, 

studi literatur yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah data yang disusun 

secara sistematis. 

 

3.3.2 Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memfokuskan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16). Setelah data yang 

diperoleh cukup banyak dan kompleks, dilakukanlah reduksi data. 
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3.3.3 Penyajian Data 

Penyajian data ditujukan untuk menemukan pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan 

tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84).  

 

3.3.4 Penarikan Kesimpulan 

Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan, maka dapat diambil 

sebuah kesimpulan yang akan digunakan untuk Perancangan Video Promosi 

Babad Peniwen di Wisata Budaya Desa Peniwen Sebagai Upaya Meningkatkan 

Brand Awareness. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

Dalam bab ini membahas tentang hasil dari pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti di Desa Peniwen. Data ini akan digunakan dalam perancangan 

video promosi Babad Peniwe di Wisata Budaya Desa Peniwen sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dokumentasi, serta hasil analisis SWOT, STP serta 

menentukan keyword, storyline, dan storyboard.   

 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi yang dilakukan pada tanggal 19 September 2019 di Desa 

Peniwen dengan mengamati secara langsung suatu objek atau data yang berkaitan 

dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Peniwen sebagai desa wisata. Desa 

peniwen terletak di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Mayoritas 

penduduknya adalah beragama Kristen. Desa Peniwen menjadi desa wisata 

budaya pada tahun 2017 dengan dibantu oleh universitas dari Surabaya, yaitu 

Universitas Ciputra. 

Wisata Budaya Desa Peniwen sekarang dikelola oleh kelompok sadar wisata 

atau pokdarwis dan perangkat desa. Wisata Budaya Desa Peniwen ini memiliki 

tiga jenis wisata unggulan, yaitu wisata budaya, wisata religi dan wisata edukasi. 

Masing-masing wisata memiliki ikon tersendiri, seperti halnya pada wisata 

edukasi, yaitu Live in. Live in adalah wisata yang bisa pengunjung nikmati untuk 

merasakan menjadi warga setempat. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada pengurus desa, ditemukan 

bahwa Desa Peniwen memiliki media promosi, yaitu poster, brosur dan media 

sosial. Dalam brosur dan posternya memiliki konten yang tidak teratur dan tidak 

menunjukkan secara rinci potensi dari Desa Peniwen. Data pengunjung yang 

tercatat dari tahun 2017 hingga 2019 mengamalami penurunan. Media sosial juga 
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tidak memberikan informasi secara up-to-date di masing-masing platform yang 

digunakan. 

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai data tentang 

objek yang diteliti, yang nantinya akan digunakan untuk membantu menjelaskan 

permasalahan penelitian dan membantu menyelesaikan proses perancangan 

penelitian ini. 

Berdasarakan wawancara dengan ketua pokdarwis Wisata Budaya Desa 

Peniwen, Bapak Didi Baskoro, mengatakan bahwa bangkitnya Desa Peniwen ini 

bermula pada tahun 2015 bersamaan dengan datangnya alumni mahasiswa dari 

Universitas Brawijaya yang tergabung dalam Kumpulan Sahabat Masyarakat 

(KUSAMA). Kedatangan KUSAMA ini untuk memberikan pendampingan 

terhadapat masyarakat Desa Peniwen yaitu dengan memberikan motivasi dengan 

tujuang yaitu supaya warga Desa Peniwen mempertahankan aset Tegal Sawah 

Peniwen agar jangan sampai terjual dan untuk mempertahankan penduduk Desa 

Peniwen yang mayoritasnya beragama Nasrani. Namun KUSAMA tidak 

meneruskan kegiatan ini karena kurangnya SDM dan tenaga. Bapak Didi Baskoro 

juga menyebutkan tiga unsur budaya yang terdapat dalam Wisata Budaya Desa 

Peniwen: 

1. Orisinil 

Desa Peniwen memiliki budaya yang orisinil, yaitu budaya yang tidak bisa 

diubah di Desa Peniwen. Contoh budaya orisinil di Desa Peniwen ini adalah 

kegiatan keagamaan Unduh-unduh 

2. Perilaku 

Budaya yang bersifat perilaku di Desa Peniwen dapat dilihat melalui sifat 

ramah yang dimiliki oleh penduduk terhadap pengunjung, sehingga 

pengunjung dapat merasakan kenyamanan yang membuat mereka ingin 

berkunjung kembali. 
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3. Inovasi 

Salah satu budaya inovasi yang dimiliki Desa Peniwen yaitu terdapat pada 

budaya karawitan. Umumnya karawitan adalah kegiatan memainkan alat 

tradisional, berbeda dengan Desa Peniwen, disini kegiatan karawitan tidak 

hanya memainkan alat tradisional, melainkan juga dikombinasi dengan alat 

musik modern, seperti piano. 

Wawancara yang kedua dilakukan kepada Ibu Reni, selaku Sekretaris Desa 

Peniwen, beliau mengatakan Wisata Budaya Desa Peniwen ini sudah digandeng 

oleh Universitas Ciputra (UC) yang dipimpin oleh Agus Sugiarto. Agus Sugiarto 

sendiri merupakan anggota KUSAMA sekaligus dosen Universitas Ciputra. 

Universitas Ciputra membantu Desa Peniwen dalam pembuatan media promosi, 

seperti logo, poster, dan brosur dari Wisata Budaya Desa Peniwen. Untuk 

beberapa media sosial, dikelola sendiri oleh pengurus dari Wisata Budaya Desa 

Peniwen. Media sosial ini memuat tentang foto dan video dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Namun, masih terdapat kekurangan pada isi konten media 

promosinya, seperti tidak adanya video komersil dan isi konten dari brosur yang 

kurang lengkap. Ibu Reni juga menjelaskan bahwa Wisata Budaya Desa Peniwen 

ini pernah mengikuti kegiatan pameran yang diadakan pemerintah. Hanya saja 

pengurus tidak memiliki x-banner untuk ditampilkan saat pameran.  

Beliau juga menjelaskan pengunjung yang datang didominasi oleh siswa 

sekolah SMP hingga guru-guru berusia 15 tahun hingga 40 tahun. Pengunjung 

yang datang juga didominasi oleh orang beragama Kristen dengan tujuan untuk 

mempelajari tentang wisata religi yang ada di Desa Peniwen. Kelebihan dari Desa 

Peniwen yang tidak dimiliki wisata disekitar Desa Peniwen menurut Ibu Reni 

adalah: 

1. Live In 

Live In merupakan kegiatan yang menjadi salah satu daya tarik yang khas dari 

Desa Peniwen ini. Pengunjung bisa merasakan layaknnya hidup sebagai 

penduduk setempat dengan mengikuti kegiatan yang sama dengan penduduk. 

Macam-macam kegiatan Live In yang bisa dinikmati pengunjung, yaitu: 
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a. Wisata Religi yang terdiri dari, mengadakan kegiatan retreat dan 

menyanyikan kidung-kidung rohani, dan tersedia juga pameran lukisan 

mengenai tokoh dan cerita yang ada di kitab perjanjian baru. 

b. Wisata Budaya yang terdiri dari bersih desa pada tanggal 30 Juni, 

kegiatan Keleman yaitu seluruh warga Desa Peniwen diwajibkan hadir 

dan membawa makanan yang ditaruh dalam Encek, tradisi keleman 

dilakukan untuk permintaan hujan turun, serta kegiatan unduh-unduh 

yang dilakukan 2 kali dalam setahun sebagai rasa ucapan syukur kepada 

Tuhan atas hasil panen dan Pasar Sorbon yang menjual berbagai jajanan 

tradisional dan kegiatan karawitan. 

c. Wisata Edukasi ini didalamnya wisatawan bisa merasakan sensasi 

membajak sawah, berkebun, berternak kuda dan babi, belajar tarian 

tradisional yang ada disana,  serta mengenal berbagai macam permainan 

tradisional. 

2. Request dari pengunjung 

Selain merasakan menjadi penduduk setempat, pengunjung juga bisa memilih 

kegiatan apa saja yang akan mereka nikmati sesuai keinginan dan tujuan 

pengunjung. 

3. Agama mayoritas Kristen 

Hal lain yang tidak dimiliki wisata lain, yaitu masyarakatnya yang mayoritas 

beragama Kristen. 

Wawancara yang ketiga dilakukan kepada pengunjung, Jonathan Gerry 

adalah mahasiswa asal Surabaya. Gerry menemukan Desa Peniwen ini dari berita 

di internet, kemudian dia merasa bahwa Desa Peniwen sangat cocok untuk 

dijadikan lokasi kegiatan gerejanya. Kemudian Gerry melakukan survey lokasi ke 

Desa Peniwen. Saat tiba di Desa Peniwen, Gerry sangat senang karena disambut 

dengan ramah dengan warga disana dan diajak untuk mampir ke rumah 

penginapan di Desa Peniwen yang disebut “griya ngaso”. Kemudian warga 

mengantarkan Gerry untuk bertemu ibu Reni selaku sekretaris desa, agar 

mendapatkan informasi mengenai Desa Peniwen lebih detail.   
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Gerry ditunjukkan beberapa paketan Live In yang ada di Desa Peniwen. 

Melihat paketan yang ditawarkan, Gerry merasa kagum, karena Desa Peniwen 

memiliki wisata-wisata yang menurutnya sangat cocok untuk orang-orang yang 

ingin mencoba hal-hal baru. Gerry menjelaskan beberapa pilihan wisata, yaitu 

antara lain:  

1. Paket Sawah yang dibanderol dengan harga Rp. 50.000 

2. Outbond dengan harga Rp. 30.000 

3. Galeri Lukisan Injil dengan harga Rp. 10.000 

4. Belajar Karawitan dengan harga Rp. 15.000 

5. Belajar Kotek Lesung dengan harga Rp. 10.000 

6. Belajar Ngidung dengan harga Rp.10.000 

7. Dolanan Deso dengan harga Rp.15.000 

8. Belajar Masak di dapur Deso dengan harga Rp.25.000 

9. Api unggun + Bakar Jagung dengan harga Rp.15.000 

 

4.1.3 Hasil Dokumentasi 

Hasil dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan di Desa 

Peniwen. Dokumentasi ini akan digunakan untuk memberikan rancangan dalam 

proses pengambilan video promosi Desa Peniwen. Berikut adalah hasil 

dokumentasi foto yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi. 

1. Monumen Peniwen Affair 

Monumen Peniwen Affair yang ada di Desa Peniwen. Monumen ini menjadi 

ikon penting dalam Desa Peniwen, dan menjadikannya monumen bersejarah 

yang hanya ada dua di dunia, yang pertama ada di negara Swiss. 

2. Gereja Kristen Jawi Wetan  

Dokumentasi dari Gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di Desa Peniwen. 

Gereja ini adalah gereja tertua yang berdiri dari tahun sekitar 1800-an. 

Masyarakat yang mayoritas beragama Kristen biasanya beribadah di gereja 

ini. 
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3. Pasar Sorbon 

Dokumentasi dari Pasar Sorbon diatas menunjukkan ciri khas dari pasar 

tersebut, dimana wisatawan yang datang hanya diperbolehkan bertransaksi 

menggunakan koin tertentu yang disediakan. Nominal paling kecil adalah 

2000 yang setara dengan dua ribu rupiah. Pasar Sorbon berisikan pedagan-

pedagang yang menjual jajanan tradisional. 

4. Spot Sunrise 

Dokumentasi diatas adalah spot sunrise, spot sunrise digunakan oleh 

wisatawan untuk menikmati matahari terbit pada pagi hari. 

5. Unduh-unduh 

Unduh-unduh merupakan acara adat yang diadakan oleh gereja sebagai rasa 

ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen. 

 

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

Dalam melakukan penelitian ini studi literatur dikumpulkan dalam guna 

untuk mendukung perancangan video promosi Babad Peniwen Wisata Budaya 

Desa Peniwen sebagai upaya meningkatkan brand awareness. 

Dari studi literatur yang dilakukan pada buku Durianto tentang brand 

awareness diperoleh data mengenai brand awareness yang memiliki arti bahwa 

brand awareness adalah kemampuan seorang calon pembeli untuk mengenali dan 

mengingat suatu merek. Dalam bukunya dijelaskan bahwa brand awareness 

memiliki empat tingkatan, tingkatan yang pertama adalah Brand Unaware, yang 

kedua Brand Recognition, yang ketiga Brand Recall, dan yang terakhir adalah 

Top Of Mind. 

Dalam memahami teknik editing video dengan literasi buku editing video 

berjudul Video Klip Ulead Videostudio milik Dominikus Juju. Peneliti juga 

menggunakan literasi tentang teknik pengambilan gambar dari buku Mengambil, 

Mengedit, dan Upload Video milik Laksamana Media. Untuk bisa memahami 

bagaimana promosi bekerja, peneliti menggunakan literasi dari buku milik 

Sunarya, tujuan promosi diambil dari literasi milik Wibowati. 
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4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Reduksi Data 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, maka peneliti 

melakukan reduksi data. Nantinya data ini akan disajikan dan ditarik sebua 

kesimpulan. 

1. Observasi 

Wisata Budaya Desa Peniwen memiliki tiga wisata utama, yaitu wisata 

budaya, wisata religi, dan wisata edukasi. Desa peniwen memiliki beberapa 

media promosi, seperti brosur, poster dan media sosial. 

2. Wawancara 

Dari Wawancara  yang dilakukan kepada 3 narasumber, maka peneliti 

mereduksi data sebagai berikut : 

Bangkitnya Desa Peniwen ini bermula pada tahun 2015 bersamaan dengan 

datangnya alumni mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang tergabung 

dalam Kumpulan Sahabat Masyarakat (KUSAMA). Kedatangan KUSAMA 

ini untuk memberikan pendampingan terhadapat masyarakat Desa Peniwen 

yaitu dengan memberikan motivasi dengan tujuan yaitu supaya warga Desa 

Peniwen mempertahankan aset Tegal Sawah Peniwen agar jangan sampai 

terjual dan untuk mempertahankan penduduk Desa Peniwen yang 

mayoritasnya beragama Nasrani. Namun KUSAMA tidak meneruskan 

kegiatan ini karena kurangnya SDM dan tenaga. Kemudian pada tahun 2017, 

Wisata Budaya Desa Peniwen ini sudah digandeng oleh Universitas Ciputra 

(UC) yang dipimpin oleh Agus Sugiarto yang merupakan anggota KUSAMA 

sekaligus dosen Universitas Ciputra. Pengunjung yang datang di Desa Wisata 

Peniwen didominasi oleh siswa sekolah SMP hingga guru-guru berusia 15 

tahun hingga 40 tahun. Pengunjung yang datang juga didominasi oleh orang 

beragama Kristen dengan tujuan untuk mempelajari tentang wisata religi yang 

ada di Desa Peniwen 

Desa Wisata Peniwen memiliki potensi yang menjadi kelebihan dan keunikan 

dari Desa Wisata Peniwen yaitu : 
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1. Live In 

Live In merupakan kegiatan yang menjadi salah satu daya tarik yang khas dari 

Desa Peniwen ini. Pengunjung bisa merasakan layaknnya hidup sebagai 

penduduk setempat dengan mengikuti kegiatan yang sama dengan penduduk. 

Macam-macam kegiatan Live In yang bisa dinikmati pengunjung, yaitu: 

a. Wisata Religi 

Sebagian besar penduduk di desa peniwen beragama kristiani, sehingga 

banyak wisatawan yang datang untuk belajar dan berinteraksi dengan 

warga gereja. Sebagai pendukung kegiatan wisata religi, tersedia gereja 

GKJW Peniwen yang berdiri pada tahun 1980an merupakan cagar 

budaya yang dimiliki Kecamatan Kromengan, sehingga banyak 

wisatawan beragama kristen yang mengadakan kegiatan retreat dan 

menyanyikan kidung-kidung rohani, dan tersedia juga pameran lukisan 

mengenai tokoh dan cerita yang ada di kitab perjanjian baru.  

b. Wisata Budaya 

Warga desa peniwen memiliki beberapa kegiatan adat yang wajib 

dilakukan setiap tahunnya yaitu bersih desa pada tanggal 30 Juni yang 

dilanjutkan dengan ibadah dan encek-encekan yaitu simbol ucapan 

syukur dari warga Desa Peniwen atas berkat yang diberikan, kemudian 

kegiatan keleman yaitu seluruh warga Desa Peniwen diwajibkan hadir 

dan membawa makanan yang ditaruh dalam Encek, tradisi keleman 

dilakukan untuk permintaan hujan turun, serta kegiatan unduh-unduh 

yang dilakukan 2 kali dalam setahun sebagai rasa ucapan syukur kepada 

Tuhan atas hasil panen. Didukung juga dengan adanya budaya Pasar 

Sorbon yang menjual berbagai jajanan tradisional dan kegiatan 

karawitan. 

c. Wisata Edukasi 

Dalam segi edukasi tersedia 2 wisata ,  yang pertama Desa Peniwen 

menyediakan tempat inap atau yang disebut “griya ngaso” untuk kegiatan 

khas dari Babad Peniwen yaitu “Live In”. Jadi, wisatawan bisa 

merasakan hidup layaknya warga desa setempat selama beberapa hari. 
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Wisatawan bisa merasakan sensasi membajak sawah, berkebun, 

berternak kuda dan babi, belajar tarian tradisional yang ada disana,  serta 

mengenal berbagai macam permainan tradisional. Dan yang kedua, 

tersedia Monumen Peniwen Affair yaitu dengan tujuan agar wisatawan 

mengenang jasa 12 anggota PMR yang telah gugur belajar mengenai 

sejarahnya. 

2. Request dari pengunjung 

Selain merasakan menjadi penduduk setempat, pengunjung juga bisa memilih 

kegiatan apa saja yang akan mereka nikmati sesuai keinginan dan tujuan 

pengunjung. 

3. Agama mayoritas Kristen 

Hal lain yang tidak dimiliki wisata lain, yaitu masyarakatnya yang mayoritas 

beragama Kristen yang dianggap unik. 

Namun, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh desa Peniwen terutama 

dalam hal promosi yaitu sebagai berikut : 

a. Tidak adanya video komersil. 

b. Sudah memiliki brosur, namun isi konten dari brosur yang kurang lengkap.  

c. Tidak memiliki x-banner untuk mengikuti kegiatan pameran yang diadakan 

pemerintah. 

3. Dokumentasi 

Hasil reduksi data dari dokumentasi berupa foto yang memiliki potensi dari 

segi edukasi, budaya, maupun religi, yaitu Monumen Peniwen Affair, Gereja 

Kristen Jawi Wetan, Spot Sunrise, Pasar Sorbon, dan Unduh-unduh yang 

nantinya akan dimuat dalam proses perancangan video promosi. 

4. Studi Literatur 

Hasil reduksi data dari studi literatur digunakan untuk mendukung proses 

perancangan video promosin Babad Peniwen di Wisata Budaya Desa 

Peniwen sebagai upaya meningkatkan brand awareness. Buku Durianto 

digunakan untuk mencari arti mengenai brand awareness dan tingkatan 

dalam brand awareness. Memahami teknik editing video melalui buku milik 

Dominikus Juju yang berjudul Video Klip Ulead Videostudio. Teknik 
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pengambilan gambar diambil dari buku Mengambil, Mengedit, dan Upload 

Video milik Laksamana Media. Dalam memahami cara promosi bekerja 

menggunakan buku milik Sunarya, dan tujuan promosi menggunakan buku 

milik Wibowati. 

 

4.2.2 Penyajian Data 

Berdasarkan data yang sudah direduksi dari data observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan studi literatur, maka dapat disimpulkan melalui penyajian data 

sebagai berikut: 

1. Desa Peniwen terletak di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. 

2. Desa Peniwen menjadi Wisata Budaya pada tahun 2017. 

3. Dikelola oleh pokdarwis dan warga lokal. 

4. Penduduknya mayoritas beragama Kristen 

5. Memiliki tiga jenis wisata utama, yaitu wisata budaya, wisata religi, dan 

wisata edukasi. 

6. Babad Peniwen adalah wisata yang menjadi ikon dalam Desa Peniwen, yang 

ciri khas nya adalah Live In dan wisatawan juga bisa memilih sesuai 

keinginan wisata apa yang akan dinikmati.  

7. Wisatawan yang datang didominasi oleh siswa sekolah, dari SMP hingga 

guru-guru pengajar. 

8. Wisata yang ada sangat cocok untuk orang yang ingin mencoba hal baru 

9. Tidak adanya video komersil dan media-media yang memiliki konten yang 

kurang lengkap, serta tidak memilikinya x-banner sebagai media pendukung 

untuk mengikuti event dari pemerintah. 

 

4.2.3 Kesimpulan 

Desa Peniwen terletak di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa 

Peniwen ini dikelola oleh pokdarwis dan warga lokal, yang memiliki penduduk 

mayoritas beragama Kristen. Desa Peniwen memiliki tiga jenis wisata utama yang 

menjadi unggulan, yaitu wisata budaya, wisata religi, dan wisata edukasi. Babad 
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Peniwen menjadi wisata yang ikonik di Desa Peniwen ini, Live In adalah bagian 

dari Babad Peniwen. 

Wisatawan yang datang didomisili oleh siswa sekolah, dari SMP hingga 

guru-guru pengajar, yang memiliki rasa ingin mencoba hal baru. Kendala yang 

dimiliki oleh Wisata Budaya Desa Peniwen ini yaitu tidak adanya video komersil 

dan media-media yang memiliki konten yang kurang lengkap, serta tidak 

dimilikinya media pendukung dalam mengikuti event dari pemerintah, seperti x-

banner dan flyer. 

Peneliti membuat video promosi yang ditujukan sebagai video komersil dari 

Wisata Budaya Desa Peniwen, karena video mudah dinikmati oleh calon 

wisatawan, yang nantinya akan dipublikasikan melalui media online. Media sosial 

menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Wisata 

Budaya Desa Peniwen melalui brand awareness. 

 

4.3 Konsep dan Keyword 

4.3.1 Segmentasi, Targeting dan Positioning (STP) 

1.    Segmentasi 

a.    Demografis 

1) Usia : 15 – 40 tahun 

2) Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan 

3) Status keluarga : Belum menikah, menikah, sudah mempunyai anak 

4) Profesi : Pelajar, mahasiswa, wiraswasta 

5) Kelas sosial : Menengah 

6) Pendapatan : Rp. 100.000 – Rp. 4.000.000 

b.    Geografis 

1) Wilayah : Kabupaten Malang 

2) Negara : Indonesia 

3) Ukuran kota : Wilayah kabupaten 

c.    Psikografis 

1)    Senang hidup bersosialisasi 

2)    Senang hal baru 
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2. Targeting 

Target yang ingin dicapai dalam perancangan video promosi Babad 

Peniwen di Wisata Budaya Desa Peniwen sebagai upaya meningkatkan brand 

awareness ini tertuju pada wisatawan usia 15 – 40 tahun yang menyukai kegiatan 

bersosialisasi dan mencintai hal baru. 

1) Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan 

2) Usia : 15-40 tahun 

3) Pendapatan : Rp. 100.000 – Rp. 4.000.000 

4) Kelas sosial : Menengah 

5) Psikografis : Mencintai hal baru 

3. Positioning 

Dalam merancang video promosi Babad Peniwen, peneliti menentukan 

positioning berupa wisata yang memiliki ciri khas keagamaan dengan perbaduan 

budaya setempat yang tidak mudah dilupakan. 

 

4.3.2 Unique Selling Proposition 

Unique Selling Proposition yang dimiliki oleh Wisata Budaya Desa 

Peniwen yaitu mayoritas penduduk yang beragama Kristen. Wisata yang 

disuguhkan juga beragam, dari budaya, religi, hingga edukasi, yang bisa dinikmati 

sesuai permintaan dari calon wisatawan. 
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4.3.3 Analisa SWOT 

Tabel 4.1 Analisa SWOT 

 

Strenght Weakness 

1. Memiliki macam-macam 

potensi wisata, yaitu wisata 

budaya, wisata religi, dan 

wisata edukasi 

2. Mayoritas penduduk 

beragama kristen 

3. Adanya fasilitas Live In 

untuk pengunjung 

4. Tersedia wisata religi 

khusus untuk pengunjung 

yang beragama kristen 

5. Terdapat monumen 

bersejarah yang hanya ada 

dua di dunia 

6. Perilaku penduduk Desa 

Peniwen yang dikenal 

memiliki sifat yang ramah 

1. Kurangnya 

kesadaran sumber 

daya manusia 

terutama anak muda 

dalam 

pengembangan 

wisata 

2. Kurangnya media 

promosi yang 

dimiliki 

Opportunity S-O W-O 

1. Pemerintah ikut 

mendukung dalam 

pengembangan Desa 

Peniwen 

2. Bekerja sama dengan 

travel wisata 

3. Wisata Budaya Desa 

Peniwen berpotensi 

sebagai desa wisata 

religi untuk umat 

kristiani pertama di 

kabupaten Malang 

4. Kesan positif dari 

pengunjung karena 

pelayanan yang ramah, 

sehingga ingin 

kembali lagi 

Dengan dimilikinya potensi-potensi 

wisata yang ada dapat dijadikan 

sebagai destinasi wisata keluarga 

yang tidak monoton atau biasa saja, 

melainkan menunjukkan sisi 

bersejarah dari Desa Peniwen dan 

bekerja sama dengan travel dan 

pemerintah dalam hal promosi, bisa 

melalui pameran atau media sosial 

Media promosi dapat 

ditingkatkan melalui kerja 

sama dengan agen travel dan 

mengikuti pameran yang 

diadakan oleh pemerintah 

sehingga dapat meningkatkan 

kembali kesadaran 

masyarakat terhadap wisata, 

dan dapat meningkatkan 

jumlah calon wisatawan di 

Desa Peniwen. 

Threat S-T W-T 

1. Adanya kompetitor 

desa wisata lain yang 

letaknya sangat dekat 

dengan Desa Peniwen 

2. Terjadinya bencana 

atau gangguan alam 

Meningkatkan strategi dalam 

mempromosikan wisata-wisata 

yang ikonik dan berbeda yang tidak 

dimiliki wisata lain dari Desa 

Peniwen untuk meningkatkan 

jumlah wisatawan. 

Meningkatkan kebersamaan 

antar pengurus desa dengan 

kelompok sadar wisata untuk 

menjadikan wisata yang 

berbeda dengan kompetitor. 

Konsep Utama 

Merancang media promosi yang berbentuk video promosi untuk meningkatkan tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap Desa Peniwen melalui potensi wisata yang berbeda dan tidak dimiliki wisata 

lain. 

Internal  

Eksternal  
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4.3.4 Key Communication Message 

Tabel 4.2 Keyword 
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4.3.5 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan hasil dari keyword yang sudah dirancang, konsep yang 

digunakan dalam perancangan video promosi babad peniwen ini adalah 

“creative”. Kata “creative” ini didapat melalui analisa dalam perancangan 

keyword communication message, STP, dan analisa SWOT, dan juga USP. 

Makna dari kata “Creative” ini adalah sifat yang memiliki daya cipta yang 

dimiliki seseorang, yang bisa dianalogikan seperti keunikan wisata yang selalu 

dikembangkan oleh pokdarwis desa peniwen.  

 

4.4 Perancangan Karya 

4.4.1 Tujuan Kreatif 

Maka dari itu, video yang nanti dirancang untuk video promosi babad 

peniwen ini dapat memberikan makna dari sebuah wisata yang memiliki 

bermacam-macam jenis wisata melalui gambaran visual. Dengan adanya konsep 

ini akan mampu meningkatkan kesadaran calon wisatawan bahwa babad peniwen 

adalah wisata yang memiliki banyak potensi dan berbagai jenis pilihan yang unik 

dapat dirasakan dan dijumpai di Desa Peniwen. 

 

4.4.2 Strategi Kreatif 

1. Sinopsis 

Ada tiga wisatawan yang berada di gereja (GKJW), mereka masuk kedalam 

gereja, narator memberikan penjelasan tentang gereja ini digunakan untuk 

kegiatan keagamaan warga Peniwen, salah satunya adalah kegiatan Unduh-

unduh. Datanglah pokdarwis dan menyambut mereka dan memberikan 

penjelasan tentang desa peniwen. Mereka diajak masuk kedalam desa, dan 

menginap di Griya Ngaso. Wisatawan diajak memasak secara tradisional oleh 

warga, narator menjelaskan dapur tradisional ini bisa dinikmati sebagai tujuan 

destinasi wisata. 

Di desa peniwen terdapat monumen yang diakui dunia, yaitu Monumen 

Peniwen Affair. Wisatawan lalu diajak untuk melihat bagaimana pasar yang 

menjual jajanan tradisional di Pasar Sorbon. Setelah dari pasar sorbon, 
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wisatawan mengunjungi kandang peternakan yang ada di peniwen. Dan 

belajar bagaimana beternak layaknya warga. Mereka membeli jajanan dengan 

menggunakan koin yang disediakan. Masyarakat memainkan kotek lesung 

menyambut tamu yang datang. Waktu menunjukkan malam tiba dgn 

menunjukkan matahari terbenam. Wisatawan mencoba bermain alat musik 

tradisional yaitu karawitan bersama masyarakat, dan menari yang bisa 

dipelajari oleh wisatawan. Setelah itu wisatawan bercengkerama dengan 

warga melingkari api unggun dengan memakan jagung bakar. Saat pagi 

datang menyambut, wisatawan membuka jendela Griya Ngaso, dan berjalan 

menuju sawah dengan mengabadikan momen dengan berswafoto dan 

tersenyum bahagia. 

2. Tagline 

Slogan yang ditemukan adalah adaptasi dari keyword yang telah ditemukan 

melalui kata “creative”, sehingga menghasilkan slogan “The Divergent 

Culture of Peniwen”. Memiliki arti budaya yang berbeda dari wisata-wisata 

yang dimiliki oleh Desa Peniwen, dimana memiliki tiga jenis wisata yang 

saling berkaitan, sehingga membuat wisatawan dapat merasakan keunikan 

dan kreatifitas dari desa peniwen. 

3. Storyline 

Tabel 4.3 Storyline 

No Angle Kamera Scene 

1 WS Aerial shot Pemandangan sawah di Peniwen 

2 WS Aerial shot GKJW 

3 CS ekspresi wisatawan 

4 MCU Wisatawan berjalan 

5 WS Shoot pintu masuk gereja 

6 MS Suasana didalam gereja 

7 WS Wisatawan berjalan di dalam gereja 

8 MCU Wisatawan mengambil foto di gereja 

9 MS Pokdarwis berjalan menuju wisatawan 

10 MCU Pokdarwis berjabat tangan 

11 MCU Pokdarwis berinteraksi dengan wisatawan 

12 CU Pokdarwis bercerita tentang peniwen 

13 CU Wisatawan memberikan ekspresi senang 

14 WS Suasana jalanan desa 

15 WS Tungku di dapur tradisional 

16 MS Wisatawan masak di dapur 

17 MCU Wisatawan berinteraksi saat memasak 

18 CU Hasil masakan yang sudah matang 
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19 MS Tradisi unduh-unduh 

20 MS Warga membawa asil panen 

21 MCU Ekspresi warga mengikuti unduh-unduh 

22 WS Aerial shoot Monumen Peniwen 

23 MS Wisatawan berinteraksi di dekat makam 

24 CU Wisatawan menabur bunga di makam 

25 ECU Wisatawan memberikan hormat  

26 MS Shoot sign pasar sorbon 

27 CU Wisatawan membeli koin 

28 MCU Wisatawan bertransaksi menggunakan koin 

29 MS Pertunjukkan kotek lesung 

30 MS Tarian kotek lesung 

31 WS Kandang hewan 

32 MCU Wisatawan memberi makan hewan  

33 CU Wisatawan membelai kepala hewan 

34 WS Timelapse matahari terbenam di sawah 

35 WS Suasana desa saat malam 

36 MCU Warga bermain gamelan 

37 MS Wisatawan menghampiri  

38 MS Wisatawan bermain bersama 

39 MS Penari mengajak untuk belajar bersama 

40 MCU Wisatawan mencoba 

41 CU Penari dan wisatawan tersenyum 

42 MS Api unggun menyala 

43 MS Wisatawan datang lalu duduk 

44 CU Jagung mulai dibakar 

45 MCU Interaksi warga dengan wisatawan 

46 MCU Wisatawan menggigit jagung bakar 

47 MCU Shoot sign Griya Ngaso 

48 MCU Bunga di desa peniwen 

49 MCU Wisatawan membuka jendela  

50 CU Wisatawan berekspresi senang 

51 WS Spot Sunrise dan Sunset 

52 WS Wisatawan berjalan menuju sawah 

53 MCU Wisatawan ber swafoto 

54 MCU Wisatawan tersenyum bahagia 

55 WS Aerial shoot sawah 

 

4. Storyboard 

Storyboard adalah acuan per adegan yang akan digunakan untuk mengambil 

video promosi Desa Peniwen. Isi dari storyboard meliputi adegan per scene, 

musik dan lainnya. 

  



35 

 

5. Tipografi 

Tipografi yang digunakan dalam media pendukung brosur, flyer, dan x 

banner yaitu font “Futura PT”. 

6. Editing 

Pada proses editing ini, aplikasi editing video yang digunakan oleh peneiliti 

adalah Adobe Premiere Pro CC 2017. Format video yang digunakan adalah 

H.264 dengan resolusi sebesar 1080p atau Full HD. Frame rate persecond 

yang digunakan adalah 60, dengan durasi video 4 menit 16 detik. 

Tahap pertama dalam mengedit video adalah menentukan format video yang 

akan digunakan. Lalu menentukan tempat penyimpanan video setelah selesai. 

Tahap kedua setelah menentukan format video yang digunakan dan tempat 

penyimpanan, langkah selanjutnya berupa membuat Sequence untuk 

meletakkan video yang akan digunakan dan musik. Musik yang digunakan 

adalah “Emotional Piano Background by Alemo” 

Tahap ketiga yaitu mencari video dan menyeleksi video untuk disesuaikan 

dengan storyboard yang sudah dirancang sebelumnya. Video ini diletakkan 

kedalam timeline. 

Dalam tahap keempat, peneliti merangkai video-video yang telah dipilih dan 

digabungkan dengan musik yang telah ditentukan. Lalu memberikan efek 

lambat atau slow motion dan transisi ke dalam video. 

Tahap kelima, video yang telah dirangkai akan diberikan color grading 

melalui fitur yang disediakan yaitu Lumetri Color dari Adobe Premiere Pro 

CC 2017. 

Tahap keenam, peneliti memeriksa ulang video secara keseluruhan agar 

sesuai dengan storyboard, lalu mengekspornya menggunakan resolusi 1080p 

dengan high bitrate. 

7. Final Project Video 

Dalam tahap ini, peneliti menjelaskan satu per satu scene yang ada dalam 

video, dengan penjelasan teknik yang digunakan. 
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Pada scene 1, tulisan tagline ditunjukkan pada awal video dengan latar 

belakang pemandangan. Menggunakan teknik aerial pan ke kanan dan long 

shot. 

Pada scene 2, gereja utama yang menjadi ikon di desa peniwen ditunjukkan. 

Teknik yang digunakan adalah aerial dan long shot. 

Scene 3, menampilkan tiga wisatawan datang di halaman gereja dengan 

diakhiri dengan senyuman. Menggunakan teknik medium close up dan 

pergerakan kamera crane, 

Scene 4, menampilkan tiga wisatawan yang berjalan menuju pintu masuk 

gereja. Teknik yang digunakan adalah teknik follow dengan ukuran medium 

shot. 

Scene 5, menampilkan pintu masuk utama gereja. Teknik digunakan adalah 

zoom in dengan ukuran pengambilan gambar medium shot. 

Scene 6 menunjukkan isi ruang dalam dari gereja, menggunakan long shot 

untuk menunjukkan gambar secara luas dan melebar. Teknik yang digunakan 

adalah zoom in. 

Pada scene 7, menampilkan tiga wisatawan yang berjalan diantara kursi-kursi 

gereja sambil mengagumi gereja. Menggunakan long shot. 

Scene 8, tiga wisatawan mengabadikan momen di dalam gereja, 

menggunakan teknik medium shot untuk menunjukkan adegan yang 

dilakukan wistawan yang mengambil gambar dan menujukkan wisatawan 

yang sedang bergaya. 

Scene 9 menujukkan pokdarwis yang datang menghampiri tiga wisatawan 

yang ada di gereja. Menggunakan medium close up untuk memperjelas 

ekspresi yang ditunjukkan. 

Scene 10 menampilkan adegan bersalaman pokdarwis dan wisatawan. 

Menggunakan close up untuk memperjelas adegan tersebut. 

Scene 11 menunjukkan adegan pokdarwis memberikan penjelasan mengenai 

Desa Peniwen dan penginapan bernama Griya Ngaso. Menggunakan sudut 

pengambilan gambar medium close up, untuk menunjukkan ekspresi dan 

gerak bibir dari pokdarwis. 
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Scene 12, menampilkan seekor anjing yang berada dijalanan Desa Peniwen. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar close up. 

Scene 13 menampilkan tungku api untuk memasak di dapur tradisional, 

bertujuan untuk memberi informasi secara langsung tentang lokasi dan 

memberi teks penjelasan lokasi. Teknik menggunakan long shot dan zoom in. 

Scene 14 menampilkan interaksi wisatawan dengan membuat bumbu untuk 

masak di dapur tradisional. Menggunakan teknik pengambilan gambar close 

up. 

Scene 15 menampilkan salah satu wisatawan berinteraksi dengan alat masak 

di dapur tradisional. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium shot. 

Scene 16 menampilkan tradisi agama yang ada di Peniwen, yaitu Unduh-

unduh, yang juga merupakan termasuk wisata religi. Medium shot dan 

panning kiri adalah teknik yang digunakan. 

Scene 17 menampilkan warga yang membawa hasil persembahan menuju ke 

gereja. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium shot. 

Scene 18 menampilkan Monumen Peniwen Affair menggunakan aerial shot 

dan menggunakan teks untuk memberi penjelasan mengenai prestasi dari 

monumen ini. 

Scene 19 menampilkan wisatawan yang berjalan menuju salah satu makam 

pahlawan yang ada. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium shot 

dan zoom in.  

Scene 20 menampilkan wisatawan menaburkan bunga ke makam untuk 

memberikan apresiasi kepada pahlawan. Teknik yang digunakan yaitu close 

up. 

Scene 21 menampilkan wisatawan memberikan hormat kepada monumen 

untuk menunjukkan rasa hormat. Menggunakan teknik medium close up. 

Scene 22 menampilkan tanda tulisan Pasar Sorbon. Menggunakan teknik 

close up dan zoom in. 

Scene 23 menampilkan wisatawan bertransaksi membeli koin yang digunakan 

untuk membeli jajan tradisional di Pasar Sorbon. Menggunakan teknik close 

up. 
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Scene 24 menampilkan wisatawan membeli jajan tradisional menggunakan 

koin. Teknik yang digunakan adalah medium close up. 

Scene 25 menampilkan penabuh kotek lesung untuk menyambut tamu yang 

datang menuju Pasar Sorbon. Menggunakan teknik long shot. 

Scene 26 menampilkan suasana kandang hewan yang ada di Desa Peniwen. 

Menggunakan teknik long shot dan zoom in. 

Scene 27 menampilkan wisatawan yang memberikan makan kepada salah 

satu kuda yang ada. Menggunakan teknik long shot. 

Scene 28 menampilkan wisatawan berinteraksi dengan hewan ternak. 

Menggunakan teknik medium shot dan zoom in. 

Scene 29 menampilkan matahari terbenam yang menggunakan aerial shot 

atau drone. 

Scene 30 menampilkan suasana malam hari di desa peniwen. Menggunakan 

teknik close up. 

Scene 31 menampilkan pemain karawitan yang sedang memainkan salah satu 

alat musik tradisional. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium 

close up. 

Scene 32 menampilkan wisatawan yang datang menghampiri pemain 

karawitan untuk belajar bersama. Menggunakan teknik medium shot. 

Scene 33 menampilkan wisatawan dan pemain karawitan belajar bermain alat 

musik tradisional. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium close 

up. 

Scene 34 menampilkan ekspresi wisatawan yang sedang memainkan alat 

musik tradisional. Meggunakan teknik pengambilan gambar close up. 

Scene 35 menampilkan suasana wisatawan dan para pemain karawitan yang 

lain bermain bersama. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium 

shot. 

Scene 36 menampilkan tari tradisional oleh warga yang sedang berlatih. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar medium close up. 

Scene 37 menampilkan penari tradisional mengajak wisatawan belajar menari 

bersama. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium close up. 
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Scene 38 menampilkan penari mengajarkan gerakan-gerakan tari kepada 

wisatawan. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium shot. 

Scene 39 menampilkan wisatawan dan penari yang menari bersama mengikuti 

alunan lagu. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium shot. 

Scene 40 menampilkan ekspresi senang di antara wisatawan dan penari. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar medium shot. 

Scene 41 menampilkan api unggun yang telah menyala. Menggunakan teknik 

pengambilan gambar medium close up. 

Scene 41 menampilkan wisatawan yang ikut berkumpul dengan warga. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar medium close up. 

Scene 42 menampilkan jagung yang sedang dibakar. Menggunakan teknik 

pengambilan gambar close up. 

Scene 43 menampilkan interaksi antara warga dengan wisatawan yang sedang 

berbincang. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium close up. 

Scene 44 menampilkan wisatawan yang sedang memakan jagung yang sudah 

dibakar. Menggunakan teknik pengambilan gambar close up. 

Scene 45 menampilkan sign atau tanda dari Griya Ngaso. Menggunakan 

teknik pengambilan gambar close up dan panning ke kanan. 

Scene 46 menampilkan wisatawan yang membuka pintu untuk menikmati 

udara pagi di Desa Peniwen. Menggunakan teknik pengambilan gambar close 

up. 

Scene 47 menampilkan pemandangan dari sawah-sawah yang ada di Desa 

Peniwen yang digunakan sebagai spot melihat matahari terbit dan terbenam. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar aerial shot. 

Scene 48 menampilkan ekspresi senang wisatawan yang berjalan di antara 

sawah-sawah. Menggunakan teknik pengambilan gambar medium close up. 

Scene 49 menampilkan wisatawan yang mengabadikan momen dengan 

berswafoto. Menggunakan teknik pengambilan gambar aerial shot dan zoom 

out. 

Scene 50 menampilkan logo dari Kabupaten Malang dan logo dari Wisata 

Budaya Desa Peniwen. 
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Scene 51 menampilkan logo dari Universitas Dinamika dan logo DKV 

Universitas Dinamika. 

Scene 52 menampilkan keterangan kepemilikan musik latar yang digunakan. 

4.5 Perancangan Media Pendukung 

Media pendukung digunakan untuk memberikan informasi tambahan yang 

diperlukan dalam laporan ini. Video adalah hasil dari laporan ini. Untuk 

menambah daya tarik, peneliti menggunakan media pendukung berupa brosur, 

flyer, x-banner, kaos, dan gantungan kunci. 

 

4.5.1 Brosur 

Brosur digunakan dalam media pendukung, lalu membuat desain sketsa 

brosur. Dalam brosur bagian depan, peneliti memberikan tagline “The Divergent 

Culture of Peniwen”, dan memberikan keterangan lokasi melalui peta, dan 

memberikan kontak person dan sosial media. Pada bagian belakang, diberikan 

beberapa pilihan wisata yang ada di Desa Peniwen, dengan latar gambar yaitu 

salah satu wisata dari masing-masing kategori. 

 

4.5.2 Flyer 

Flyer digunakan dalam media pendukung dengan tujuan untuk dibagikan. 

Langkah pertama adalah membuat sketsa. Peneliti memberikan keterangan 

gambar yang sesuai untuk mewakili tiga wisata, yaitu religi, budaya, dan edukasi. 

Dan memberikan tagline “The Divergent Culture of Peniwen”, dan juga 

keterangan masing-masing wisata. Pemberian alamat, kontak person, dan media 

sosial diletakkan di bagian bawah flyer. 

 

4.5.3 X-banner 

X-banner digunakan sebagai media pendukung untuk menjadikan daya tarik 

saat pemutaran video. Sketsa dari x-banner ini berisikan latar gambar dari gereja 

peniwen, memberikan tagline, memberikan alamat dari Desa Peniwen dan juga 

memberikan tiga gambar dari jenis wisata yang ada di Peniwen. 
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4.5.4 Kaos 

Kaos digunakan sebagai buah tangan untuk wisatawan yang ingin 

membelinya. Tagline diletakkan di kaos bagian depan. 

4.5.5 Gantungan Kunci 

Gantungan kunci akan diberikan kepada wisatawan yang berkunjung 

sebagai tanda terimakasih. Menggunakan tagline untuk desain dari gantungan 

kunci. 

 

4.6 Implementasi Karya 

4.6.1 Video 

Video diunggah kedalam media sosial yaitu Youtube, karena Youtube 

merupakan media sosial yang sering dikunjungi oleh semua kalangan. 

 

4.6.2 Brosur 

Brosur digunakan untuk memberikan informasi secara tertulis bagi calon 

konsumen. Dalam brosur bagian depan, tagline “The Divergent Culture of 

Peniwen”, dan memberikan keterangan lokasi melalui peta, dan memberikan 

kontak person dan sosial media. Pada bagian belakang, diberikan beberapa pilihan 

wisata yang ada di Desa Peniwen, dengan latar gambar yaitu salah satu wisata dari 

masing-masing kategori. 

 

4.6.3 Flyer 

Flyer untuk dibagikan kepada pengunjung yang datang dalam pameran. 

Memberikan keterangan gambar yang sesuai untuk mewakili tiga wisata, yaitu 

religi, budaya, dan edukasi. Dan memberikan tagline “The Divergent Culture of 

Peniwen”, dan juga keterangan masing-masing wisata. Pemberian alamat, kontak 

person, dan media sosial diletakkan di bagian bawah flyer. 

 

4.6.4 X-banner 

X-banner digunakan sebagai media pendukung untuk menjadikan daya tarik 

saat pemutaran video. Berisikan latar gambar dari gereja peniwen sebagai ikon 



42 

 

dari Wisata Budaya Desa Peniwen, memberikan tagline, memberikan alamat dari 

Desa Peniwen dan juga memberikan tiga gambar dari jenis wisata yang ada di 

Peniwen. 

4.6.5 Kaos 

Kaos digunakan sebagai buah tangan untuk wisatawan yang ingin 

membelinya. Meletakkan tagline di bagian depan sebagai desain utama dari kaos. 

 

4.6.6 Gantungan Kunci 

Gantungan kunci digunakan sebagai buah tangan untuk wisatawan yang 

ingin membelinya.   
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil perancangan video promosi Babad Peniwen di 

Wisata Budaya Desa Peniwen sebagai upaya meningkatkan brand awareness ini 

dapat disimpulkan bahwa video ini dapat digunakan sebagai media untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya Babad Peniwen. Melalui 

visualisasi video diharapkan masyarakat mendapatkan referensi baru untuk tujuan 

wisata setelah melihat video tersebut. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa hal 

yang harus ditambahkan agar video promosi ini dapat mencapai hasil yang lebih 

baik, diantaranya sebagai berikut: 

1. Peneliti kedepannya dapat menambahkan lebih banyak lagi pilihan wisata 

yang ada untuk dipromosikan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan inovasi yang baru terhadap video 

dan media promosi yang lain dengan mempertimbangkan media online yang 

terus berkembang. 

3. Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) yang mengelola Wisata Budaya Desa 

Peniwen semoga bisa menambahkan jenis wisata yang baru dan berbeda, 

dengan mengajak masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pengelolaan.  
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