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ABSTRAK 

 
Desa Balearjo merupakan desa wisata yang ada di Kabupaten Malang. Desa ini 
memiliki hasil tani unggulan yaitu kopi dan cengkeh. Selain memiliki hasil tani 
unggulan, Desa Balearjo memiliki berbagai macam tempat wisata Pantai yaitu Pantai 
Wedi Awu, Pantai Wedi Putih, Pantai Pakisan, dan Pantai Dampar. Menurut pokdarwis 
di Desa Balearjo, desa ini masih belum memiliki media promosi terutama video di 
karenakan tempat tempat wisata yang ada di Desa Balearjo tergolong masi baru dan 
belum adanya bantuan dari pemerintah, sehingga masyarakat luas tidak mengetahui 
adanya wisata pantai di Desa Balearjo. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara 
menyelesaikan masalah yang ada yaitu merancang video promosi, guna meningkatkan 
jumlah kunjungan wisatawan dan memberi informasi kepada masyarakat luas adanya 
tempat wisata pantai di Desa Balearjo. Kata Kunci; Desa Wisata Balearjo, Video 
Promosi.  

 

Kata Kunci: Desa Balearjo, Promosi, video promosi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wardiyanto (2011:3), mengemukakan bahwa secara etimologis kata pariwisata” 

diidentikan dengan kata “travel” dalam bahasa inggris yang diartikan sebagai 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat ke tempat lain. Atas dasar itu 

pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai suatu 

perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari suatu tempat 

ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan 

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur dan 

sekaligus kabupaten terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten 

Malang dikenal akan destinasi wisata yang menjadi tujuan utama bagi masyarakat, 

diantaranya adalah wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Berbagai macam 

wisata yang ada di Kabupaten Malang dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang 

berkunjung. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 

mengatakan adanya peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya, pada tahun 2015 

tercatat 3.251.367 juta orang hingga 2016 mencapai 5.849.544 juta orang sehingga per 

tahunnya naik hingga 1,5 juta orang yang mengunjungi wisata Malang 

(malangtimes.com).. 

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu 

dengan tata cara tradisi yang berlaku. (Nuryanti,Wiendu. 1993). Desa Balearjo 

merupakan salah satu desa wisata yang terdapat di Kabupaten Malang. Untuk menuju 

ke desa Balearjo dari pusat kota jaraknya hanya sekitar 75 km. Rute yang dapat diambil 

adalah menuju ke Bululawang, kemudian kearah Kecamatan Turen dan mengambil 

jalan ke daerah Dampit hingga menuju ke Kecamatan Tirtoyudo. Desa ini memiliki 
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hasil tani unggulan yaitu kopi dan cengkeh. Selain memiliki hasil tani unggulan, Desa 

Balearjo memiliki potensi tempat wisata yang masih di kelola oleh warga sekitar atau 

podarwis. Potensi tempat wisata yang di miliki Desa Balearjo yaitu  pantai Pantai Wedi 

Awu, Pantai Wedi Putih, Pantai Ndampar, dan Pantai Pakisan. Beberapa pantai tersebut 

memiliki potensi yang tidak kala dengan pantai-pantai pada umumnya. Seperti Pantai 

Wedi Awu, pantai ini dinamakan Pantai Wedi Awu karena pasir pantai yang warnanya 

seperti abu. Pantai Wedi Awu memiliki ombak yang lumayan besar sehingga dapat 

dibuat surfing oleh warga sekitar dan pengunung yang berkunjung di Pantai Wedi Awu, 

di pantai tersebut juga ada penyewaan jetski  dari warga sekitar. 

 

Grafik 1. 1 Jumlah pengunjung Desa Balearjo 

 (Sumber : Pengurus Desa Balearjo, 2019.) 

Dari hasil tabel di atas di ketahui bahwa jumlah kunjungan di Desa Balearjo 

mengalami fluktuatif perubahannya. Hal ini menyebabkan kurangnya pemasukan dan 

kurangnya pengunjung di Desa Balearjo. Setelah peneliti melakukan observasi di Desa 

Balearjo, peneliti menemukan kurangnya jumlah kunjungan tersebut akibat dari 

minimnya berpromosi yang telah dilakukan oleh Desa Balearjo 

Menurut bapak Sidiq selaku pokdarwis di Desa Balearjo, potensi yang dimiliki 

oleh Desa Balearjo dan termasuk dalam destinasi desa wisata baru yang masih sepi, 

desa ini masih belum memiliki media promosi terutama video di karenakan tempat 

tempat wisata yang berada di Desa Balearjo tergolong masi baru dan belum adanya 

bantuan dari pemerintah. Sehingga wisatawan belum banyak yang mengetahui adanya 
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wisata pantai di Desa Balearjo. Maka dari itu penelitian ini berupaya untuk 

memberikan sebuah solusi yaitu merancang sebuah video promosi. Menurut World 

Trade Organization (Muljadi 2009:9) Video promosi adalah bentuk penayangan 

informasi yang bersifat audio visual sehingga menjadi kunci mengenai suatu merek 

atau membagikan informasi kepada pelanggan dan target market. Video promosi 

merupakan cara yang tepat dalam mengenalkan produk/jasa yang dipasarkan untuk 

tampil menonjol, dibanding dengan pendekatan marketing yang hanya menggunakan 

teks. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang video promosi Desa Wisata Balearjo sebagai upaya 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo sebagai 

upaya meningkatkan kunjungan wisatawan akan dibatasi hanya merancang: 

1. Merancang video promosi Desa Wisata Balearjo 

2. Menggunakan media pendukung berupa Banner, Brosur, Poster, merchandise ( 

gantungan kunci, pin, dan sticker). 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang video promosi Desa Wisata Balearjo 

sebagai upaya meningkatkan jumlah wisatawan 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua: 
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1.5.1 Manfaat Praktis 

Hasil perancangan ini secara praktis diharapkan mampu menunjang tingkat 

kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Balearjo 

 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Hasil perancangan ini secara teoritis diharapkan mampu menjadi referensi bagi 

peneliti atau mahasiswa dalam merancang sebuah video promosi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur dan 

sekaligus kabupaten terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten 

Malang mempunyai koordinat 112o17' sampai 112o57' Bujur Timur dan 7o44' sampai 

8o26' Lintang Selatan. Kabupaten Malang dikenal akan destinasi wisata yang menjadi 

tujuan utama bagi masyarakat, diantaranya adalah wisata alam, wisata sejarah dan 

wisata budaya. Berbagai macam wisata yang ada di Kabupaten Malang dapat 

meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Menurut Kepala dinas pariwisata 

dan kebudayaan mengatakan adanya peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya, 

pada tahun 2015 tercatat 3.251.367 juta orang hingga 2016 mencapai 5.849.544 juta 

orang sehingga per tahunnya naik hingga 1,5 juta orang yang mengunjungi wisata 

Malang (malangtimes.com). 

2.2 Desa Balearjo 

Desa Balearjo adalah salah satu desa wisata yang terdapat di Kabupaten Malang.  

Desa ini memiliki hasil tani unggulan yaitu kopi dan cengkeh. Selain memiliki hasil 

tani unggulan. Desa Balearjo memiliki potensi tempat wisata, potensi tempat wisata 

yang di miliki Desa Balearjo yaitu  pantai yaitu Pantai Wedi Awu, Pantai Wedi Putih, 

Pantai Ndampar, dan Pantai Pakisan. Beberapa pantai tersebut memiliki potensi yang 

tidak kala dengan pantai-pantai pada umumnya. Seperti Pantai Wedi Awu, pantai ini 

dinamakan Pantai Wed Awu karena pasir pantai yang warnanya seperti abu. Pantai 

Wedi Awu memiliki ombak yang lumayan besar sehingga dapat dibuat surfing oleh 

warga sekitar dan pengunung yang berkunjung di Pantai Wedi Awu, di pantai tersebut 

juga ada penyewaan jetski  dari warga sekitar. 
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2.3 Video 

Menurut Iwan Binanto (2010: 179), 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 juga dapat digunakan dalam aplikasi teknik, keilmuan, produksi, dan keamanan. 

Istilah video juga digunakan sebagai singkatan videotape, perekam  video dan pemutar 

video. 

 

2.4 Tinjauan Promosi 

2.4.1 Pengertian Promosi 

Pengertian promosi menurut Buchari Alma (2013: 179) adalah : “Promosi adalah 

sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen 

mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, 

mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen”. Promosi merupakan alat 

komunikasi dan penyampaian pesan ang dilakukan baik oleh perusahaan maupun 

perantara dengan memberikan informasi mengenai produk, harga, dan tempat. 

Informasi itu bersifat memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan kembali kepada 

konsumen, para perantara atau kombinasi keduanya. 

 

2.4.2 Tujuan Promosi 

Tujuan promosi yang dilakukan oleh perusahaan utamanya bertujuan untuk 

mencari laba. Pada umumnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan harus 

mendasarkan kepada tujuan sebagai berikut : 

a. Modifikasi tingkah laku 

Tujuan dari promosi ini adalah berusaha untuk mengubah tingkah laku dan 

pendapat individu, dari tidak menerima suatu produk menjadi setia terhadap produk 

tersebut. Perusahaan barang dan jasa selalu berusahan menciptakan kesan baik tentang 

dirinya atau mendorong pembelian barang-barang dan jasa perusahaan. 
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b. Memberitahu 

Kegiatan promosi yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pasar 

yang dituju tentang pemasaran perusahaan, mengenai produk tersebut berkaitan dengan 

harga, kualitas, syarat pembeli, kegunaan, keistimewaan, dan lain sebagainya. Promosi 

yang bersifat informasi ini umumnya lebih disukai dan dilakukan pada tahap-tahap 

awal dalam siklus kehidupan produk. 

c. Membujuk 

Promosi yang bersifat membujuk atau persuasif ini pada umumnya kurang 

disenangi oleh sebagian masyarakat. Tetapi, kenyataannya, sekarang ini terutama 

untuk mendorong pembeli. Perusahaan tidak ingin mendapatkan tanggapan 

secepatnya, tetapi lebih mengutamakan untuk menciptakan kesan positif. Hal ini 

dimaksudkan agar promosi dapat memberi pengaruh dalam waktu yang lama terhadap 

perilaku pembeli. Promosi yang bersifat membujuk ini akan menjadi dominan jika 

produksi yang bersangkutan mulai memasuki tahap pertumbuhan dalam siklus 

kehidupan produk tersebut. 

d. Mengingatkan 

Promosi  yang  bersifat  mengingatkan  ini  dilakukan  terutama  untuk 

mempertahan merek produk di hati masyarakat dan dilakukan selama tahap 

kedewasaan dalam siklus kehidupan produk. Ini berarti perusahaan berusaha untuk 

memperhatikan untuk mempertahankan pembeli yang ada sebab pembeli tidak hanya 

sekali saja melakukan transaksi, melainkan harus berlangsung secara terus menerus 

(Rangkuti, 2009:51). 

 

2.5 Video Promosi 

Menurut World Trade Organization (Muljadi 2009:9) Video promosi adalah 

bentuk penayangan informasi yang bersifat audio visual sehingga menjadi kunci 
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mengenai suatu merek atau membagikan informasi kepada pelanggan dan target 

market. Video promosi merupakan cara yang tepat dalam mengenalkan produk/jasa 

yang dipasarkan untuk tampil menonjol, dibanding dengan pendekatan marketing yang 

hanya menggunakan teks. Jika dalam pembuatan video promosi dapat dilakukan 

dengan benar, maka pendekatan ini akan membantu untuk meraih kembali konsumen 

lama serta membuat mereka menjadi konsumen yang loyal. 

 

2.6 Definisi Audio Visual 

Menurut Soegito Atmohoetomo (2010 : 24 – 33), perkembangan teknologi dunia 

audio visual telah banyak mewarnai kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupan. 

Modernisme yang dianggap sebagai puncak peradaban manusia dengan di 

kumandangkan rasionalisme, ternyata dengan ditemukannya “teknologi digital” 

menggeser “logika matematis”. Dengan demikian akan terjadi ketidakjelasan antara 

“akal manusia” dengan “akal buatan” dan yang terjadi adalah jarak “rohani” yang 

terjadi sebatas dari layar monitor ke mata, kini lebih dekat sampai ke lensa mata, dan 

semakin dekat lagi hingga “diri kita” masuk ke mesin-mesin canggih melalui perangkat 

lunak Cyber dan Virtual.  

 

2.6.1 Audio 

Keberadaan audio (suara) dalam media massa seperti video, video dan televisi 

merupakan unsur penunjang untuk mempertegas informasi yang disampaikan melalui 

bahasa gambar, karena tidak semua bahasa gambar dapat tersampaikan kepada 

penonton tanpa bantuan suara. Perkembangan teknologi audio dewasa ini telah mampu 

menghadirkan suara yang terjadi persis di lapangan yang sebenarnya. Berbagai macam 

efek suara dapat diciptakan dengan sempurna seperti suara aslinya hingga penonton 

seolah-olah terlibat dalam peristiwa tersebut. 
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2.6.2 Visual 

Pengertian visual menurut Uchyana Onong (2011:20 – 22), yaitu sifat sesuatu 

yang berkaitan dangan penglihatan. Visual berasal dari bahasa latin ”visual (is)” atau 

”visual (s)” yang berarti penglihatan. Jadi, pengertian visual adalah sesuatu hal yang 

berkaitan dengan penglihatan misalnya gambar, foto dan lain sebagainya. 

Visual merupakan biasan dari sebuah konsep suatu media komunikasi yang 

merupakan unsur utama, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pengambilan gambar harus dirancang sedemikian menarik sehingga merangsang 

audiens untuk bertahan menontonnya. 

 

2.6.3 Jenis – Jenis Audio Visual 

Karya audio visual merupakan jenis dan tujuan berbeda-beda, masing-masing 

mempunyai ciri khas yang mencerminkan dari bentuk dan tujuan tersebut tercipta. 

Berikut ini adalah jenis-jenis audio visual : 

1.  Video Dokumenter (Documentary Videos)  

Video Dokumenter menyajikan realitas melalui berbagai cara dan dibuat untuk 

berbagai macam tujuan, namun harus diakui video dokumenter tidak lepas dari tujuan 

dan fungsinya sebagai video yang menyebarkan informasi, pendidikan dan propaganda 

bagi orang atau kelompok tertentu, contohnya : National Geographic, Animal Planet 

dan Discovery Channel.  

2.  Video Cerita Pendek (Short Videos)  

Video cerita pendek biasanya mempunyai durasi 60 menit. Jenis video cerita 

pendek sering dilakukan oleh para mahasiswa jurusan video atau kelompok orang yang 

menyenangi dunia video sebagai tahap latihan, selain itu juga ada juga yang khusus 

memproduksi cerita pendek untuk konsumsi acara televisi. 

3.  Video Cerita Panjang (Feature-Length Videos)  



10 
 

 

Video cerita panjang merupakan video yang diputar di gedung bioskop, film ini 

merupakan video konsumsi masyarakat yang berfungsi sebagai hiburan atau tontonan 

umum. Video jenis ini mempunyai durasi 60 menit keatas, umumnya berdurasi sekitar 

100-120 menit. 

4.  Video Profil Perusahaan (Corporate Profil)  

Video jenis ini diproduksi untuk keperluan tertentu, misalnya memperkenalkan 

suatu perusahaan tertentu untuk disebarluaskan ke publik, selain itu sering dipakai 

sebagai sarana pendukung dalam suatu presentasi perusahaan atau kelompok tertentu. 

5.  Video Iklan Televisi (TV Commercial)  

Video jenis ini diproduksi dengan fungsi untuk kepentingan penyebaran 

informasi baik tentang suatu produk (Iklan Produksi) maupun layanan masyarakat 

(Iklan Layanan Masyarakat). 

 

2.7 Jenis – jenis pergerakan kamera di video 

Menurut Januarius (2013:32), mengatakan bahwa pergerakan kamera merupakan 

sebuah aktivitas yang bisa ikut membangun dan memperkuat suasana dramatis dalam 

sebuah video yang akan dibuat. Berikut ada beberapa macam pergerakan kamera di 

dalam video diantaranya ada : 

 

1. Panning 

Panning atau pan adalah pengambilan gambar yang dilakukan dengan 

menggerakkan kamera dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya (horizontal) tetapi tidak 

mengubah posisi kamera. Penggunaan dari panning ini dapat menciptakan visual yang 

lebih dinamis dan mempersingkat waktu dalam sebuah kejadian yang memiliki 

hubungan sebab dan akibat. 

 



11 
 

 

2. Tilting 

Tilting atau tilt adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan menggerakkan 

kamera dari atas ke bawah ataupun sebaliknya (vertical) tetapi tidak mengubah posisi 

kamera. Gerakan tilting banyak digunakan untuk menggiring mata audiens pada 

aktivitas tertentu tentang adanya suatu hubungan. 

3. Tracking 

Tracking atau dolly adalah gerakan kamera yang dilakukan untuk menjauhi atau 

mendekati objek. Pergerakan tracking ini untuk melihat lebih jelas emosional yang 

dikeluarkan oleh objek. 

4. Zooming  

Zoom atau zooming adalah pengambilan gambar yang dilakukan dengan 

mengubah ukuran gambar dan sudut pandang antara wide-angle (W) dan telephoto (T) 

dengan sentuhan tombol. Pergerakan zooming ini digunakan untuk mempengaruhi 

perspektif dalam suatu adegan yang akan digunakan. 

 

5. Arching  

Arc atau arching adalah gerakan kamera yang dilakukan dengan mengelilingi 

objek seperti lingkaran penuh dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Pergerakan arching 

ini digunakan untuk melihat situasi atau kondisi suatu adegan. 

6. Pedestal & Crane 

Pedestal dan crane adalah pengambilan gambar yang dilakukan dengan 

menggunakan alat penyangga seperti jimmy jib. 

7. Crabbing 

Crab atau crabbing adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan cara 

lateral atau menyamping, berjajar dengan objek yang sedang berjalan atau berlari. 
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2.8 Media social 

Media sosial merupakan media yang menawarkan digitalisasi, konvergensi, 

interaktivitas, dan pengembangan jaringan pembuatan pesan dan penyampaian 

pesannya. Kemampuanya menawarkan interaktifitas ini memungkinkan pengguna dari 

media sosial memiliki pilihan informasi apa yang ingin dikonsumsi, sekaligus 

mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihan - pilihan 

yang diinginkannya. Kemampuan menawarkan suatu interaktivitas inilah yang 

merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang media sosial. (Flew,2002: 11-22) 

 

2.8.1 Karakteristik media social 

Media sosial memiliki beberapa karakteristik khusus. Menurut Hadi Purnama 

(2011:110) diantara karakteristik khusus media sosial adalah: 

1. Jangkauan (reach) : Daya jangkauan media sosial yang bisa meliputi skala 

khalayak kecil hingga khalayak global.  

2. Aksesbilitas (accesbility) : Media sosial lebih mudah diakses publik dengan 

biaya yang lebih terjangkau.  

3. Pengguanaan (usability) : Media sosial relatif lebih mudah digunakan karena 

tidak memerlukan ketrampilan dan pelatihan khusus. 

4. Aktualitas (immediacy) : Media Sosial dapat memancing respon khalayak 

lebih cepat.  

5. Ketetapan (permanence) : Media sosial dapat menggantikan komentar secara 

instant atau mudah melakukan proses pengeditan. 

Keterkaitan dalam pembahasan ini peneliti menggunakan media sosial sebagai 

media publikasi dikarenakan pembahasan ini bertujuan untuk meperkenalkan Desa 

Wisata Balearjo kepada masyarakat luas di Inodnesia. 
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2.8.2 Jenis – jenis Media Sosial 

 Menurut Mayfield yang di kutip oleh Muhammad Badri (2011:133) 

menyebutkan saat ini ada tujuh jenis media sosial, namun inovasi dan perubahan terus 

terjadi. Media sosial yang ada saat ini : 

1. Jejaring sosial seperti Facebook, MySpace dan Bebo. Situs ini 

memungkinkan orang untuk membantu halaman web pribadi dan terhubung 

dengan teman - temannya untuk bebagi konten komunikasi.  

2. Blog, merupakan bentuk terbaik dari media sosial, berupa jurnal online 

dengan pemuatan tulisan terbaik, yaitu tulisan terbaru ada di halaman terdepan. 

3. Wikis seperti Wikipedia dan Ensiklopedia online website. Wikis 

memperoleh siapa saja utuk mengisi atau mengedit informasi didalamnya, 

bertindak sebagai sebuah dokumen atau database komunal.  

4. Podcasts, menyediakan file-file audio dan video dengan berlangganan 

melalui layanan seperti Itunes dari Apple. 

5. Forum, area untuk diskusi online, seputar topik dan minat tertentu. Forum 

sudah ada sebelum media sosial dan menjadi komunitas online yang kuat dan 

populer.  

 

2.9 Warna 

Warna menjadi pelengkap pada sebuah gambar serta memberikan suasana 

kejiwaan manusia dalam berkomunikasi. Dalam warna terdapat unsur-unsur yang 

tajam dalam kepekaan penglihatan sehingga dapat merangsang munculnya ekspresi 

(Adi Kusrianto, 2009:46). Warna secara objektif dapat didefinisikan sebagai sifat 

cahaya yang dipancarkan, sedangkan warna secara subyektif/psikologis dapat 

didefinisikan sebagai dari pengalaman indra penglihatan. (Wong, 1986:67) 
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Di dalam warna terdapat dimensi-dimensi yang sangat berpengaruh, 

diantaranya yaitu : (Sarwo Nugroho, 2015:33) 

1. Hue :rona atau corak warna merupakan ciri khas yang digunakan untuk 

membedakan warna satu dengan warna yang lainnya. 

2. Value :tone warna yang memiliki dimensi tentang terang-gelap warna atau tua-

muda warna, disebut pula keterangan warna (brightness) 

3. Intensity : intensitas warna yang memiliki dimensi tentang cerah-redup warna, 

cemerlang-suram warna, dan murni-kotor warna, disebut dengan penyerapan 

warna (saturation) 

 

2.10 Tipografi 

Tipografi merupakan penyusunan atau perancangan huruf cetak dengan 

komposisi yang tepat sehingga dalam perancang dapat menghasilkan tampilan 

tipografi yang dikehendaki. Pada susunan huruf dalam sebuah kata atau kalimat 

terdapat sebuah makna yang tidak hanya berpedoman pada suatu gagasan tetapi 

dapat memberikan suatu citra dan kesan secara visual (Adi kusrianto,2009:190). 

Berdasarkan sejarah perkembangannya, mengenali sebuah huruf dapat 

digolongkan menjadi tujuh gaya/style, yaitu : 

1. Huruf klasik : Huruf yang terdapat sebuah kait (serif lengkung), memiliki bentuk 

yang cukup menarik sehingga biasa disebut Old Style Roman. Sampai saat ini 

masih banyak menggunakan bentuk teks tersebut karena memiliki kemudahan 

baca (readability) cukup tinggi. 

2. Huruf Transisi : Huruf yang memiliki kesamaan dengan huruf Old Style Roman, 

tetapi memiliki perbedaan pada ujung kaitnya yang runcing dan memiliki 

perbedaan dari ukuran pada badan huruf. 

3. Huruf Modern Roman : Font yang termasuk dalam Modern Roman antara lain 

Bodoni. Huruf ini sudah jarang digunakan untuk teks karena ketebalan tubuh 

huruf sangat kontras, bagian yang vertical tebal, garis horizontal dan serifnya 

sangat tipis sehingga sulit dibaca dan bahkan sering tidak terbaca. 
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4. Huruf sans serif : Huruf yang dipakai sejak tahun 1800. Memiliki bagian-bagian 

yang sama tebalnya dan tidak memiliki kaki/ serif/ kait. Contoh huruf sans serif 

antara lain Arial, Helvetica, Univers, Futura, dan Gill Sans. Huruf ini kurang 

tepat digunakan untuk teks yang panjang karena dapat melelahkan pembaca, 

namun cukup efektif untuk penulisan judul atau teks yang pendek 

5. .Huruf Berkait balok : huruf memiliki kait berbentuk balok yang ketebalannya 

hampir sama dengan tubuh huruf sehingga terkesan elegan, jantan, dan kaku. 

6. Huruf tulis (script) : Jenis huruf ini berasal dari tulisan tangan (hand-

writing),sangat sulit dibaca dan melelahkan jika dipakai untuk teks yang Panjang 

7. Huruf hiasan (Decorative) : Huruf ini tidak termasuk huruf teks sehingga sangat 

tidak tepat jika digunakan dalam teks panjang. Huruf ini lebih cocok untuk satu 

kata atau judul yang pendek (Sriwitari & Widnyana, 2014:75) 

 

2.11 Pengertian Perancangan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perancangan berarti proses, cara, 

pembuatan merancang. Perancangan berasal dari kata dasar rancang atau istilah lainnya 

disebut dengan desain. Desain merupakan kata baru berupa peng-Indonesiaan dari kata 

design dalam bahasa inggris, istilah ini melengkapi kata rancang/rancangan/merancang 

yang dinilai kurang mengekspresikan keilmuan, keluasan, dan kewibawaan profesi 

(Sachari : 2005:3). Sejalan dengan hal tersebut, istilah rancang tetap digunakan oleh 

kalangan insinyur, sebagai pengganti istilah desain namun di kalangan keilmuan seni 

rupa istilah desain tetap secara konsisten dan formal dipergunakan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Perancangan ini menggunakan metodologi kualitatif. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi spesifik yang berguna untuk mendukung perancangan video 

promosi Desa Wisata Balearjo sebagai upaya meningkatkat jumlah kunjungan 

wisatawan. 

Metode Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam tehadap suatu masalah. Metode penelitian ini 

dilakukan secara alamiah atau natural, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

serta sebagai acuan dasar untuk teknik pengumpulan data. hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna secara umum (Sugiyono, 2014:9). 

 

3.2 Unit Analisis 

Unit analisis data dilakukan dengan mengorganisaikan data dan menjelaskan 

kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih data yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan (Sugiyono, 2014:9). Pada penelitian kualitatif pada dasarnya 

analisis data mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan 

induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya. Analisis ini bermaksud untuk 

mengetahui bagaimana strategi wacana tekstual yang digunakan untuk 

menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu (Maholtra, 2007:215). 

 

3.2.1 Objek Penelitian 

Obyek yang akan diteliti adalah Desa Wisata Balearjo. Peneliti akan mencari 

informasi terhadap suasana di Desa Balearjo dengan melakukan metode kualitatif. 
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Dimana penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi tentang ciri khas 

yang ada di Desa Balearjo. 

 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber  data yang kredibel untuk memperoleh data 

mengenai informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ( Arikunto, 2010 ). 

Maka dari itu, subjek yang dianggap memenuhi karakteritik untuk mencari data 

tentang keadaan tempat wisata di Desa Balearjo yang tepat adalah sebagai berikut : 

a. tour guide  

b. pengelola desa wisata 

c. Kepala Desa 

 

3.2.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Balearjo, Purwodadi, Tirto Yduo, Malang Jawa 

Timur. Tempat penelitian merupakan sumber utama untuk melakukan penelitian, dan 

untuk mendapatkan informasi-informasi penting tentang keadaan tempat wisata di 

Desa Balearjo 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

mendapatkan data yang dapat memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Data ini 

digunakan untuk mengetahui konsep awal yang akan digunakan untuk Perancangan 

video promosi Desa Wisata Balearjo sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan. 
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3.3.1 Observasi 

Menurut Sugiyono (2014:145) Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik mengenai perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-

gejala alam yang dapat diamati secara menyeluruh. Dalam melakukan observasi, 

penulis mengamati secara langsung pada obyek yang akan diteliti. 

Observasi dimulai dengan mengamati akses menuju ke tempat wisata yang 

berada di Desa Balearjo . Setelah itu observasi dilanjutkan dengan mengamati sarana 

dan prasarana yang ada di lokasi Desa Balearjo. Selanjutnya melakukan pengamatan 

pada beberapa pantai yang berada di Desa Balearjo. 

 

3.3.1 Wawancara 

Metode ini merupakan proses tanya jawab secara lisan yang bertujuan untuk 

menggali informasi lebih spesifik tentang beberapa wisasta yang berada di Desa 

Balearjo yang belum banyak diketahui oleh  masyarakat luas. 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk mendapatkan informasi 

melalui proses Tanya jawab, sehingga dapat diarahkan dalam suatu topik tertentu 

(Sugiyono, 2014: 231). 

Pada hal ini pihak yang akan diwawancarai secara langsung adalah bapak 

Muhammad Sidiq selaku kepala Desa, dan Bapak Suari selaku tour guide untuk 

mengetahui ciri khas pantai – pantai yang berada di Desa Balearjo, serta bentuk 

promosi yang dimilikinya. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui 

permasalahan yang ada di Desa Balearjo dan menjadi pendukung untuk dilakukannya 

perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo. 

 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi, dokumen bisa terbentuk 

melalui tulisan, gambar, karya dari seseorang. (Sugiyono, 2014: 240) Metode 
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dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa arsip, foto maupun gambar 

seputar kegiatan dan potensi yang dimiliki Desa Balearjo khususnya terkait 

informasi kepariwisataan yang nantinya akan dapat digunakan sebagai pembentuk 

video promosi Desa Wisata Balearjo. 

1. Dokumentasi foto pantai – pantai yang ada di Desa Balearjo  

2. Rekaman hasil wawancara kepada tour gude dan pengelola pantai 

 

3.3.4 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang berhubungan dengan 

topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Pada metode ini, menggunakan berbagai 

literatur yang berhubungan dengan Perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo, 

seperti penelitian terdahulu, buku jurnal dan artikel yang diperoleh dari perpustakaan 

dan website. 

 

3.4 Teknik Analisa Data. 

Dalam metode ini, data  diperoleh dari berbagai sumber  yang dilakukan secara  

terus  menerus.  Menurut  Miles  dan  Huberman  (1984)  dalam  Sugiyono (2014: 244), 

menjelaskan tentang aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Dari data- data yang terkumpul 

dilakukan Pengolahan data mencakup reduksi data, model data, dan penarikan / 

verifikasi kesimpulan 

1. Reduksi Data 

Proses pengolahn data yang telah terkumpul dengan cara merangkum, 

pemilhan hal-hal yang pokok, dan memfokuskan hal terpenting dari beberapa data. 

Sehingga dari hasil reduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
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2. Penyajian Data 

Bentuk penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, grafik, dan sejenisnya. Semua hasil tersebut disusun sebagai kumpulan dari 

berbagai informasi untuk mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, 

serta agar penyajian data dari hasil reduksi data lebih tertata dan semakin mudah 

dipahami. 

3. Kesimpulan 

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang sudah diperoleh masih bersifat 

sementara dan kesimpulan tersebut akan berubah jika ditemukannya bukti – bukti 

inilah yang dimaksud dengan verifikasi data. Dengan demikian kesimpulan dalam 

peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirancang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Dalam bab ini, pembahasan lebih difokuskan kepada hasil pengamatan peneliti 

dalam perancangan karya, observasi data serta teknik pengolahannya, dan strategi 

kreatif dalam Perancangan Video Promosi Desa Wisata Balearjo sebagai upaya 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. 

 

4.1.1 Observasi 

Observasi dilakukan oleh penulis selama kurang lebih 2 minggu di mulai pada 

tanggal 5 Mei – 19 Mei 2019 di Desa Balearjo Kabupaten Malang Jawa Timur. 

Observasi ini difokuskan mengenai kondisi dan perkembangan yang ada dilapangan, 

Mulai dari kondisi lingkungan, potensi – potensi yang dimiliki hingga faktor yang 

mempengaruhi dalam perkembangannya. 

Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung data – data yang berkaitan 

dengan kondisi di lapangan dan berusaha menggali potensi – potensi yang terdapat 

pada Desa Balearjo. Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa Desa 

Balearjo memiliki banyak potensi yang baik dari lokasi yang mudah dituju, selain itu 

Desa Balearjo juga memiliki tempat wisata seperti beberapa pantai yaitu Pantai Wedi 

Awu, Pantai Wedi Putih, Pantai Pakisan, dan Pantai Dampar. Rata-rata wisatawan yang 

berkunjung sekitar umur 18 – 40 tahun. Mayoritas wisatawan yang berkunjung berasal 

dari berbagai kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dari golongan pelajar yang 

menyukai jiwa berpetualang, aktif, dan ingin refreshing. Wisatawan juga antusias 

berkujung atau berkeliling dari pantai satu ke pantai yang lain. Pengurus yang bekerja 

di Desa Wisata Balearjo merupakan warga asli dari Desa Balearjo. Meskipun Desa 

Balearjo memiliki potensi tersebut, peneliti belum melihat adanya media komunikasi 
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dalam bentuk video promosi yang dilakukan pada Desa Balearjo untuk menarik minat 

wisatawan. 

 

4.1.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud – maksud tertentu yang di 

ucapkan peneliti dan berhadapan langsung kepada informan untuk mendapatkan 

informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan 

permasalahan penelitian (Moleong 2011:135). Dalam wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap sejumlah narasumber, terjadi proses Tanya jawab secara detail 

mengenai informasi yang berkaitan dengan percangan video promosi Desa Wisata 

Balearjo sebagai upaya meningkatan jumlah kunjungan wisatawan. 

1. Kepala Desa Balearjo. 

 

Gambar 4.1 Kepala Desa Balearjo 

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan pertama kali kepada Kepala Desa 

Balearjo yang bernama Bapak Muhammad Sodiq yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam dan terpecaya. Muhammad Sidiq selaku 

kepala desa mengatakan berawal dari sejarah Desa Balearjo, dahulu bahwa desa 

tersebut adalah hutan yang dilindungi. Seiring berjalannya waktu hutan tersebut 

berahli fungsi menjadi pemukiman warga setempat. Mayoritas warga Desa 

Balearjo bekerja sebagai petani dan nelayan. Desa tersebut memiliki potensi hasil 

tani unggulan yaitu kopi dan cengkeh, selain itu Desa Balearjo mempunyai potensi 

tempat wisata yaitu pantai seperti pantai Wedi Awu, pantai Wedi putih, pantai 
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Ndampar, dan pantai Pakisan. Akan tetapi tempat wisata tersebut belum dikelola 

oleh Pemerintah dan akhirnya dikelola oleh Pokdarwis atau warga sekitar di Desa 

Balearjo. 

2. Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) 

 

Gambar 4.2 Pokdarwis Desa Balearjo 

Wawancara mendalam juga dilakukan kepada bapak Sidiq selaku Pokdarwis di 

Desa Balearjo mengatakan bahwa Desa Balearjo adalah berstatus hutan lindung, 

jika tempat wisata tersebut di resmikan maka pengurus atau warga akan 

mendapatkan hasil 2% PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan sisanya di ambil oleh 

pihak Perhutani di karenakan kawasan tersebut masih hutan lindung. Di kawasan 

tersebut belum ada loket masuk, dan juga di kawasan tersebut di tiadakan tempat 

parkir di karenakan supaya tidak ada penyelewengan dana atau pungutan liar. Lebih 

tepatnya tempat parkir disana disebut tempat penitipan barang agar warga sekitar 

yang mendapatkan hasil tersebut. Ditempat wisata tersebut belum memiliki media 

promosi di karenakan belum memiliki dana untuk membuat media promosi. 
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3. Tour Guide 

 

Gambar 4.3 Tour Guide Desa Balearjo 

Wawancara selanjutnya adalah mewawancarai salah satu tour guide yang 

bernama bapak Suwari untuk mengetahui sarana dan prasarana dan lokasi wisata 

di Desa Balearjo. Sarana dan prasarana yang di miliki Desa Balearjo yaitu 

persewahan perahu yang berfungsi untuk menuju ke pantai – pantai yang berada di 

Desa Balearjo jika memilih jalur laut. Harga persewahan perahu sekitar Rp. 

100.000 – Rp. 250.000, jika memilih jalur darat pengunjung dapat menyewa tout 

guide membayar Rp. 10.000 perorangan. Selain itu warga sekitar juga menyewakan 

jetski yang harganya Rp. 150.000 / 15 menit, dan shurfing. 

Wisatawan jika berkunjung di salah satu pantai wedi putih melalui jalur darat 

akan di suguhkan air kelapa, tempat Desa Wisata tergolong masih baru di buka pada 

awal tahun 2019. Hari hari tertentu banyak wisatawan yang mengunjungi desa 

tersebut seperti liburan akhir pekan dan libur panjang. Warga sekitar sudah 

menyediakan home stay untuk wisatawan yang ingin menginap di Desa Balearjo. 

Pengunjung juga dapat memancing di sekitar pantai – pantai yang ada di Desa 

Balearjo. 
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4.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan agar semakin meyakinkan dan dapat dipercaya terhadap 

hasil penelitian observasi dan pengamatan berupa foto yang terkait dengan Desa Wisata 

Balearjo. Hasil dari dokumentasi Desa Balearjo ini di harapkan sebagai bukti nyata 

selama pengamatan berlangsung dan memperkuat data yang berguna dalam 

perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo sebagai upaya meningkatkan jumlah 

kunjungan Wisatawan. Berikut dokumentasi yang diperoleh peneliti selama 

pengamatan: 

 

Gambar 4.4 Foto Lokasi dan Suasana di Desa Wisata Balearjo 

 

4.1.4 Studi Literatur 

Dari studi literatur ini menggunakan pembahasan yang berdasarkan pada buku, 

literatur, catatan – catatan serta lampiran atau arsip yang bertujuan untuk memperkuat 

materi pembahasan dan mendukung data penelitian maupun sebagai dasar untuk 

menggunakan teori – teori tertentu yang berhubungan dengan penulisan ini. 

Menurut World Trade Organization (Muljadi 2009:9) video merupakan media 

publikasi yang paling informatif dan komunikatif, sebab video media publikasi yang 

dapat menyampaikan pesan secara audio, visual, dan textual. Kemampuan media video 

dalam hal menyampaikan pesan cukup luas jika dibandingkan dengan media publikasi 
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lainnya seperti radio maupun cetak. Seiring dengan berkembangnya teknologi, 

fleksibilitas yang dimiliki oleh video menempatkannya sebagai media multi device. 

Video tidak hanya dapat disalurkan melalui televisi namun juga dapat diunggah ke 

berbagai situs popular internet. Sehingga mampu dengan cepat memperkenalkan objek 

– objek yang ada pada video kepada audiens. 

Video promosi adalah bentuk penayangan informasi yang bersifat audio visual 

sehingga menjadi kunci mengenai suatu merek atau membagikan informasi kepada 

pelanggan dan target market. Video promosi merupakan cara yang tepat dalam 

mengenalkan produk/jasa yang dipasarkan untuk tampil menonjol, dibanding dengan 

pendekatan marketing yang hanya menggunakan teks. Jika dalam pembuatan video 

promosi dapat dilakukan dengan benar, maka pendekatan ini akan membantu untuk 

meraih kembali konsumen lama serta membuat mereka menjadi konsumen yang loyal. 

 

4.2 Analisa Data 

4.2.1 Reduksi Data 

a. Observasi 

Hasil reduksi data dari beberapa observasi yang di lakukan pada tanggal 

5 Mei – 19 Mei 2019 di Desa Balearjo. Bahwa wisatawan yang berkunjung 

rata-rata berusia 18 – 40 tahun yang berasal dari luar kota dan memiliki latar 

belakang pekerjaan yang beragam. Pengunjung memiliki karakter yang aktif, 

berpetualang, dan refreshing. Desa Balearjo memiliki berbagai tempat wisata 

seperti Pantai Wedi Awu, Pantai Wedi Putih, Pantai Pakisan, dan Pantai 

Dampar. Pengurus yang bekerja di Desa Wisata Balearjo merupakan warga asli 

dari Desa Balearjo. 

b. Wawancara 

Muhammad Sodiq selaku kepala desa mengatakan berawal dari sejarah 

Desa Balearjo, dahulu bahwa desa tersebut adalah hutan yang dilindungi. 
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Seiring berjalannya waktu hutan tersebut berahli fungsi menjadi pemukiman 

warga setempat. Mayoritas warga Desa Balearjo bekerja sebagai petani dan 

nelayan. Desa tersebut memiliki potensi hasil tani unggulan yaitu kopi dan 

cengkeh. Akan tetapi tempat wisata tersebut belum dikelola oleh Pemerintah 

dan akhirnya dikelola oleh Pokdarwis atau warga sekitar di Desa Balearjo. 

 Selain itu wawancara di lakukan kepada bapak Sidiq selaku Pokdarwis 

di Desa Balearjo mengatakan bahwa Desa Balearjo adalah berstatus hutan 

lindung, jika tempat wisata tersebut di resmikan maka pengurus atau warga 

akan mendapatkan hasil 2% PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan sisanya di 

ambil oleh pihak Perhutani di karenakan kawasan tersebut masih hutan lindung. 

Di kawasan tersebut belum ada loket masuk, dan juga di kawasan tersebut di 

tiadakan tempat parkir di karenakan supaya tidak ada penyelewengan dana atau 

pungutan liar. Lebih tepatnya tempat parkir disana disebut tempat penitipan 

barang agar warga sekitar yang mendapatkan hasil tersebut. 

 Selanjutnya adalah mewawancarai salah satu tour guide yang bernama 

bapak Suwari untuk mengetahui sarana dan prasarana dan lokasi wisata di Desa 

Balearjo. Sarana dan prasarana yang di miliki Desa Balearjo yaitu persewahan 

perahu yang berfungsi untuk menuju ke pantai – pantai yang berada di Desa 

Balearjo jika memilih jalur laut. Harga persewahan perahu sekitar Rp. 100.000 

– Rp. 250.000, jika memilih jalur darat pengunjung dapat menyewa tout guide 

membayar Rp. 10.000 perorangan, selain itu warga sekitar juga menyewakan 

jetski yang harganya Rp. 150.000 / 15 menit, dan shurfing. Wisatawan jika 

berkunjung di salah satu pantai wedi putih melalui jalur darat akan di suguhkan 

air kelapa. Hari hari tertentu banyak wisatawan yang mengunjungi desa tersebut 

seperti liburan akhir pekan dan libur panjang. Warga sekitar sudah 

menyediakan home stay untuk wisatawan yang ingin menginap di Desa 

Balearjo, Pengunjung juga dapat memancing di sekitar pantai – pantai yang ada 

di Desa Balearjo 

c. Dokumentasi 
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Dari hasil dokumentasi bahwa Desa Wisata Balearjo memiliki 

kelayakan untuk menjadi objek wisata dan dapat mengetahui kondisi setiap 

pantai yang ada di Desa Balearjo. Hasil dari dokumentasi Desa Balearjo ini di 

harapkan sebagai bukti nyata selama pengamatan berlangsung dan memperkuat 

data yang berguna dalam perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo 

sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan. 

d. Studi Literatur 

Dari hasil studi literatur yang terdapat pada buku ”Kepariwisataan dan 

Perjalanan “ diperoleh data bahwa video adalah media publikasi yang paling 

informatif dan komunikatif, sebab video media publikasi yang dapat 

menyampaikan pesan secara audio, visual, dan textual. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi, fleksibilitas yang dimiliki oleh video 

menempatkannya sebagai media multi device. Video tidak hanya dapat 

disalurkan melalui televisi namun juga dapat diunggah ke berbagai situs 

popular internet. Sehingga mampu dengan cepat memperkenalkan objek – 

objek yang ada pada video kepada audiens. Video promosi adalah bentuk 

penayangan informasi yang bersifat audio visual sehingga menjadi kunci 

mengenai suatu merek atau membagikan informasi kepada pelanggan dan 

target market. 

 

4.2.2 Penyajian Data 

- Pengunjung rata-rata berusia 18 – 40 tahun yang berasal dari luar kota dan 

memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam. Pengunjung memiliki karakter 

yang aktif, berpetualang, dan refreshing. 

- Desa Balearjo memiliki berbagai tempat wisata seperti Pantai Wedi Awu, Pantai 

Wedi Putih, Pantai Pakisan, dan Pantai Dampar. 

- Pengurus yang bekerja di Desa Wisata Balearjo merupakan warga asli dari Desa 

Balearjo. 
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- Desa Balearjo memiliki potensi hasil tani unggulan yaitu kopi dan cengkeh. 

- tempat wisata tersebut belum dikelola oleh Pemerintah. 

- Desa Balearjo adalah berstatus hutan lindung, jika tempat wisata tersebut di 

resmikan maka pengurus atau warga akan mendapatkan hasil 2% PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) dan sisanya di ambil oleh pihak Perhutani di karenakan 

kawasan tersebut masih hutan lindung. 

- Di kawasan wisata Desa Balearjo belum ada loket masuk. 

- Di kawasan Wisata Desa Balearjo ditiadakan tempat parkir di karenakan supaya 

tidak ada penyelewengan dana atau pungutan liar. Lebih tepatnya tempat parkir 

disana disebut tempat penitipan barang agar warga sekitar yang mendapatkan 

hasil tersebut. 

- Desa Wisata Balearjo memiliki persewahan perahu yang berfungsi untuk 

mengunjungi di beberapa pantai, selain itu ada juga penyewahan jetski, dan 

shurfing. 

- Pengunjung bisa melewati jalur darat dan dapat menyewa tout guide. 

- Warga sekitar suda menyediakan home stay, dan juga pengunjung dapat 

mendirikan tenda di sekitar tempat wisata. 

- Desa Wisata Balearjo tergolong masih baru di buka pada awal tahun 2019. 

- Desa Wisata Balearjo memiliki kelayakan untuk menjadi objek wisata. 

- video adalah media publikasi yang paling informatif dan komunikatif, sebab 

video media publikasi yang dapat menyampaikan pesan secara audio, visual, dan 

textual. 
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4.2.3 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh pada tahap reduksi data dan 

penyajian data, dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Balearjo yang di ambil oleh 

peneliti sebagai objek penelitian. Desa Balearjo adalah berstatus hutan lindung, jika 

tempat wisata tersebut di resmikan maka pengurus atau warga akan mendapatkan hasil 

2% PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan sisanya di ambil oleh pihak Perhutani di 

karenakan kawasan tersebut masih hutan lindung. Di kawasan tersebut belum ada loket 

masuk, dan juga di kawasan tersebut di tiadakan tempat parkir di karenakan supaya 

tidak ada penyelewengan dana atau pungutan liar. Lebih tepatnya tempat parkir disana 

disebut tempat penitipan barang agar warga sekitar yang mendapatkan hasil tersebut. 

Desa Wisata Balearjo tergolong masih baru di buka pada awal tahun 2019. 

Pengunjung di Desa Wisata Balearjo rata-rata berusia 18 – 40 tahun yang berasal dari 

luar kota dan memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam. Pengunjung memiliki 

karakter yang aktif, berpetualang, dan refreshing. Desa Wisata Balearjo memiliki 

potensi hasil tani unggulan seperti kopi dan cengkeh, selain itu juga memiliki beberapa 

objek tempat wisata pantai yaitu Pantai Wedi Awu, Pantai Wedi Putih, Pantai Pakisan, 

dan Pantai Dampar. Fasilitas yang di sediakan oleh desa untuk pengunjung adalah 

persewahan perahu, jetski, shurfing, dan home stay. Beberapa tempat wisata yang ada 

di Desa Balearjo memiliki kelayakan untuk menjadi objek wisata. Tempat wisata 

tersebut masih di kelolah oleh warga asli Desa Balearjo dan belum di kelolah oleh 

pemerintah.  

Namun hal itu kurang memadai karena Desa Wisata Balearjo belum memiliki 

video promosi yang di tuangkan dalam media promosi. Dengan adanya video promosi 

bahwa video adalah media publikasi yang paling informatif dan komunikatif, sebab 

video media publikasi yang dapat menyampaikan pesan secara audio, visual, dan 

textual. Di harapkan masyarakat dapat mengenal Desa Wisata Balearjo di Kabupaten 

Malang. 
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4.3 Konsep dan Keyword 

Data yang sudah dikumpulkan melalui reduksi data, penyajian data, sampai 

dengan penarikan kesimpulan, akan digunakan sebagai sebuah acuan untuk 

menganalisa lebih lanjut. 

 

4.3.1 Segmentasi, Targetting, dan Positioning (STP) 

1. Segmentasi 

Dalam perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo sebagai upaya 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, peneliti harus fokus dalam menentukan 

segmen pasar yang tepat untuk sasaran karya yang dirancang. Maka segmen pasar yang 

dituju adalah sebagai berikut: 

a. Demografis 

Usia   : 18 - 40 

Jenis Kelamin  : Laki – laki dan perempuan 

Profesi   : Pelajar, mahasiswa, pekerja (swasta/wiraswasta) 

Status Keluarga : Belum menikah, menikah belum mempunyai anak dan 

menikah suda mempunyai anak 

b. Geografis 

Wilayah  : Kota – kota Jawa Timur dan Jawa Timur 

Negara   : Indonesia 

Ukuran kota   : Umumnya yang tinggal di wilayah perkotaan 

 

c. Psikografis 

1. Semua kalangan 

2. Orang yang suka travelling 

3. Orang yang mempunyai jiwa advanture 

4. Memiliki aktifitas yang padat dan butuh refreshing 

5. Orang yang suka dengan alam dan suasana pantai 

2. Targeting 
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Target yang dituju berdasarkan segmentasi yang sudah ada, maka target dari 

Perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo sebagai upaya meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan ini adalah remaja sampai dewasa yang berumur 18 – 40 tahun, 

yang berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa, dan pekerja (swasta/wiraswasta). Selain 

itu target yang dituju adalah orang yang mempunyai aktifitas padat di perkotaan dan 

membutuhkan refreshing, selain itu orang yang mempunyai jiwa advanture suka 

dengan alam dan menyukai suasana pantai. 

3. Positioning 

Positioning dalam perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo ini 

memposisikan sebagai salah satu media komunikasi yang informatif dan efektif karena 

untuk mengklarifikasikan kepada audiens mengenai keberadaan Desa Wisata Balearjo. 

Desa Wisata Balearjo menempatkan dirinya sebagai tempat wisata alam, karena 

memiliki beberapa pantai yang masih asri. Desa Balearjo dapat dikenal sebagai desa 

wisata dengan merancang video promosi dan implementasi medianya. 

 

4.3.2 Unique Selling Preposition (USP) 

Dalam menarik minat kunjungan wisatawan, sebuah objek wisata harus memiliki 

keunikan tersendiri, dengan memiliki keunikan tersendiri dapat membuat target 

audiens untuk memiliki rasa ingin tahu dan tertarik untuk dating berkunjung ke obyek 

wisata tersebut. 

Dalam hal ini Unique Selling Preposition yang dimiliki oleh Desa Wisata 

Balearjo adalah sebuah wisata yang mengunggulkan pemandangan pantai yang asri 

selain itu juga pengunjung diperbolehkan mendirikan tenda dan jika pengunjung ingin 

mengunjungi ke pantai yang lain dapat melalui jalur darat yang bernuansa andvanture. 

Desa Wisata Balearjo ini merupakan satu satunya wisata yang memiliki aneka ragam 

pantai yang ada di dalamnya seperti Pantai Wedi Awu, Pantai Wedi Putih, Pantai 

Pakisan, dan Pantai Dampar. Selain itu juga memiliki fasilitas home stay, persewahan 
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jetski, shurfing, persewahan perahu, dan juga mempunyai hasil tani unggulan yaitu 

kopi dan cengkeh. 

 

4.3.3 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threats. 

Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk 

mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), 

dan ancaman (threats) dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun 

dalam tahap perencanaan.  

Kategori SWOT dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu eksternal dan internal. Dari 

faktor eksternal memiliki 2 aspek yakni ancaman (threats) dan peluang (opportunities), 

sedangkan faktor internal memiliki 2 aspek yakni kelemahan (weakness) dan kekuatan 

(strength). Hasil dari kajian segi eksternal dan internal tersebut dapat disimpulkan 

melalui strategi pemecahan masalah, perbaikan, pengembangan dan optimalisasi. Hal 

yang terkandung dalam faktor-faktor tersebut disimpulkan menjadi suatu kesimpulan 

yang netral dan mudah untuk dipahami. 
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Tabel 4.1 Analisis SWOT 

 
 

4.3.4 Key Communication Message / Keyword 

Key communication message dari perancangan ini didasari oleh hasil penelitian 

dan pengambilan data dari sebuah hasil analisis data, analisis STP, SWOT, dan USP 

yang telah dilakukan sebelumnya sehingga mendapatkan kesimpulan untuk menjadi 

sebuah strategi utama. Dan untuk tahap selanjutnya seluruh data akan dikumpulkan 

untuk dijadikan sebuah poin – poin yang nantinya akan membentuk sebuah key 

communication message. 
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Gambar 4.5 Key communication message 

4.4 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan perancangan keyword yang dilakukan maka kesimpulan dari konsep 

yang akan menjadi acuan dalam perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo 

sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ya itu “Enthuastic” Kata 

Enthuastic  mewakili dari semua keyword yang diambil dari observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literatur, studi kompetitor, USP, dan analisis SWOT yang pada 

akhirnya dijadikan sebagai strategi utama.  

Definisi Enthuastic adalah bersemangat, giat. Sehingga wisatawan yang 

mengunjungi Desa Balearjo memiliki hasrat semangat dan giat untuk menjelajahi 

setiap objek-objek wisata di Desa Balearjo yang bernuansa advanture. 

 

4.5 Konsep Perancangan Karya 

4.5.1 Tujuan Kreatif 

Sehingga video poromosi Desa Wisata Balearjo mampu memberikan informasi 

visualisasi sebuah wisata pantai yang bernuansa advanture, dan suasana yang masih 
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asri, dengan potensi-potensi yang di miliki Desa Balearjo seperti memiliki beberapa 

pantai. Sehingga masyarakat luas mengetahui terdapat wisata pantai di Desa Balearjo. 

4.5.2 Strategi Kreatif 

Dalam upaya merancang video promosi Desa Wisata Balearjo maka dibutuhkan 

strategi visual yang mendukung dalam perancangan media komunikasi yang efektif 

dan informatif. Strategi kreatif ini akan disesuaikan dengan konsep perancangan 

(keyword) yang telah ditentukan yaitu rebirth. Unsur – unsur strategi kreatif yang 

digunakan dalam perancangan ini adalah: 

1. Format dan ukuran video 

Format Video : mp4  

Kualitas Video : High Definition (HD)  

Resolusi Video : 1920 x 1080  

Frame Rate : 25 fps  

Durasi Video : 2 menit (Youtube) 

2. Teknik pengambilan gambar 

Video promosi Desa Balearjo menggunakan teknik pengambilan gambar 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Teknik yang digunakan diantaranya 

meliputi shoot size, camera height, camera movement, dan direction. 

3. Sinopsis 

Seorang wisatawan yang ingin melakukan wisata pada suatu tempat, dan 

pada akhirnya wisatawan tersebut menemukan tempat wisata yang menurut 

wisatawan menarik dan ingin mencoba mengunjunginya. Lalu wisatawan 

tersebut bertemu dengan warga lokal dan bertanya Tanya tentang tempat wisata 

yang ada. Desa Wisata Balearjo adalah desa yang memiliki berbagai macam 

pantai seperti Pantai Wedi Awu, Pantai Wedi Putih, Pantai Pakisan, dan Pantai 

Dampar. Tidak hanya wisata pantai yang dimiliki Desa Balearjo, selain itu Desa 

Balearjo memiliki potensi hasil tani yaitu kopi dan cengkeh. Wisatawan yang 
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berwisata di Desa Balearjo akan merasakan sensai wisata pantai yang 

bernuansa advanture dan merasakan suasana alam yang tergolong masih asri. 

4. Story line 

Tabel 4.2 Story Line 

SHOT TIME 
EST 

TALENT I/E SETTING PROPERTI DESKRIPSI 

1 11.00-
11.30 

Izul E Berjalan di 
daerah 

pedasaan  

PAKAIAN (Tas 
Gunung, hadban, 
kemeja, sendal) 

Mencari tempat 
wisata baru di 
desa balearjo 

2 12.0-
12.20 

Izul dan 
warga 
sekitar 

E Bertanya 
arah menuju 

tempat 
wisata 

PAKAIAN (Tas 
Gunung, hadban, 
kemeja, sendal) 

Izul bertanya 
kepada warga 
sekitar tempat 

wisata yang ada di 
desa 

3 12.30-
12.40 

Izul  E Jalan di 
daerah 

pedesaan 
Balearjo 

PAKAIAN (Tas 
Gunung, hadban, 
kemeja, sendal) 

Berjalan di daerah 
desa Balearjo dan 

melihat pohon 
cengkeh dan kopi 

4 13.00-
13.10 

Izul E Berjalan di 
area pantai 

PAKAIAN (Tas 
Gunung, hadban, 
kemeja, sendal) 

Berjalan menuju 
tempat wisata 

pantai Wedi Awu 
5 13.15-

13.25 
Warga 

sekitar dan 
nelayan 

E Pantai wedi 
Awu 

Perahu, jala (alat 
menangkap ikan) 

Warga sedang 
berbicara dengan 

nelayan yang 
sedang 

memperbaiki jala 
6 13.30-

13.40 
Izul  E Pantai Wedi 

Awu 
PAKAIAN (Tas 
Gunung, hadban, 
kemeja, sendal) 

Berjalan menyisir 
pantai Wedi Awu 

7 13.45-
13.50 

Anak kecil E Pantai Wedi 
Awu 

alat shurfing Anak kecil sedang 
bermain shrufing 

8 13.55-
14.00 

Izul E Pantai Wedi 
Awu 

jetski Izul bermain 
jetski di pantai 

Wedi Awu 
9 14.10-

14.25 
Izul dan 
nelayan 

E Bukit Gendol PAKAIAN (Tas 
Gunung, hadban, 
kemeja, sendal), 

perahu 

Izul membantu 
menarik perahu 
untuk menuju ke 

tempat wisata 
berikutnya 

10 14.30-
14.40 

Izul  E Di atas 
perahu  

PAKAIAN ( hadban, 
kemeja, sendal), 

perahu 

Menikmati 
perjalanan menuju 

tempat wisata 
pantai berikutnya 

11 14.40-
15.00 

Izul  E Panati 
Pakisan 

PAKAIAN ( hadban, 
kemeja, sendal), 

Izul melepas 
pelampung dan 

turun dari perahu 
untuk berjalan 
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menelusuri pantai 
Pakisan 

12 15.00-
15.20 

Izul dan 
nelayan 

E Pantai 
Pakisan 

PAKAIAN (Tas 
Gunung, hadban, 
kemeja, sendal) 

Seoarang nelayan 
mengantar izul 
berjalan kaki 

untuk menuju ke 
tempat wisata 

pantai berikutnya 
13 15.25-

15.40 
Izul E Pantai 

Dampar 
PAKAIAN (Tas 
Gunung, hadban, 
kemeja, sendal) 

Izul telah sampai 
di wisata 

berikutnya yaitu 
pantai dampar, 
dan beristirahat 

duduk di bebatuan 
yang ada di pantai 

 

 

5. Storyboard 

Menurut Cristiano (2005), Storyboard adalah sebuah outline atau draft dari 

sebuah produksi berupa gambar - gambar yang beruntun. Storyboard digunakan 

untuk mengurangi beban waktu dan biaya bagi sang produser. Bayangkan 

betapa rumitnya sebuah proyek besar yang tidak terencana, tentu akan 

mengakibatkan kelangsungan pengerjaan proyek itu akan tersendat atau bahkan 

mungkin gagal. Berikut alur storyboard yang akan digunakan sebagai acuan 

perancangan video promosi Desa Wisata Balearjo: 
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Gambar 4.6 Storyboard scene 1-5 
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Gambar 4.7 Storyboard scene 6 - 11 
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Gambar 4. 8 Storyboard scene 12 - 17 
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Gambar 4. 9 Storyboard scene 18 – 19 
 

6. Tipografi 

 

Gambar 4. 10 Font Calibri 
 (Sumber: Pinterest.com) 

Tipografi yang sesuai dengan konsep “Enthuastic” adalah font Calibri. 

Font Calibri ini berjenis Sans Serif bersifat berkesan modern dan lebih 

bersahabat dan santai, selain itu juga agar mudah di baca oleh audience. 

Font ini di gunakan untuk media utama yaitu video promosi. 

7. Backsound 

Penggunaan backsound digunakan dalam video promosi Desa Wisata 

Balearjo agar video tersebut yang ditampilkan menjadi menarik. Backsound 

yang digunakan dalam video promosi Desa Wisata Balearjo yaitu bergenre 

cinematic, folk, dan uplifting yang berjudul Horizons. Musik ini di dapat dari 
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Musicbed yang bebas digunakan untuk apapun dan bebas dari aturan hokum 

(www. Musicbed.com)  

 

4.6 Perencanaan Media  

4.6.1 Tujuan Media 

Menurut Morissan, (2010:189) tujuan media merupakan gambaran apa yang 

ingin dicapai suatu perusahaan berkenaan dengan penyampaian pesan suatu merek 

produk. Maka perlu adanya beberapa media untuk melakukan strategi promosi 

Tanggulangin dengan beberapa media sehingga promosi melalui video promosi dan 

beberapa media pendukung mampu diterima masyarakat. 

 

4.6.2 Strategi Media 

Media yang di gunakan dalam perancangan video promosi Desa Balearjo terdiri 

dari media utama dan media pendukung. Media utama yang di gunakan adalah video 

promosi sedangkan media pendukung digunakan untuk melengkapi media utama, 

media yang di gunakan adalah poster, brosur, x-banner, dan merchandise ( gantungan 

kunci, pin, dan stiker 
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4.7 Perancangan Desain Layout 

1. Sketsa Poster 

 

Gambar 4.11 Sketsa poster 

 

2. Sketsa Brosur 

 

Gambar 4.12 Sketsa brosur 
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3. Sketsa X Banner 

 

Gambar 4.13 Sketsa X Banner 

 

4. Sketsa Merchandise (gantungan kunci, pin, dan stiker) 

 
Gambar 4.14 Sketsa gantungan kunci, pin, dan stiker 
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4.8 Implementasi karya 

4.8.1 Media Utama 

 
Gambar 4. 15 Video Promosi Desa Wisata Balearjo 

 

Isi konten dari video promosi ini adalah memperkenalkan  Desa Balearjo kepada 

masyarakat luas Indonesia khusunnya Jawa timur, bahwa Desa Balearjo memiliki 

berbagai potensi seperti hasil tani unggulan kopi dan cengkeh selain itu juga memiliki 

beberapa tempat wisata pantai yaitu Pantai Wedi Awu, Pantai Wedi Putih, Pantai 

Pakisan, dan Pantai Dampar. Konten dari video promosi ini sesuai dengan konsep 

“Enthuastic” menurut KBBI yaitu, semangat, giat, dan bergairah. Dalam video tersebut 

menggambarkan seorang remaja yang mempunyai rasa semangat dan bergairah untuk 

menjelajah pantai ke pantai yang ada di Desa Balearjo.   
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4.8.2 Media pendukung 

 
Gambar 4. 16 Implementasi karya media pendukung 

 

1. Poster 

Media pendukung poster berukuran A3 (29,7 cm x 42 cm). Poster di desain 

dengan elemen visual berupa bentuk garis lengkung dengan warna biru. Sedangkan 

penempatan foto pantai diletakkan sebagai background, dan konten-konten beberapa 

pantai dimasukan kedalam dan berbentuk lingkaran sesuai dengan sketsa layout yang 

dirancang. 

2. Brosur 

Brosur di desain dengan elemen atau supergrafis visual berupa bentuk garis 

lengkung dan gelombang menyerupai air dengan warna biru, dan di dalam isi brosur 

menjelaskan tempat tempat wisata yang ada di Desa Balearjo sesuai dengan sketsa 

brosur sebelumnya. Brosur dicetak menggunakan ukuran 9,9 cm x 21 cm. Kertas yang 

digunakan  iceline  210 gram 
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3. X Banner 

Media pendukung X banner berukuran 160 cm x 60 cm. X banner di desain 

dengan background foto pantai yang ada di Desa Balearjo dan elemen visual berwarna 

biru. Sedangkan penempatan foto pantai di buat berbentuk lingkaran dengan judul atau 

nama – nama pantai di sebelah lingkaran. 

4. Merchandise (Gantungan kunci, pin, dan stiker) 

a. Gantungan Kunci 

Gantungan kunci dan pin di desain berbentuk lingkaran berwarna biru dengan 

tulisan let’s explore Balearjo berwarna hitam, dan desain kedua background 

menggunakan foto pantai dan ada lingkaran di tengah bertulis let’s explore Balearjo. 

b. Stiker 

Stiker di desain menyerupai gantungan kunci agar terlihat simple berbentuk 

linkaran dan berwarna biru. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
Perancangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana merancang video 

promosi Desa Wisata Balearjo sebagai upaya meningkatkat jumlah kunjungan 

wisatawan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan ini: 

1. Tujuan utama perancangan ini adalah merancang media promosi Desa 

Balearjo untuk mengenalkan dan menginformasikan kepada masyarakat 

luas khususnya Jawa Timur terdapat desa wisata di kabupaten malang 

selatan yaitu Desa Balearjo yang layak menjadi desa wisata dikarenakan 

mempunyai berbagai potensi dan mempunyai beberapa destinasi wisata 

pantai. 

2. Konsep pada perancangan ini berasal dari key communication message 

yaitu Enthuastic. Deskripsi dari kata “Enthuastic” semangat, giat, dan 

bergairah. 

3. Konsep “Enthuastic” pada perancangan video promosi Desa Wisata 

nantinya diimplementasikan pada media utama dan media pendukung. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang sudah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat 

diberikan: 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kembali potensi potensi wisata yang 

berkembang untuk dipromosikan. 
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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. 
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