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ABSTRAK 

 

Desa Puhsarang merupakan sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Wilis, 

tepatnya di kecamatan semen, kabupaten Kediri yang berjarak sekitar 10 km dari 

pusat kota Kediri. Desa ini di kenal oleh masyarakat sebagai objek wisata religi 

bagi kaum nasrani, khususnya mereka yang memeluk agama khatolik. Di desa 

Puhsarang terdapat sebuah gereja tua yang di bangun pada tahun 1936 oleh Romo 

Jan Wolters CM dengan bantuan arsitektur ternama Ir. Henri Maclaine Pont. Selain 

gereja, di desa ini terdapat Gua Maria Lourdes yang dapat menjadikan desa ini 

sebagai wisata religi dengan potensi yang kuat. Namun sebagian besar masyarakat 

luar daerah Kediri tidak mengenal lebih jauh tentang desa Puhsarang, karna selama 

ini mereka hanya mengenal Puhsarang sebagai wisata Religi. Terdapat tiga jenis 

wisata yang dapat di kunjungi dari Desa Puhsarang ini, yaitu wisata religi, wisata 

edukasi, dan wisata alam. Selain itu jumlah penurunan pengunjung dapat 

disebabkan karna adanya wisata pesaing di daerah Kediri yang tidak kalah menarik 

dari desa Puhsarang. Oleh karna itu dengan tujuan mengingatkan kembali 

kesadaran konsumen terhadap wisata desa Puhsarang dengan mengenalkan 

keunggulan yang dimiliki desa Puhsarang saat ini, maka solusi yang ditawarkan 

peneliti adalah merancang sebuah video promosi guna meningkatkan brand recall. 

Menurut Durianto dkk (2004:6), Brand recall adalah tingkatan pengingatan 

kembali terhadap merek tanpa bantuan karena konsumen tidak perlu dibantu untuk 

mengingat sebuah merek. Perancangan ini dilakukan dengan menggunakan 

penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan studi kompetitor.  

 

 

Kata kunci : Desa Puhsarang, Video Promosi, Brand Recall 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Desa Puhsarang adalah salah satu desa di Kecamatan Semen, Kabupaten 

Kediri, Jawa Timur yang terletak dilereng Gunung Wilis yang berjarak sekitar 10 

km dari pusat kota Kediri. Desa ini merupakan desa yang dikenal sebagai objek 

wisata religi dengan istilah Puhsarang bagi kaum nasrani, khususnya mereka yang 

memeluk agama Katolik. Sebab di desa Puhsarang ini terdapat sebuah Gereja yang 

dibangun pada tahun 1936 yang didirikan atas inisiatif pribadi oleh Romo Jan 

Wolters CM dengan bantuan arsitektur terkenal Ir. Henri Maclaine Pont. Selain 

Gereja Puhsarang, Di desa tersebut juga terdapat Gua Maria Lourdes Puhsarang 

yang memperkuat desa tersebut menjadi desa wisata Religi yang dikunjungi oleh 

Masyarakat umum terutama kaum Nasrani. Dari hal tersebut dapat diakui bahwa 

desa Puhsarang merupakan desa dengan potensi wisata Religi yang kuat. Namun 

sebagian besar masyarakat luar daerah Kediri tidak mengenal lebih jauh tentang 

desa Puhsarang karna selama ini mereka hanya mengenal Puhsarang sebagai wisata 

Religi.  

 Terdapat tiga jenis wisata yang dapat di kunjungi dari Desa Puhsarang ini, yaitu 

wisata religi, wisata edukasi, dan wisata alam. Dalam wisata religi, wisatawan dapat 

melaksanakan kegiatan keagamaan di gereja dan Gua Maria Loudes di Desa 

Puhsarang. Misalnya melaksanakan ibadah di gereja dan mempelajari sejarah 

gereja Puhsarang yang sudah berdiri cukup lama. Dalam wisata Edukasi, wisatawan 

bisa turut serta proses pengelolaan madu, mulai dari panen madu di lokasi 

peternakan, cara merawat lebah, sampai proses pengelolaan madu hingga menjadi 

produk yang  siap untuk dikonsumsi. Para wisatawan dapat menikmati berbagai 

kuliner tradisional yang dipasarkan oleh masyarakat sekitar di kuliner rest area desa 

Puhsarang. Dalam wisata alam, wisatawan dapat menikmati view alam dari café-

café yang ada di sekitar desa Puhsarang. 
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Table 1.1 Data pengunjung Desa Puhsarang 

 

Sumber: Pengurus Gereja Puhsarang 

 

 Adanya pandemi Covid juga membuat jumlah pengunjung yang datang 

semakin sepi, jumlah pengunjung saat ini hanya mencapai 10 hingga 15 orang per 

hari. Padahal saat hari normal, angka kunjungannya bisa mencapai ratusan 

wisatawan (rri.co.id 2020).  

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pak Bambang selaku lurah di 

desa Puhsarang, dapat di diketahui bawasanya masih banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui potensi dari desa Puhsarang yang layak untuk dikunjungi, seperti 

Peninggalan Prasasti batu Lucem, Kuliner Rest Area, Edukasi pengelolaan Madu, 

dan View alam. Berdasarkan observasi peneliti, desa Puhsarang saat ini belum 

memiliki promosi yang optimal melalui media digital seperti instagram, youtube 

maupun website guna melakukan promosinya, sehingga masih banyak tempat-

tempat dan sarana wisata di desa Puhsarang yang belum diketahui oleh masyarakat 

luar daerah hingga saat ini. Oleh karena itu, desa ini memerlukan adanya promosi 

guna mengingatkan kembali kesadaran masyarakat desa Puhsarang serta 

mengenalkan potensi yang dimiliki desa Puhsarang saat ini. 

 Selain itu, penurunan jumlah pengunjung dapat disebabkan karna adanya 

tempat wisata pesaing disekitar kabupaten kediri, yaitu Wisata Gunung Kelud. 

Berdasarkan observasi peneliti, salah satu penyebab banyaknya pengunjung 

memilih Wisata Gunung Kelud adalah keindahan alam yang dimilikinya. Hal ini 
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tidak lepas dari promosi yang dilakukan para pengunjung Wisata Gunung Kelud 

serta keaktifan pengelola dalam berpromosi, salah satu promosi yang digunakan 

adalah membuat sebuah Video. Dalam video tersebut disajikan pemandangan alam 

yang di kemas sangat baik dengan konsep traveling serta menggunakan teknik 

pengambilan gambar yang cukup bagus. Namun, adanya wisata religi di desa ini 

dapat di jadikan sebagai keunggulan utama dari desa Puhsarang yang tidak dimiliki 

oleh wisata lain di daerah setempat.  

 Promosi adalah tindakan memberi informasi atau meningkatkan jumlah 

konsumen terhadap kualitas, karena promosi memiliki kekuatan untuk memberikan 

pesan, serta memiliki visual yang kuat, selain itu promosi berkaitan langsung 

dengan usaha untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dengan 

memberikan kesan-kesan yang baik, serta mudah diingat oleh konsumen Menurut 

Sunarya (2017). Berdasarkan data di atas, maka solusi yang di tawarkan peneliti 

adalah merancang sebuah  video promosi. Video juga memiliki berbagai tujuan 

yang berbeda, seperti mengedukasi masyarakat, memberikan hiburan, 

menginspirasi dan meningkatkan brand recall suatu produk. 

 Berdasarkan hasil analisis peneliti, maka dapat di simpulkan bawasanya desa 

Puhsarang sudah memiliki branding wisata religi yang kuat diingatan masyarakat. 

Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui beberapa perubahan 

serta keunggulan yang di miliki desa Puhsarang saat ini, sehingga mempengaruhi 

kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi desa Puhsarang. Dalam 

upaya mengingatkan kembali potensi yang ada di desa Puhsarang, peneliti  

merancang video promosi desa Puhsarang sebagai upaya meningkatkan Brand 

recall. Menurut Durianto dkk (2004 :6), Brand recall adalah tingkatan pengingatan 

kembali terhadap merek tanpa bantuan karena konsumen tidak perlu dibantu untuk 

mengingat sebuah merek. Adapun media yang digunakan adalah video yang 

nantinya dapat di publikasikan ke berbagai media sosial yang di rasa tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan. Beberapa media sosial yang dirasa tepat menjadi opsi 

adalah Youtube dan Instagram dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia 

93.8% untuk Youtube, 86.6% untuk pengguna Instagram (tecno.kompas.com 

2021).
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah pada penelitian di atas, maka 

rumusan masalah yang didapat yaitu “Bagaimana cara merancang video promosi 

desa Puhsarang sebagai upaya meningkatkan Brand Recall?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Guna membatasi rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan batasan masalah pada Tugas Akhir ini yaitu:  

1. Materi pada video hanya meliputi Gereja Puhsarang, Gua Maria Lourdes, 

Prasasti Lucem, Kuliner Rest Area, Edukasi pengelolaan Madu, dan View alam 

sekitar desa Puhsarang. 

2. Video berdurasi 2-3 menit 

3. Merancang implementasi media pendukung yaitu, Media promosi (Feed 

Instagram, Video pendek, Poster, X-Banner, Gantungan Kunci, dan Kaos). 

 

1.4 Tujuan 

 Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Merancang video promosi desa Puhsarang sebagai upaya meningkatkan brand 

recall pada masyarakat. 

2. Mengingatkan kembali kesadaran konsumen terhadap wisata desa Puhsarang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:  

1. Meningkatkan kembali eksistensi dan citra diri desa Puhsarang agar dapat lebih 

dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat sebagai desa wisata dengan potensi-

potensi yang dimiliki.  

2. Mempermudah calon pengunjung baik dari dalam maupun luar kota Kediri 

untuk mengenal lebih banyak tentang desa Puhsarang  

3. Dapat digunakan sebagai upaya promosi desa Puhsarang pada media sosial 

dengan sajian informasi yang lebih jelas. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian pada desa Puhsarang sebelumnya pernah dilakukan oleh mahasiswa 

Universitas Jember yang bernama Galuh Ema Sari dengan Skripsi yang berjudul 

“Perkembangan penganut agama Katolik di desa Puhsarang Kecamatan Semen 

Kabupaten Kediri pada tahun 1936-2014”. Pada penelitian tersebut menjelaskan 

tentang bagaimana perkembangan agama katolik di desa Puhsarang. Sedangkan 

tujuan dari perancangan tersebut adalah menganalisis latar belakang dan 

perkembangan masuknya agama Katolik di desa Puhsarang. Perbedaan pada 

penelitian Galuh Ema Sari dengan peneliti adalah tujuan dari penelitian, selain itu 

pada penelitian ini peneliti lebih fokus dalam merancang sebuah video promosi 

wisata religi yang mejadi keunggulan desa Puhsarang serta mengenalkan potensi 

lain yang ada di daerah sekitar desa Puhsarang guna meningkatkan brand recall.  

 

2.2 Pariwisata 

 Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih 

menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Adapun dorongan kepergiannya 

adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, 

kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti karena 

sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar (Suwantoro, 2004). 

 

2.3 Desa Puhsarang 

 Desa Puhsarang adalah sebuah desa yang terletak dikaki Gunung Wilis berada 

pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Semen, Kabupaten 

Kediri. Desa ini terletak 9 KM dari pusat kota Kediri kearah barat. Desa ini terkenal 

dengan wisata Religi Gua Maria Lourdes yang merupakan replika Gua Maria 

Lourdes di Perancis dan Gereja Puhsarang yang terkenal sebagai Gereja Katolik 

tertua dikawasan Asia Tenggara. Pada kawasan ziarah Puhsarang ini memiliki luas 

area 13,5 HA. Selain terkenal dengan lokasi pusat keagamaan Katolik di Kediri, 

Puhsarang juga terdapat lokasi bersejarah yang yaitu Prasasti Puhsarang atau biasa 
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disebut dengan Prasasti Batu Tulis atau Prasasti Lucem. Puhsarang diperkirakan 

sebagai situs peninggalan Kerajaan Kediri (Arkenas Kemendikbud.go.id diakses 

pada 27 Oktober 2020). 

Desa Puhsarang memiliki tiga potensi wisata yaitu: 

1. Wisata Religi 

Dalam segi wisata religi, terdapat gereja Puhsarang dan Gua Maria Lourdes 

yang dibangun pada tahun 1936an dan merupakan cagar budaya yang dimiliki 

Kecamatan Semen, sehingga banyak wisatawan beragama kristen yang 

mengadakan kegiatan kerohanian di gereja Puhsarang 

2. Wisata Edukasi 

Dalam segi wisata edukasi terdapat edukasi pengelolaan madu. Jadi, wisatawan 

bisa merasakan bagaimana proses perawatan lebah, panen madu, hingga 

menciptakan produk madu layak konsumsi.  

3. Wisata Alam 

Dalam segi wisata alam para wisatawan dapat bersantai menikmati view 

pemandangan dan explore daerah perbukitan desa puhsarang baik di café 

sekitar desa maupun pinggiran bukit desa Puhsarang yang memiliki view alam 

yang cukup bagus. 

 

2.4 Brand Awareness 

 Menurut Cahyani (2016), Brand Awareness merupakan kemampuan seorang 

konsumen sehingga dapat mengenali atau dapat mengingat kembali merek, 

sehingga konsumen dapat mengaitkanya dengan satu kategori produk tertentu oleh 

karena hal tersebut maka seorang konsumen dapat memiliki kesadaran terhadap 

sebuah merek dengan otomatis sehingga mampu menggambarkan elemen merek 

tanpa bantuan. 

 Menurut Krisnawati (2016), Brand Awareness adalah kesanggupan dan 

kemampuan seorang calon konsumen untuk dapat mengenali bagian dari suatu 

merek atau mengingat kembali suatu merek adalah bagian dari sebuah kategori 

tertentu. Brand awareness sendiri terdiri atas Top of mind, Brand recall, Brand 

recognition dan Unware of a brand.  

Adapun beberapa tingkat kesadaran merk dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Top of Mind (Puncak Pemikiran) 

Hal yang terjadi dimana konsumen memprioritaskan merk tersebut untuk suatu 

produk tertentu.Merek disebutkan pertama kali oleh konsumen dalam 

benaknya ketika memerlukan atau ingin membeli sebuah produk. 

2. Brand Recall (Pengingatan Kembali Kepada Merek) 

Adalah pengingatan kembali terhadap sebuah merek tanpa diperlukan adanya 

bantuan. 

3. Brand Recognition (Pengenalan Merek) 

Adalah tingkat dimana masyarakat mulai mengenal suatu merk setelah dibantu 

dengan adanya pengingatan kembali lewat bantuan. 

4. Unaware of a Brand (Tidak Menyadari Brand )  

Adalah tingkat terendah dari piramida kesadaran merek yang 

mengidentifikasikan bahwa masyarakat belum mengenal sama sekali sebuah 

brand. 

 

Gambar 2. 1 Brand Awareness 

Sumber : (Brand Equity Ten: Strategi Memimpin Pasar) 

 

2.5 Peran Brand Recall  

 Peran brand recall dalam tingkat brand awareness adalah sebagai proses 

mengingatkan kembali terhadap sebuah merek tanpa diperlukan adanya bantuan. 

Adanya peran brand recall bertujuan agar lebih mudah dalam mengingat suatu 

nama, tempat, maupun istilah yang sebelumnya pernah di ketahui oleh konsumen 

maupun pernah di dengar dengan istilah lain. Sedangkan posisi brand recall berada 
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pada tingkat kedua dalam piramida brand awareness tepat berada di bawah top of 

mind. 

 Brand Recall atau pengingatan kembali merek mencerminkan merek-merek 

apa saja yang diingat setelah menyebutkan merek yang pertama kali tersebut. Brand 

Recall merupakan multi response question yang menghasilkan jawaban tanpa 

bantuan (idtesis.com 2018).  

 Brand recall adalah kemampuan konsumen untuk menerima brand yang 

berasal dari ingatan ketika diberikan kategori sebuah produk, kebutuhan yang 

terpenuhi oleh kategori atau pembelian dan penggunaan yang digunakan sebagai 

petunjuk. Keller (2008: 56). Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bawasanya 

brand recall adalah ukuran kualitatif tentang seberapa baik brand tersebut di kenal 

ketika dikaitkan dengan sebuah brand atau produk oleh konsumen. 

 

2.6 Promosi  

 Promosi adalah sebuah upaya yang di lakukan guna memberitahukan atau 

menawarkan produk maupun jasa dengan tujuan menarik perhatian para calon 

konsumen. Menurut Muslichah (2010: 54), Promosi merupakan suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan pemasaran. Dalam promosi terdapat usaha untuk 

penyebaran informasi, mempengaruhi serta membujuk calon konsumen agar 

tertarik, sehingga calon konsumen tersebut dapat menerima, membeli terhadap 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan.  

 Menurut Kotler dan Keller (2010: 247), di dalam jurnal yang berjudul 

“Perancangan Video Promosi Destinasi Wisata” Promosi adalah kegiatan 

memberikan informasi, mempengaruhi serta mengingatkan kepada calon konsumen 

mengenai produk atau jasa tersebut yang disampaikan secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

2.7 Tujuan Promosi 

 Menurut Sistaningrum (2002: 98), menjelaskan tujuan promosi meliputi empat 

hal, yaitu memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi dan membentuk tingkah 

laku serta mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang 

bersangkutan. Promosi lebih efektif melalui bauran promosi, yaitu kombinasi yang 
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optimal dari pemilihan berbagai jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam 

meningkatkan penjualan.  Menurut Kotler (2001: 98), terdapat lima jenis kegiatan 

promosi yaitu: 

1. Periklanan (Advertising), yaitu bentuk promosi non personal dengan 

menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

2. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling), yaitu bentuk promosi secara 

personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli 

yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

3. Publisitas (Publisity), yaitu suatu bentuk promosi non personal mengenai, 

pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi/berita 

tentang produk (pada umumnya bersifat ilmiah). 

4. Promosi Penjualan (Sales Promotion), yaitu suatu bentuk promosi yang 

dilakukan dengan menggunakan tenaga pemasaran yang ahli di bidangnya. 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing), yaitu suatu bentuk penjualan 

perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian 

konsumen. 

 

2.8 Media 

 Menurut Yakan (1990), media adalah alat ataupun segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan maupun informasi. Media yang digunakan 

untuk menyampaikan warta berita, pendapat, pikiran, atau lukisan kepada orang 

pada umumnya antara lain berupa buku, majalah, radio, surat kabar, telepon, kaset, 

televisi, bioskop, video, dan apa saja yang dapat dicerna oleh pikiran manusia.  

 

2.9 Video 

 Menurut Yusak Anshori (2010: 37) video dapat diartikan sebagai urutan 

gambar mati yang ditampilkan dalam waktu dan kecepatan tertentu. Video 

menampilkan gambar-gambar bergerak dengan berbagai teknik pengambilan 

gambar yang bermacam-macam sehingga dapat menampilakan panorama 

keindahan dan kelebihan tempat wisata tersebut. Sedangkan gambar-gambar yang 

disusun tersebut disebut dengan frame, dan kecepatan pergerakan gambar disebut 

dengan frame rate dengan satuan fps atau frame per second. 
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 Adapun kelebihan dari sebuah video adalah media video dapat menampilkan 

gambar yang lebih kompleks karena didalamnya sudah mencakup audio dan visual 

yang tak dimiliki oleh media lain. sedangkan kekurangan dari sebuah video yaitu 

dalam proses pembuatannya dibutuhkan waktu yang cenderung lama, selain itu 

perlu dana tidak sedikit dan  proses yang cukup panjang dalam pembuatanya. 

 

2.8.1 Sudut Pengambilan Gambar 

 Sudut pengambilan gambar atau camera angle adalah posisi kamera mengarah 

pada obyek tertentu yang dapat memiliki pengaruh terhadap makna dan pesan yang 

disampaikan melaui video. Sudut pengambilan gambar menurut (Bonafix, 2011) 

dibagi menjadi lima macam yaitu: 

1. Bird Eye View Atau biasa di sebut dengan mata burung yaitu Pengambilan 

gambar yang dilakukan dari sudut atas dari ketinggian tertentu sehingga 

memperlihatkan pemandangan yang luas dari atas. 

 

Gambar 2. 2 Bird Eye 

Sumber: Bonafix Nunnun (2011: 851) 

 

2. High Angle Atau sudut pandang Semut merupakan pengambilan gambar tepat 

di atas obyek, pengambilan  gambar seperti ini memiliki arti yang dramatik, 

atau kerdil. 
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Gambar 2. 3 Hight Angle 

Sumber : Bonafix Nunnun (2011: 851) 

 

3. Eye Level atau biasa di sebut Normal Angle merupakan pengambilan gambar 

denagn sudut sejajar dengan mata objek yang memperlihatkan pandangan mata 

seseorang yang berdiri. 

 

Gambar 2. 4 Eye Level  

Sumber: Bonafix Nunnun (2011: 851). 

 

4. Frog eye atau mata katak merupakan sudut pengambilan gambar diambil 

sejajar dengan permukaan  tempat objek berdiri, seolah-olah memperlihatkan 

objek menjadi sangat  besar. 
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Gambar 2. 5 Frog eye  

Sumber: Bonafix Nunnun (2011: 851). 

 

5. Low Angle Pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih rendah dari  

subjek mata atau tepat di bawah objek. 

 

Gambar 2. 6 Low angle  

Sumber: Bonafix Nunnun (2011: 851). 

 

2.8.2 Komposisi Ukuran Gambar 

 Menurut Bonafix Nunnun (2011: 852) ukuran gambar dalam setiap adegan 

memiliki maksud dan makna tersendiri, ukuran gambar disesuaikan dengan 

kebutuhan sekenario untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. 

1. Extreme Close-up (ECU) Pengambilan gambar sangat dekat, hanya 

menampilkan bagian tertentu pada tubuh obyek. Berfungsi untuk 

memperlihatkan detail suatu objek. 
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2. Big Close-up (BCU) menampilkan contoh pengambilan gambar sebatas kepala 

hingga dagu objek. Berfungsi menonjolkan ekspresi yang dikeluarkan oleh 

objek 

3. Close-up (CU) Ukuran gambar meliputi ujung kepala hingga leher. Berfungsi 

untuk memberi gambaran jelas terhadap objek. 

4. Medium Close-up (MCU) Gambar yang diambil sebatas dari ujung kepala 

hingga dada. Berfungsi untuk mempertegas profil seseorang. 

5. Mid Shoot (MS) Pengambilan gambar sebatas kepala hingga pinggang. 

Berfungsi memperlihatkan sosok objek secara jelas. 

6. Full Shoot (FS) Pengambilan gambar penuh dari kepala hingga kaki. Berfungsi 

memperlihatkan objek wisata berserta lingkungannya 

 

2.10 Video Promosi 

 Menurut Degey (2016: 9), Video promosi adalah video yang dirancang untuk 

mempromosikan sesuatu. Adapun ciri dari video promosi yaitu mempromosikan 

sesuatu dengan lebih detail serta memiliki durasi yang lebih panjang dari video 

iklan, karena proses pengambilan gambar video promosi dilakukan secara berkala 

dari objek yang dipromosikan agar mendapat hasil lebih terperinci dan mencakup 

semua hal yang berhubungan dengan objek tersebut. 

 Sedangkan dalam pembuatan video promosi desa Puhsarang terdapat beberapa 

hal yang harus diperhatikan oleh peneliti. Adapun dalam memilih video yang baik 

menurut Triastuti (2016), adalah sebagai berikut: 

1. Memilih jenis konten video yang tepat 

Jenis konten video ini memiliki beberapa pemilihan dalam pembuatan 

videonyaa, seperti video promosi dengan gaya monolog, wawancara, tutorial 

dan juga video lucu. 

2. Skenario video 

Sekenario merupakan hal yang paling penting dimana video ini terstruktur 

dalam memperkenalkan/mempromosikan video promosi. 

3. Latihan 
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Perlulah dalam mempromosikan produk seorang seller berlatih terlebih dahulu, 

akan tetapi boleh jadi tidak terpaku pada naskah yang menjadikan spontanitas 

dan natural. 

4. Mulai perekaman video 

Setelah semua telah disiapkan maka perekaman video promosi dapat 

dilaksanakan. 

5. Sebarkan video 

Kemudian video promosi ini ketika telah melalui tahap editing dapat 

disebarkan melalui media-media yang menunjang untuk memperkenalkan 

produk/jasa. 

 

2.11 Tipografi 

 Tipografi merupakan seni menyusun, merancang dan mengatur tata letak huruf 

dengan pengaturan dan penyebaran pada ruang yang ada guna menghasilkan kesan 

tertentu, sehingga pembaca mendapatkan kenyamanan membaca dengan maksimal, 

baik dari segi keterbacaan maupun estetika menurut Hill, (2005). 

 

2.12 Storyboard 

 Storyboard atau papan cerita merupakan rancangan dalam sebuah produksi 

video dengan tujuan mempermudah proses produksi. Menurut (Nurdin et al., 2020), 

storyboard merupakan bahan visual dari semula berbentuk bahasa tulisan menjadi 

bahasa gambar atau bahasa visual yang filmis. Menurut Halas, John dan Roger 

Manvell dalam Munir (2012: 102), “Storyboard adalah rangkaian gambar manual 

yang dibuat secara keseluruhan, sehingga dapat menggambarkan suatu cerita”. 

 

2.13 Teknik Editing Video 

 Menurut Nuha (2015) Dalam melakukan pekerjaann sebagai seorang 

penyunting gambar selalu dihadapkan pada dua hal yaitu, durasi pengambilan 

gambar dan durasi edit yang dibatasi oleh deadline, dimana hasil pekerjaan editor 

harus siap untuk ditayangkan. Bebarapa dasar teknik editing sebagai berikut: 

1. Cut  

2. Wipe 
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3. Superimpose 

4. Dissolve 

Macam-macam dissolve:  

a.  Matched dissolve 

• Frozen dissolve Terdapat jenis dissolve lain juga yaitu additive dissolve,  

cross dissolve, dip to black, dip to white, disther dissolve, dan lain 

sebagainya. 

5. Fade  

Ada dua jenis fade yaitu: 

• Fade in 

• Fade out 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 Metodelogi penelitian yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode 

penelitian Kualitatif. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan 

menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat 

dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara, observasi, studi 

competitor, dokumentasi dan studi pustaka. Pendekatan metode wawancara untuk 

mendapatkan informasi secara akurat dengan narasumber dimana pada pendekatan 

ini dapat membantu meneliti sebuah kejadian, aktivitas, proses yang lebih 

mendalam. Objek penelitian ini adalah desa Puhsarang peneliti bertujuan 

memperoleh data valid. 

 

3.1 Unit Analisis 

 Unit analisis yang dipilih dalam perancangan ini adalah desa Puhsarang yang 

juga dibatasi pada subjek yang dikaji dan tidak melebar pada persoalan yang jauh 

dengan subjek tersebut. 

 

3.1.1 Objek Penelitian 

 Objek yang diteliti inti dari problematika penelitian, oleh sebab itu peneliti 

berusaha mencari informasi dan analisa yang berkaitan dengan data yang diperoleh 

(Suharsimi, 2010). Objek penelitian ini adalah desa Puhsarang, Kecamatan Semen, 

Kabupaten Kediri. Metode ini dapat diartikan sebagai tahapan untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan yang ada.  

 

3.1.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat maupun nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk 
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dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013: 32). Subjek penelitian yang 

diambil adalah kepala desa Puhsarang, Pemuka agama Gereja Puhsarang dan 

penjaga wisata Puhsarang 

 

3.1.3 Lokasi Penelitian 

 Tempat penelitian pada penelitian ini berada di Gereja Puhsarang dan 

Kelurahan desa Puhsarang, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Tempat 

penelitian tersebut merupakan sumber untuk memperoleh informasi sebanyak-

banyaknya. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik Pengumpulan Data adalah analisis penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Dwi 

Prastowo, Rifka) . Menganalisis data penelitian, alat yang relevan dalam penelitian 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan guna 

meningkatkan pemahaman data dan materi yang terkumpul. 

 

3.2.1 Observasi 

 Dalam Hal ini Observasi dilakukan dengan cara mengamati lokasi desa 

Puhsarang, Mengamati Lingkungan, lokasi, wisata dan sosial desa Puhsarang. Hal 

ini sangat penting untuk melihat lebih detail tentang karakteristik desa Puhsarang 

sebagai Desa Wisata Rohani. 

 

3.2.2 Wawancara 

 Proses wawancara ini memiliki tujuan supaya peneliti dapat memperoleh 

keterangan, pendirian, dan pendapat secara lisan dengan berbicara langsung dengan 

narasumber.  

 Terdapat beberapa ciri-ciri dari wawancara yang membedakannya dengan 

jenis-jenis kegiatan lainnya, diantaranya adalah: 

1. Dilakukan tatap muka atau bertemu langsung. 

2. Dibuat dengan tujuan memperoleh data dan fakta. 



18 

 

 

 

3. Terdapat orang yang melakukan kegiatan wawancara (interviewer). 

4. Terdapat orang yang diwawancarai (interviewees). 

 Selain itu, pada penelitian kali ini peneliti melakukan wawancara terhadap 

beberapa orang yang dirasa dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti 

diantaranya: 

1. Pak Bambang selaku Lurah di desa Puhsarang 

2. Pak Daniel Purwoto selaku pemuka agama di desa Puhsarang 

4. Pak Ahmad selaku ketua Lpmd desa Puhsarang mengenai potensi apa saja yang 

ada di desa Puhsarang. 

 

3.2.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan 

dokumen atau data dengan cara mengumpulkan bukti yang diperlukan sebagai 

penguat data yang berkaitan dengan desa Puhsarang. Data yang dikumpulkan 

adalah berupa foto-foto lokasi desa Puhsarang, arsip serta data-data tertulis yang 

berkaitan dengan perancangan video promosi. Hal ini diperlukan guna 

memperdalam penelitian. 

 

3.2.4 Studi Literatur 

 Pada sebuah penelitian di butuhkan teknik penyusunan sistematis untuk 

memudahkan langkah-langkah yaitu dengan melakukan studi literatur pada e-book 

yang berhubungan dengan perancangan media promosi salah satunya adalah e-book 

dengan judul “5 cara membuat video promosi yang dapat meningkatkan sales anda” 

katrya tanamakarya.com. Data yang di perolehan dari studi literatur digunakan 

sebagai acuan merancang sebuah penelitian. 

 

3.2.5 Studi Kompetitor 

 Perancangan sebuah video sudah bukan perkara baru bagi dalam upaya 

promosi melalui media digital. Saat ini banyak sekali video yang dirancang oleh 

perseorangan atau instansi guna melakukan promosi. Namun terdapat banyak video 

promosi yang dirancang tidak menggunakan konsep, cerita, maupun teknik 

pengambilan gambar yang dapat mempengaruhi daya tarik calon konsumen, 
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sehingga tidak dapat menciptakan kesan yang baik dalam ingatan konsumen. Oleh 

karena itu dalam perancangan ini peneliti merancang sebuah video yang berfokus 

untuk menyampaikan informasi serta bertujuan untuk mempromosikan desa 

Puhsarang dalam upaya mengingatkan kembali citra diri serta potensi yang dimiliki 

desa Puhsarang. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2015 : 244), analisis data merupakan sebuah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih poin yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

3.3.1 Reduksi  

 Reduksi data adalah merangkum hal-hal yang pokok guna memfokuskan pada 

hal -hal yang penting, serta dicari tema dan polanya, Dengan demikiran data yang 

telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas. Pada penelitian ini 

diperlukan rangkum dari hasil wawancara dan observasi di beberapa bagian dari 

kelebihan maupun kekurangan dari permasalahan yang di hadapi. 

 

3.3.2 Penyajian 

 Data yang sudah melalui proses reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk 

tulisan atau kata-kata, grafik, tabel dan gambar. Tujuan dalam penyajian data ini 

adalah untuk menggabungkan informasi yang telah diperoleh sehingga dapat 

menarik kesimpulan yang terjadi. penyajian data juga memudahkan penguasaan 

informasi dari hasil penelitian, serta menghindari adanya pemikiran serta 

pengambilan keputusan secara subjektif. 

 

3.3.2 Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dapat dilakukan selama proses penelitian berlangsung. 

setelah memperoleh data yang dirasa cukup memadai maka selanjutnya dapat 
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diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil 

kesimpulan akhir. Dengan mempelajari dan memahami kembali data-data hasil 

penelitian, serta meminta pertimbangan dari berbagai pihak terkait mengenai data-

data yang diperoleh dilapangan, maka peneliti  dapat  mengambil kesimpulan untuk 

digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV                                         

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Temuan Data 

 Pada bab ini memfokuskan hasil dari pengumpulan data yang di lakukan oleh 

peneliti di Desa Puhsarang. Data yang di kumpulkan digunakan sebagai acuan 

dalam merancang video promosi Desa Puhsarang sebagai upaya meningkatkan 

brand recall. 

 

4.1.1 Hasil Observasi 

 Observasi di lakukan oleh peneliti guna mengamati langsung terhadap objek 

yang digunakan untuk merancang video promosi Desa Puhsarang. Pada observasi 

kali ini peneliti mengamati bahwasanya mayoritas pengunjung yang datang ke Desa 

puhsarang merupakan masyarakat yang berasal dari luar daerah Kediri, Sebagian 

besar pengunjung datang ke Desa Puhsarang guna melaksanakan kegiatan rohani di 

Gereja Puhsarang dan sebagian orang hanya mengenal Gereja Puhsarang, tidak 

dengan Desa Puhsarang. Akses menuju Desa Puhsarang juga cukup mudah dan 

memiliki kondisi jalan yang cukup baik, dapat di lewati oleh pengunjung dengan 

kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan mudah. 

 Meskipun dikenal oleh masyarakat sebagai desa dengan objek wisata Religi 

bagi umat nasrani.  Desa ini di kelilingi wilayah perbukitan yang dekat dengan 

Gunung Wilis dan Gunung Klotok, oleh karena itu pengunjung menikmati 

pemandangan perbukitan yang berada di kaki Gunung Wilis  dengan banyaknya 

wilayah pertanian di desa Puhsarang. Selain itu, di desa Puhsarang juga terdapat 

Wisma Betlehem yang cocok bagi kaum nasrani untuk retreat, reuni, maupun 

berkumpul sekaligus melaksanakan kegiatan rohaninya karna terdapat akses 

langsung menuju Goa Maria Lourdes. 

 Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan pada pengurus desa Puhsarang, 

Desa Puhsarang sempat dipromosikan oleh Organisasi Karang Taruna daerah 
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setempat, Pemuda setempat melakukan promosi dengan cara membuat video dan 

beberapa konten foto yang di upload di media sosial instagram dan youtube. Dalam 

video dan foto yang dibuatnya memiliki konten yang tidak teratur dan tidak 

menunjukan secara rinci mengenai objek wisata yang ada di Desa Puhsarang 

sehingga terlihat dari data tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Selain itu, 

media sosial yang dibuat oleh karang taruna desa Puhsarang saat ini tidak aktif lagi 

sehingga membuat calon pengunjung tidak mendapatkan informasi terupdate 

mengenai perkembangan Desa Puhsarang saat ini. 

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

 Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi maupun data 

yang dapat membantu menjelaskan permasalahan yang ada serta guna 

menyelesaikan proses perancangan video promosi Desa Puhsarang. 

 Berdasarkan wawancara dengan pak Bambang selaku lurah desa Puhsarang 

memaparkan bahwa desa Puhsarang adalah salah satu desa di Kecamatan Semen, 

kabupaten Kediri, desa Puhsarang terletak di kaki gunung wilis yang dikelilingi 

wilayah perbukitan di antara Gunung Klotok dan Gunung Wilis di kabupaten 

Kediri. Mayoritas masyarakat di desa Puhsarang sebagaian besar berprofesi sebagai 

petani dan pelaku wisata. Oleh karena itu, desa Puhsarang sempat dikategorikan 

sebagai desa dengan lumbung padi terbesar di daerah kabupaten Kediri. Sebagian 

besar masyarakat desa Puhsarang merupakan pemeluk agama islam, meskipun 

demikian adanya Gereja Puhsarang dan sarana ibadah umat Khatolik di desa 

Puhsarang tidak pernah terjadi perselisihan diantaranya. 

 

Gambar 4. 1 Wawancara dengan Pak Bambang selaku Lurah desa Puhsarang 
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 Mayoritas wisatawan yang berkunjung ke desa Puhsarang berasal dari luar 

kabupaten kediri, dengan tujuan wisatanya adalah Gereja Puhsarang dan Goa Maria 

Lourdes guna melaksanakan kegiatan ibadah. Selain itu beliau juga menjelaskan 

bahwa kurangnya promosi membuat mayoritas wisatawan tidak begitu mengenal 

potensi dari desa Puhsarang selain Gereja Puhsarang dan Gua Maria Lourdes yang 

sudah dikenal sejak lama. Desa Puhsarang memiliki 2 kegiatan rutinan yang 

biasanya di lakukan pada peringatan hari kemerdekaan dengan diadakanya karnaval 

dan juga pada peringatan maulid nabi yang diadakan dengan cara syukuran desa. 

Namun untuk sementara waktu, kegiatan ini tidak dapat di laksanakan berhubungan 

dengan adanya pandemi covid 19. 

 Wawancara kedua, dilakukan wawancara kepada Bapak Ahmad selaku staf  

atau pengurus desa Puhsarang beliau juga menjelaskan berbagai macam potensi 

wisata yang dimiliki desa Puhsarang yang dimiliki saat ini antara lain : 

1. Gereja Puhsarang dan Goa Maria Lourdes 

Wisatawan dapat melaksanakan kegiatan keagamaan, berkeliling di sekitar 

kawasan gereja sambil membeli berbagai macam souvenir yang ada disana. 

2. Wisma Betlehem Pohsarang  

Selain dapat beristirahat di wisma, wisatawan juga dapat melaksanakan retreat 

maupun mengadakan kumpul reuni disana. 

3. Prasasti Batu Lucem 

Prasasti batu Lucem biasanya di oleh peneliti maupun budayawan guna 

mempelajari isi dari peninggalan bersejarah ini. Selain itu, posisi prasasti ini 

berada di area persawahan yang memiliki suasana yang cukup sejuk. 

4. Kuliner Rest area 

Wisatawan dapat menikmati berbagai makanan tradisional Kediri yang 

pasarkan oleh warga sekitar desa Puhsarang 

5. Edukasi Madu Muzada 

Sedangkan dalam wisata edukasi pengelolaan madu. wisatawan dapat 

merasakan bagaimana proses perawatan lebah, panen madu, hingga 

menciptakan produk madu layak konsumsi. 

6. View alam Desa Puhsarang 
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Pada wisata alam di desa Puhsarang, wisatawan dapat menikmati view alam 

desa puhsarang dari café-café yang berada di sekitar perbukitan desa 

Puhsarang. 

 Wawancara ketiga bersama bapak Daniel Parwoto selaku pemuka agama desa 

Puhsarang. Wawancara dilakukan diarea sekitar Gereja Puhsarang pada tanggal 2 

Desember 2021. Bapak Daniel menyebutkan bahwa gereja ini termasuk dalam 

daftar kunjungan wisata religi apabila ingin mengunjungi desa Puhsarang. Gereja 

Puhsarang dibangun tanpa mengadopsi bentuk dari gereja manapun, gereja ini 

dibangun dengan menyesuaikan budaya yang ada di daerah sekitar desa Puhsarang 

oleh karena itu bentuk arsitekturnya serupa dengan mitologi rumah jawa yang 

kental, serta sangat memperhatikan religius masyarakat kejawen Mojopahit pada 

waktu itu. Dalam bangunan gereja ini terdapat 3 trap, yang pertama adalah 

kamadatu, menggambarkan situasi dunia yang serba bercampur. Trap kedua yaitu 

Rupadatu, berbentuk dan teratur. Dan yang ke 3 adalah arupadatu, menggambarkan 

Tanpa atau menyatukan diri dengan yg maha kuasa yang dalam adat jawa di sebut 

dengan istilah “manunggaling kawulo gusti”. Sebelum dibangun sebuah gereja, 

gereja ini tadinya adalah sekolah yang bernama Sekolah cap jago. 

 Biasanya wisatawan yang memiliki tujuan berbeda- beda, diantaranya ada 

masyarakat yang memperdalam spiritual, mahasiswa yang sedang melakukan 

penelitian skripsi, baik arsitektur dari segi arsitektur, budaya maupun spiritual. Dan 

yang ke 3 adalah wisatawan.yang ingin menikmati suasana yang ada di gereja 

puhsarang. Selain itu, wisatwan dapat mengunjungi Goa Maria Laudes dan Patung 

Bunda Maria.Yang kemudian diakhiri dengan menginap di wisma Bethelem dan 

keesokan harinya mengunjungi wisata lain di daerah sekitar desa Puhsarang. 

Kebanyakan para wisatawan datang dalam sebuah kelompok atau organisasi 

keagaaman tak jarang juga pengunjungnya secara perseorangan, namun saat ini 

jumlah wisatawan yang datang untuk berkunjung dibatasi karena situasi pandemi 

saat ini. Berdasarkan penuturan Bapak Daniel kunjungan wisata yang paling banyak 

terjadi di akhir pekan dari pihak gereja dan tempat wisata religi lainnya menjelaskan 

untuk membatasi jumlah pengunjung sebanyak 11-60 orang per kunjungan menurut 

Bapak Daniel. Tetapi tidak membatasi kegiatan yang wisatawan selama tidak 

merusak, menjaga kebersihan, dan tata karma saat mengunjungi tempat wisata. 
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Gereja Puhsarang sendiri dibuka pukul 07.00-21.00 setiap hari dengan beberapa 

fasilitas area parker kendaraan, toilet umum, tempat ibadah, Spot foto, galeri 

menarik, dan area tempat duduk. Wisatawan yang ingin berkunjung juga tidak 

dipungut biaya apapun alias gratis, namun ada biaya tambahan retribusi kendaraan 

dan objek wisata yang berbayar di area sekitar gereja Puhsarang. 

 

4.1.3 Hasil Dokumentasi 

 Hasil dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan di Desa 

Puhsarang berupa foto untuk mendukung data observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan. Dokumentasi sangat bermanfaat untuk rancangan media promosi video 

yang akan dibuat pada Desa Puhsarang. Berikut adalah hasil dokumentasi foto yang 

peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. 

 Beberapa hasil dokumentasi yang didapatkan  di desa Puhsarang sudah banyak 

tanda-tanda yang menunjukkan lokasi dengan tulisan atau sign yang besar. Dimulai 

dari wilayah masuk desa Puhsarang, lokasi wisata religi sudah banyak terdapat sign 

agar wisatawan tidak bingung saat mengunjungi lokasi tersebut.  
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Gambar 4. 2 Dokumentasi sign wisata yang tedapat pada Desa Puhsarang 

 

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

 Guna mendukung perancangan yang dilakukan oleh peneliti dibutuhkan studi 

literature untuk memperkuat data yang ada sebelumnya mengenai upaya untuk 

meningkatkan Brand recall di desa Puhsarang. 

 Studi literatur yang digunakan adalah e-book berjudul “5 Cara Membuat Video 

Promosi yang Dapat Meningkatkan Sales Anda”. Dalam buku bersebut dijabarkan 

secara singkat mengenai 5 cara mudah untuk membuat sebuah video yang tidak 

hanya membantu secara Selling tetapi juga Branding. 5 cara yang dijelaskan 

meliputi: 1) Durasi yang ideal dengan rentang waktu 1-5 menit, 2) Copywriting dan 

Voice Over dengan kombinasi yang tepat dan menarik, 3) Text yang menarik dan 

diusahakan tidak ada typo serata penambahan emosi dengan menggunakan tanda 

seru (!) atau (?), 4) Kesan Pertama yang menarik perhatian audience biasanya 

diletakkan di awal video, 5) Musik yang tepat disesuaikan dengan mood dari 

audience yang ingin ditampilkan. 

 

4.1.5 Hasil Studi Kompetitor 

 Dalam studi Kompetitor yang dilakukan peneliti pada sebuah video berjudul 

”The Majestic of Gunung Kelud (Cinematic Travel Video)” yang diupload pada 

lama youtube pada tanggal 13 April 2019. Dalam video berdurasi 3 menit 11 detik 

tersebut ditampilan secara cinematic bagaimana penampakan alam dari gunung 

Kelud. 
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Gambar 4. 3 Cuplikan Video The Majestic of Gunung Kelud 

(Sumber: Youtube.2019) 

 

 Keindahan Gunung Kelud dan suasana alam disekitarnya menjadi daya tarik 

audience dari video yang ditampilkan, ditambah dengan beberapa kegiatan traveler 

yang khas sekali ketika melakukan perjalanan mendaki ke sebuah gunung. 

 Video tersebut memiiliki keunggulan dari segi penggambilan kamera dengan 

sinematic dan tidak banyak kata yang disampaikan. Audience seakan diajak untuk 

menikmati keindahan gunung Kelud yang indah dan tenang. 

 Peneliti ingin menggunakan video kompetitor ini sebagai acuan dalam 

pengambilan gambar terutama penampakan alam yang dikemas dengan indah dan 

singkat namun tetap disesuaikan dengan konsep perancangan yan dibuat pada video 

promosi di desa Puhsarang. 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Reduksi Data 

 Setelah melakukan pengumpulan dari hasil Observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literature, dan studi kompetitor, maka peneliti dapat melakukan 

reduksi data yang nantinya disajikan dalam bentuk penyajian data hingga menarik 

kesimpulan dari data tersebut. 

 

A. Observasi 

 Desa Puhsarang dikenal dengan wisara religi bagi umat katolik dengan 

bangunan yang paling dikenal adalah Goa Maria Lourdes dan gereja Puhsarang, 

namun dibalik itu desa ini juga dikelilingi oleh wilayah perbukitan yang dekat 

dengan gunung Wilis dan gunung Klotok sehingga pemandangannya asri dan 

banyak pertanian.  
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 Wisatawan yang berkunjung ke desa Puhsarang mayoritas berasal dari luar 

Kediri dengan tujuan melaksanakan kegiatan rohani, akibatnya daerah sekitar desa 

kurang terekspos dengan baik terlebih lagi media sosial yang pernah dibuat oleh 

karang taruna desa Puhsarang sudah tidak aktif lagi. Desa ini memiliki akses yang 

cukup baik dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. 

 

B. Wawancara 

 Sebagian besar masyarakat desa Puhsarang adalah pemeluk agama islam tetapi 

tidak pernah terganggu dengan kehadiran wisatawan yang ingin melakukakn 

kegiatan kerohanian  di desa Puhsarang. Kegiatan rutin yang sering  dilakukan di 

desa salah satunya memperingati hari kemerdekaan, karnaval, dan maulid nabi.  

 Wisatawan rohani desa Puhsarang datang dalam kelompok keagamaan atau 

perseorangan dan tidak pernah melewatkan untuk berkunjung ke Goa Maria 

Lourdes, Patung Bunda Maria dan Gereja Puhsarang yang dibuka mulai pukul 

07.00-21.00. Dilengkapi dengan fasilitas seperti area parkir kendaraan, toilet 

umum, tempat ibadah, spot foro, galeri menarik, dan area tempat duduk. Wisatawan 

boleh melakukan kegiatan tanpa merusak, menjaga kebersihan, dan tetap menjaga 

tata karma. Wisatawan yang ingin berkunjung juga tidak dipungut biaya apapun 

alias gratis, namun ada biaya tambahan retribusi kendaraan dan objek wisata yang 

berbayar di area sekitar gereja Puhsarang. Desa Puhsarang sendiri memiliki macam 

potensi wisata antara lain : 

1. Gereja Puhsarang dan Goa Maria Lourdes 

Wisatawan dapat melaksanakan kegiatan keagamaan, berkeliling di sekitar 

kawasan gereja sambil membeli berbagai macam souvenir yang ada 

disana. 

2. Wisma Betlehem Pohsarang 

Selain dapat beristirahat di wisma, wisatawan juga dapat melaksanakan 

retreat maupun mengadakan kumpul reuni disana. 

3. Prasasti Batu Lucem 

Prasasti batu Lucem biasanya di oleh peneliti maupun budayawan guna 

mempelajari isi dari peninggalan bersejarah ini. Selain itu, posisi prasasti 

ini berada di area persawahan yang memiliki suasana yang cukup sejuk. 
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4. Kuliner Rest area 

Wisatawan dapat menikmati berbagai makanan tradisional Kediri yang 

pasarkan oleh warga sekitar desa Puhsarang 

5. Edukasi madu Muzada 

Sedangkan dalam wisata edukasi pengelolaan madu. wisatawan dapat 

merasakan bagaimana proses perawatan lebah, panen madu, hingga 

menciptakan produk madu layak konsumsi. 

6. View alam Desa Puhsarang 

Pada wisata alam di desa Puhsarang, wisatawan dapat menikmati view alam 

desa puhsarang dari café-café yang berada di sekitar perbukitan desa 

Puhsarang. 

 

C. Dokumentasi 

 Sign system atau penunjuk arah di area wisata religi sudah banyak sekali 

ditemukan dan cukup mudah untuk mengakses dari area satu ke area yang lainnya. 

Sehingga wisatawan yang datang ke wisata religi sangat terbantu. Desa Puhsarang 

juga sudah memiliki sign berupa tulisan atau gapura sebagai penanda masuknya 

wilayah desa Puhsarang di Kediri. 

 

D. Studi Literatur 

 Dalam e-book berjudul “5 Cara Membuat Video Promosi yang Dapat 

Meningkatkan Sales Anda” dijabarkan secara singkat mengenai 5 cara mudah untuk 

membuat sebuah video yang tidak hanya membantu secara Selling tetapi juga 

Branding, meliputi: 1) Durasi yang ideal antara 1-5 menit, 2) Copywriting dan 

Voice Over yang tepat dan menarik, 3) Text yang menarik, 4) Kesan Pertama di 

awal video yang menarik, 5) Musik yang tepat. 
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E. Studi Kompetitor 

 Video berjudul ”The Majestic of Gunung Kelud (Cinematic Travel Video)” 

berdurasi 3 menit 11 detik menampilkan keindahan Gunung Kelud dan suasana 

alam disekitarnya menjadi daya tarik audience dari video yang ditampilkan, 

ditambah dengan beberapa kegiatan traveler yang khas sekali ketika melakukan 

perjalanan mendaki ke sebuah gunung. Video tersebut dijadikan acuan dalam 

pengambilan gambar terutama penampakan alam yang dikemas dengan indah dan 

singkat namun tetap disesuaikan dengan konsep perancangan yang dibuat pada 

video promosi di desa Puhsarang. 

 

4.2.2 Penyajian data 

 Setelah melalui proses reduksi data dari observasi, wawancara, dokumentasi, 

studi literature, dan studi kompetitor maka dapat diambil sebuah penyajian data 

yang digunakan dalam rancangan video promosi desa Puhsarang, sebagai berikut: 

1. Desa Puhsarang dikenal dengan wisata religi umat katolik sehingga wisata lain 

diluar itu tidak terlalu terekspos, meskipun memiliki area perbukitan dan 

pemandangan alam yang indah karena dekat dengan wilayah Gunung wilis dan 

Gunung Klotok. 

2. Wisatawan yang datang ke desa Puhsarang mayoritas berasal dari luar Kediri 

dalam kelompok keagamaan dengan tujuan melakukan kegiatan rohani, namun 

untuk saat ini jumlah kunjungan dibatasi hanya sekita 11-40 orang.  

3. Warga desa Puhsarang mayoritas adalah pemeluk agama islam tetapi tidak 

pernah terganggu dengan kegiatan kerohanian yang ada.  

4. Desa memiliki akses yang cukup baik untuk dilewati kendaraan roda 2 dan roda 

4 serta ditemukan banyak sign kearah desa dan di area wisata religi. 

5. Biaya tempat wisata yang kebanyakan gratis, tetapi ada beberapa tempat yang 

meminta biaya retribusi kendaraan.  

6. Desa Puhsarang memiliki sosial media namun tidak lagi aktif. 

7. Desa Puhsarang sendiri memiliki macam potensi wisata, seperti: Gereja 

Puhsarang, Goa Maria Lourdes, Wisma Betlehem Pohsarang, Prasasti Batu 

Lucem, Kuliner rest Area, Edukasi madu Muzada, View alam Desa Puhsarang. 
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8. Terdapat 5 cara untuk membuat video yang menarik, yaitu: Durasi, 

Copyrwiting, text,  Kesan pertama, dan Musik. 

9.  Video yang cocok untuk menampilkan penampakan alam dapat digunakan 

dengan menggunakan teknik video cinematic. 

 

4.2.3 Kesimpulan 

Hasil dari penyajian data sebelumnya, kesimpulan yang didapatkan adalah Desa 

Puhsarang sudah dikenal dengan wisata religinya namun ada wisata lain  yang dapat 

dikunjungi oleh wisatawan selama di desa Puhsarang seperti Gereja Puhsarang, Goa 

Maria Lourdes, Wisma Betlehem Pohsarang, Prasasti Batu Lucem, Kuliner rest 

Are, Edukasi madu Muzada, View alam perbukitan.  Akses ke desa Puhsarang dapat 

menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan banyak sign untuk 

mempermudah perjalanan. Warga desa Puhsarang mayoritas pemeluk agama islam 

namun rasa toleransi mereka cukup besar pada wisata keagamaan yang ada. Saat 

ini wisatawan yang datang ke Desa Puhsarang didominasi dari luar daerah Kediri, 

biasanya terdiri dari kelompok keagamaan atau perorangan, namun saat ini jumlah 

kunjungan hanya dibatasi 11-40 orang setiap kunjuangan karena situasi pandemi. 

Biaya tempat wisata yang kebanyakan gratis, tetapi ada beberapa tempat yang 

meminta biaya retribusi kendaraan. Sosial media desa jugsa sudah tidak lagi aktif. 

Terdapat 5 cara untuk membuat video yang menarik, yaitu: Durasi, Copyrwiting, 

text,  Kesan pertama, dan Musik. Video yang cocok untuk menampilkan 

penampakan alam dapat digunakan dengan menggunakan teknik video cinematic. 
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4.3 Analisis STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) 

4.3.1 Segmentasi 

1. Demografis 

Usia   : 20-50 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan 

Status keluarga : Belum menikah, menikah, sudah mempunyai anak 

Profesi   : Pelajar, wiraswasta, pekerja swasta, tidak bekerja 

Kelas sosial  : Bawah sampai Atas 

2. Geografis 

Wilayah   : Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Kediri, dan sekitarnya 

Negara   : Indonesia 

Ukuran kota  : Wilayah Kota dan kabupaten 

3. Psikografis 

Kepribadian : Orang yang suka berpergian dengan tujuan berlibur,  

Traveler, orang yang suka mengunjungi tempat 

bersejarah 

 

4.3.2 Targeting 

Target dalam perancangan video promosi desa Puhsarang sebagai upaya 

untuk meningkatkan brand recall  adalah sebagai berikut: 

1. Target Market dan Audience 

Jenis kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Usia     : 20-50 Tahun 

Kelas sosial   : Bawah sampai Atas 

Psikografis   : Traveler yang suka dengan pengetahuan sejarah  

dan kelompok keagamaan yang suka berpergian 

dengan tujuan berlibur.  
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4.3.3 Positioning 

 Positioning desa Puhsarang yang ada saat ini adalah desa wisata religi untuk 

umat beragama katolik yang ingin melakukan kunjungan wisata ketempat-tempat 

bersejarah dan melakukan kegiatan rohani dengan rasa toleransi yang tinggi antar 

sesama warga desa.  

 

4.4 Analisis USP (Unique Selling Propositioning)  

 Desa Puhsarang memiliki Unique Selling Proposition  yaitu Desa Puhsarang 

menyuguhkan pemandangan bukit diantara penduduk yang berprofeesi sebagai 

petani sehingga banyak muncul wisata alam serta wisata edukasi tanpa 

meninggalkan wisata religi yang sudah kenal sebelumnya sehingga dapat dinikmati 

oleh semua wisatawan baik yang ingin berlibur, traveling, dan berkegiatan rohani.  
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4.5 Analisis SWOT 

Tabel 4. 1 Analisa SWOT 

 
Strenght (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Memiliki penampakan alam 

yang indah yang dikelilingi 

perbukitan antara Gunung 

Wilis dan Gunung Klotok. 

2. Berkembanganya wisata alam 

di desa Puhsarang yang berasal 

dari warga sekitar. 

3. Dikenal dengan wisata religi 

umat beragama katolik dengan 

banyaknya cagar budaya yang 

ada. 

4. Rasa toleransi warga desa yang 

tinggi terhadap umat beragama 

lain. 

1. Penggunaan sosial media 

yang tidak aktif oleh petugas 

dan karang taruna. 

2. Perkembangan potensi di 

desa Puhsarang tidak 

dikelola dengan baik seiring 

dengan berkembanganya 

teknologi 

3. Kurangnya kesadaran 

masyarakat meningkatkan 

potensi terutama anak muda 

di desa Puhsarang 

Opportunity 

(Peluang) 
S-O W-O 

1. Berada di posisi 

strategis diantara 

wisata alam 

selopanggung dan 

dholo.  

2. Berkembangnya 

wisata di daerah 

sekitar desa 

Puhsarang 

3. Penggunaan sosial 

media yang 

semakin tinggi 

dikalangan anak 

muda dan traveler. 

Memiliki lokasi desa yang 

strategis dengan potensi desa yang 

terus berkembang tidak hanya dari 

segi wisata religi tetapi dari 

bentuk wisata lainnya yang 

kemudian dikembangan melalui 

sosial media aktif dalam salah 

satunya dalam bentuk video 

promosi. 

Menggunakan sosial media 

untuk menargetkan traveler dan 

anak muda yang suka berlibur 

dan mencari potensi-potensi 

alam, sehingga pengelolaan 

tempat wisata di desa 

Puhsarang menajdi lebih 

berkembang . 

Threat 

(Ancaman) 
S-T W-T 

1. Penggunaan media 

sosial yang 

berpengaruh dalam 

menarik audience 

lebih cepat. 

2. Promosi melalui 

sosial media lebih 

diminati oleh 

audience karena 

lebih fleksibel. 

Meningkatkan strategi dalam 

mempromosikan wisata-wisata 

baik wisata religi, wisata alam, 

dan wisata edukasi melalui media 

sosial yang banyak memiliki 

peminat dikalangan anak muda 

sehingga desa PUhsarang menajdi 

lebih dikenal masyarakat diluar 

kota Kediri.  

 

Meningkatkan kerjasama anar 

pengurus desa dengan 

kelompok anak muda aktif atau 

karang taruna untuk 

menjadikan desa Puhsarang 

lebih dikenal masyarakat luas 

melalui media sosial salah 

satunya video promosi. 

Konsep Utama 

Merancanag sebuah media promosi yang berbentuk video promosi dengan memanfaatkan 

media sosial yang sedang trend dikalangan muda untuk mengingatkatkan brand recall di 

masyarakat khusunya di luar kota Kediri. 

 

Internal  

Eksternal 
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4.6 Key Communication Message 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Deskripsi Keyword Communication Message 

 Hasil yang didapatkan setelah melakukan analisis STP, USP, dan SWOT 

didapatkan Keyword Communication Message untuk perancangan video promosi 

desa Puhsarang sebagai upaya untuk meningkatkan brand recall berupa kata  

“Cultivated”. 

 Kata “Cultivated” memiliki arti membudiyakan, yang mana dalam 

perancangan peneliti dapat membudidayakan potensi-potensi lain seperti wisata 

alam dan edukasi yang ada di desa Puhsarang, yang selama ini belum terekspos 

selain potensi wisata religi yang telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. 

STP 

Laki-laki dan perempuan berusia 20-50 

tahun profesi sebagai pelajar, 

wisatawan, pekerja swasta. Kelas sosial 

bawah-atas di daerah kota dan 
kabupaten. Kepribadian orang yang suka 

berlibur bersama kelompok atau 

perorangan dan berwisata religi. 

SWOT 

Merancanag sebuah media promosi yang 

berbentuk video promosi dengan 

memanfaatkan media sosial yang sedang 

trend di kalangan muda untuk 

mengingatkatkan brand recall di 

masyarakat khusunya di luar kota 
Kediri. 

USP 

Desa Puhsarang menyuguhkan 

pemandangan bukit diantara penduduk 

yang berprofeesi sebagai petani 

sehingga banyak muncul wisata alam 
serta wisata edukasi tanpa meninggalkan 

wisata religi yang sudah kenal 

sebelumnya sehingga dapat dinikmati 

oleh semua wisatawan baik yang ingin 
berlibur, traveling, dan berkegiatan 

rohani. YOUTHFUL 

(Berjiwa muda 

dalam beraktivitas) 

 

RESTFUL 

(Meluangkan waktu 

untuk istirahat) 

 

REFRESHING 

(Suasana yang 

menyenangkan) 

 

GRACEFUL 

(Selalu bersyukur 

dengan kehidupan) 

 

DIFFERENT 

(Berbeda dari 

yang lain) 

 

INNOVATIVE 

(Memanfaatkan 

peluang yang ada) 

 

SPIRITUAL 

(Berpegang teguh 

pada kepercayaan) 

 

SMART 

(Pandai melihat 
Peluang) 

 

CULTURED 

(Berbudaya 

dalam tindakan) 

AMIABLE 

(Ramah dalam 

bersikap) 

CULTIVATED 

(Membudidayakan 

potensi) 
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4.7 Perancangan Karya 

4.7.1. Tujuan kreatif 

 Dengan adanya konsep perancangan video ini diharapkan mampu 

meningkatkan kesadaran calon wisatawan bahwa desa Puhsarang adalah desa yang 

memiliki banyak potensi wisata. Maka dari itu, video yang nanti dirancang untuk 

video promosi desa Puhsarang ini dapat memberikan makna dari sebuah wisata 

yang memiliki bermacam-macam jenis wisata melalui gambaran visual. 

 

4.7.2. Strategi kreatif 

A. Sinopsis 

 Awal video memperlihatkan suasana pagi hari di desa Puhsarang, mulai dari 

menampilkan dedaunan, pohon-pohon di bukit, area persawahan, serta pemukiman 

masyarakat desa Puhsarang. Berikutnya menampilkan suasana serta fasilitas apa 

saja yang terdapat di wisma Bethlehem serta memperlihatkan wisatawan yang 

sedang berjalan-jalan menikmati suasana pagi hari di sekitar taman di wisma 

Bethlehem. Wisatawan berjalan menuju gereja Puhsarang sambil memperlihatkan 

suasana pagi hari di sekitar Gereja Puhsarang. Wisatawan berjalan menikmati 

suasana di sekitar depan gereja sambil memperhatikan detail-detail bangunan gereja 

tua gereja Puhsarang ini. Setelah itu wisatawan berjalan menuju Goa Maria 

Lourdes yang berada satu jalur dengan gereja guna melakukan doa. Setelah selesai 

bedoa, wisatawan berjalan keluar melewati pasar souvenir Goa Maria Lourdes 

sambil melihat-lihat souvernir untuk dibeli. Wisatawan sedang menikmati makanan 

masakan tradisional yang di jual oleh masyarakat sekitar di Kuliner Rest Area desa 

Puhsarang. Di desa Puhsarang terdapat tempat peternakan lebah madu, disana 

wisatawan dapat belajar atau sharing bagaimana cara merawat lebah badu, ada 

berapa jenis-jenis madu, sampai proses pengemasan produk untuk siap dijual. 

Wisatawan lalu berjalan di area persawahan menuju lokasi keberadaan Prasasti 

Batu Lucem, guna melihat peninggalan batu kuno bersejarah yang ada di desa 

Puhsarang. Ketika waktu sudah menunjukan sore hari, wisatawan berjalan 

menikmati persawahan desa kemudian berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang 

berujung bernyanyi bersama sambil menikmati sunset di desa Puhsarang.  
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B. Tagline 

 Slogan yang ditemukan adalah adaptasi dari keyword yang telah ditemukan 

melalui kata “Cultivated”, sehingga menghasilkan slogan “Puhsarang Heritage Of 

Kediri”. Memiliki arti sebuah warisan yang berada di kediri, dimana seperti yang 

terlihat, daerah desa Puhsarang memiliki pesona alam yang indah dan cukup 

menjaga peninggalan masa lalu sehingga membuat wisatawan dapat merasakan 

keharmonisan desa. 

 

C. Storyline 

Tabel 4. 2 Storyline.  

No. Angle Kamera Scene 

1 WS Aerial shot Pemandangan Sunrise di Desa Puhsarang 

2 BCU Shot dedaunan 

3 FS Gerbang Desa 

4 FS Aerial shot  Pesawahan 

5 FS Aerial shot  Pemukiman desa 

6 MS Wisma Bethlehem 

7 FS Suasana kamar Wisma Bethlehem 

8 FS Aerial shot Taman Bethlehem 

9 FS Wisatawan berjalan di sekitar taman 

10 MS Wisatawan menikmati suasana taman 

11 FS Aerial shot  Jalan salib gua maria lourdes 

12 MS Suasana jalan di depan gereja 

13 MS Wisatawan berjalan menuju area gereja 

14 FS Aerial shot  Gereja Puhsarang 

15 MS Suasana di depan gereja 

16 FS Wisatawan masuk area gereja 

17 FS Wisatawan menikmati suasana di depan gereja 

18 MS Detail area gereja 

19 CU Wisatawan melihat detail Relief patung 

20 FS Wisatawan berjalan menuju Goa Maria Lourdes 

21 MS Memperlihatkan detail patung bunda maria 

22 MS Wisatawan memulai berdoa 

23 BCU Wisatawan berdoa dengan khusuk 

24 FS Aerial shot  Goa Maria Lourdes 

25 CU Wisatawan mengahiri berdoa 

26 CU Wisatawan berjalan menuju pasar souvenir 

27 FS Wisatawan berjalan di pasar 

28 MS Wisatawan masuk ke salah satu toko 

29 MS Wisatawan memilih souvenir 

30 ECU Memperlihatkan detail souvenir 

31 MS Memperlihatkan souvenir tradisional 

32 FS Aerial shot  kuliner Rest Area 

33 MCU Memperlihatkan proses penyajian makanan tradisional 

34 MCU Memperlihatkan proses penyajian bubur jagung 

35 MCU Penjual memberikan makanan pada wisatawan 

36 CU Memperlihatkan detail makanan  

37 MS Wisatawan menikmati makanan 

38 MS Memperlihatkan suasana di sekitar peternakan 
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39 MS Wisatawan berinteraksi dengan petani lebah 

40 MCU Memperlihatkan detail lebah 

41 MS Wisatawan berinteraksi dengan petani lebah  

42 FS Wisatawan sedang berdiskusi dengan petani lebah 

43 CU Wisatawan mencicipi madu  

44 FS Bunga di sekitar desa puhsarang 

45 FS Wisatawan berjalan di sekitar pesawahan  

46 MS Wisatawan menikmati suasana pesawahan 

47 FS Wisatawan berjalan menuju prasasti batu lucem 

48 FS Aerial shot  Sekitar Prasasti batu lucem 

49 MS Wisatawan menuju prasasti batu lucem 

50 FS Wisatawan melihat detail prasasti 

51 FS Memperlihatkan detail Prasasti 

52 MS Wisatawan berjalan di sawah 

53 FS Memperlihatkan kegiatan warga sekitar 

54 FS Wisatawan berjalan di pinggir pesawahan 

55 FS Wisatawan berinteraksi dengan warga sekitar 

56 CU Wisatawan bernyanyi dengan warga sekitar 

57 FS Memperlihatkan suasana sunset di pesawahan 

 

D. Storyboard 

 Storyboard merupakan gambaran yang menunjukan per adegan dengan alur 

yang sudah di tentukan dalam perancangan video promosi Desa Puhsarang. Isi dari 

storyboard meliputi adegan per scene, musik dan lainnya yang di perlukan dalam 

proses produksi. 

 

E. Tipografi 

 Tipografi yang digunakan peneliti sebagai media pendukung poster, feed 

instagram dan x banner yaitu font “Java Brush dan Futura Md Bt”. 

 

Gambar 4. 4 Font Java Brush 

 

Gambar 4. 5 Font Futura Md Bt 
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F. Editing 

 Pada proses editing ini, aplikasi editing video yang digunakan adalah Adobe 

Premiere Pro CC 2017. Sedangkan format video yang digunakan adalah H.264 

dengan resolusi sebesar 1080p atau Full HD. Frame rate persecond yang digunakan 

adalah 60, dengan total durasi video sepanjang 3 menit 57 detik. 

 Awal proses editing dapat dimulai dari menentukan format video yang akan 

digunakan. Lalu menentukan tempat lokasi penyimpanan video setelah selesai. 

 Langkah selanjutnya yaitu membuat Sequence untuk meletakkan project video 

yang disusun dan di beri musik. Musik yang digunakan oleh peneliti adalah “Free 

Backsound Jawa - Jogja Dalam Telinga by Framelens audio visual”.  

 Tahap ketiga yaitu mencari Footage video yang sudah di ambil lalu menyeleksi 

untuk di pisahkan dan disesuaikan dengan storyboard yang sudah dirancang 

sebelumnya. Video diletakkan kedalam timeline. 

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

digabungkan dengan musik yang telah dipilih sebelunya. Lalu memberikan efek 

lambat dan transisi ke dalam video. 

 Tahap kelima, video yang telah dirangkai diperbaiki warnanya melalui fitur 

yang disediakan aplikasi yaitu Lumetri Color yang ada di Adobe Premiere Pro CC 

2017. 

 Tahap keenam, memeriksa ulang video secara dan di sesuaikan dengan 

storyboard, lalu mengekspornya menggunakan resolusi 1080p. 

 

G. Final Project Video 

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

video, dengan penjelasan teknik yang digunakan. 

 Scene dibagi menjadi beberapa bagian agar mempermudah proses take video 

sampai kepada ediing video yang dilakukan oleh peneliti, selain itu juga sebagai 

bentuk efisiensi waktu yang digunakan, antara lain: 

1. Scene 1  

Tulisan judul dan tagline ditunjukkan pada awal video dengan latar belakang 

pemandangan sunrise desa Puhsarang. Menggunakan teknik Full Shot.  

2. Scene 2 
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Memperlihatkan dedaunan di sekitar desa Puhsarang. Teknik yang digunakan 

adalah Big clouse up. 

3. Scene 3 

Menampilkan bentuk gerbang desa Puhsarang tampak depan. Menggunakan 

teknik Full shot. 

4. Scene 4 

Menampilkan area persawahan yang ada di desa Puhsarang pada pagi hari. 

Teknik yang digunakan adalah teknik Aerial. 

5. Scene 5 

Menampilkan area pemukiman warga desa Puhsarang pada pagi hari. Teknik 

yang digunakan adalah teknik Aerial. 

6. Scene 6  

Menunjukkan sign wisma Bethlehem, Teknik yang digunakan adalah Mid shoot 

dan Tilt. 

7. Scene 7 

Menampilkan fasilitas kamar yang ada di wisma Bethlehem. Menggunakan 

ukuran Full shoot dan teknik pengambilan zoom out 

8. Scene 8 

Menunjukan suasana dari atas di sekitar wisma Bethlehem, menggunakan 

teknik pengambilan gambar Aerial. 

9. Scene 9 

Menujukkan wisatawan yang sedang berjalan di sekitar taman Bethlehem. 

Menggunakan Full shoot untuk memperlihatkan wisatawan yang sedang 

berjalan. 

10. Scene 10  

Menampilkan ekspresi wisatawan yang sedang menikmati suasana taman 

Bethlehem. Menggunakan ukuran Mid shoot dengan teknik pengambilan follow. 

11. Scene 11  

Menunjukan suasana dari atas di sekitar Jl. Salib gua Maria Lourdes Puhsarang, 

menggunakan teknik pengambilan gambar Aerial. 

12. Scene 12 
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Menampilkan suasana jalanan di depan area Gereja. Menggunakan teknik 

pengambilan gambar mid shoot. 

13. Scene 13  

Menunjukan wisatawan sedang berjalan menuju gereja sambil membaca sign 

Gereja. Teknik menggunakan mid shot. 

14. Scene 14  

Menunjukan suasana dari atas di sekitar gereja Puhsarang, menggunakan teknik 

pengambilan gambar Aerial. 

15. Scene 15  

Menampilkan ikonik detail dari gereja Puhsarang. Menggunakan teknik 

pengambilan gambar Mid shoot. 

16. Scene 16  

Menampilkan wisatawan yang sedang berjalan di area sekitar depan gereja. 

Menggunakan ukuran Full shoot dan follow ke kanan. 

17. Scene 17  

Menampilkan wisatawan yang berkeliling menikmati suasana di area depan 

gereja. Menggunakan teknik pengambilan gambar Full shoot. 

18. Scene 18  

Menampilkan detail patung bunda maria yang terdapat di depan gereja. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Tilt dengan ukurannya Mid shoot. 

19. Scene 19  

Menampilkan wisatawan yang memperhatikan detail patung di area depan 

gereja. Menggunakan teknik pengambilan gambar close up.  

20. Scene 20  

Wisatawan yang sedang berjalan menuju area Gua Maria Lourdes. Teknik yang 

digunakan yaitu Full shoot dengan sudut pengambilan low angel. 

21. Scene 21  

Menampilkan detail dari patung bunda maria yang berada di gua Menggunakan 

teknik Mid shoot. 

22. Scene 22  

Menampilkan wisatawan yang sedang melakukan doa. Menggunakan teknik 

Mid shoot. 
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23. Scene 23  

Menampilkan detail wisatawan yang sedang berdoa dengan khusuk di Gua 

Maria Lourdes. Menggunakan teknik Big close up. 

24. Scene 24  

Menampilkan suasana yang ada di Gua Maria Lourdes. Teknik yang digunakan 

adalah aerial. 

25. Scene 25  

Menampilkan wisatawan yang sedang menutup doa di Gua Maria Lourdes. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Medium close up. 

26. Scene 26  

Wisatawan yang sedang berjalan menuju pasar souvenir. Menggunakan teknik 

pengambilan gambar Close up dan still. 

27. Scene 27  

Wisatawan berjalan di lorong pasar souvenir sambil melihat sekitar pasar. 

Menggunakan teknik Full shoot. 

28. Scene 28  

Wisatawan memasuki salah satu toko guna melihat beberapa souvenir. 

Menggunakan teknik Mid shot. 

29. Scene 29  

Menampilkan wisatawan yang sedang memilih milih souvenir. Menggunakan 

teknik ukuran gambar  Mid shoot. 

30. Scene 30  

Menampilkan detail souvenir toko. Menggunakan teknik ukuran gambar 

extreme close up. 

31. Scene 31  

Menampilkan barang-barang tradisional yang di jual di pasar souvenir. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Mid shoot. 

32. Scene 32  

Memperlihatkan suasana di sekitar kuliner rest area. Menggunakan teknik 

Aerial. 

33. Scene 33  
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Menampilkan penjual yang sedang menyajikan makanan tradisional di kuliner 

rest area. Menggunakan teknik pengambilan gambar close up. 

34. Scene 34  

Menampilkan detail penyajian makanan tradisional. Meggunakan teknik 

pengambilan gambar Medium close up. 

35. Scene 35  

Memperlihatkan penjual yang sedang memberikan makanan pada wisatawan. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Mid shoot. 

36. Scene 36  

Wisatawan menikmati hidangan makanan penutup. Menggunakan teknik 

pengambilan gambar Close up. 

37. Scene 37  

Menampilkan espresi wisatawan yang sedang menikmati makanan penutup. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Mid shoot. 

38. Scene 38  

Menampilkan suasana yang ada di sekitar peternakan lebah madu. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Mide shoot. 

39. Scene 39  

Menampilkan wisatawan yang sedang berinteraksi dengan peternak lebah 

madu. Menggunakan teknik pengambilan gambar Mid shoot. 

40. Scene 40  

Menampilkan detail lebah yang ada di peternakan. Menggunakan teknik 

pengambilan gambar Big close up. 

41. Scene 41  

Wisatawan sedang berbincang-bincang dengan peternak lebah madu. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Mid shoot. 

42. Scene 42  

Menampilkan wisatawan yang berdiskusi dengan peternak, guna menanyakan 

tentang jenis-jenis madu. Menggunakan teknik pengambilan gambar Full shoot. 

43. Scene 43  

Menampilkan wisatawan yang sedang melakukan tester madu. Menggunakan 

teknik pengambilan Close up. 
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44. Scene 44  

Menampilkan sebuah bunga yang berada di sekitar desa Puhsarang. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Full shoot. 

45. Scene 45  

Menampilkan wisatawan yang sedang berjalan di sawah menuju prasasti batu 

Lucem. Menggunakan teknik pengambilan gambar Full shoot. 

46. Scene 46  

Menampilkan wisatawan yang sedang menikmati suasana di sekitar pesawahan. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Mid shoot. 

47. Scene 47  

Wisatawan berjalan di sekitar kebun jagung menuju lokasi prasasti. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar aerial shot. 

48. Scene 48  

Menampilkan suasana disekitar prasasti batu lucem. Menggunakan teknik 

pengambilan gambar aerial shot. 

49. Scene 49  

Wisatawan yang sedang berjalan menuju pintu masuk prasasti batu lucem. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Mid shoot. 

50. Scene 50  

Menampilkan wisatawan yang sedang memperhatikan detail dari prasasti batu 

Lucem. Menggunakan teknik pengambilan gambar Full shoot dan zoom out. 

51. Scene 51  

Menampilkan detail dari prasasti batu Lucem. Menggunakan teknik 

pengambilan Full shoot dan arc. 

52. Scene 52  

Wisatawan sedang berjalan di area pesawahan desa Puhsarang. Menggunakan 

teknik pengambilan Mid shoot dan low angle atau  frog eye . 

53. Scene 53  

Menampilkan masyarakat sekitar yang sedang bersantai di sawah desa 

Puhsarang. Menggunakan teknik pengambilan Mid shoot. 

54. Scene 54  
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Menampilkan wisatawan yang sedang berjalan di pinggir sawah. Menggunakan 

teknik pengambilan Full shoot. 

55. Scene 55  

Wisatawan berjabat tangan dengan warga sekitar. Menggunakan teknik 

pengambilan Full shoot. 

56. Scene 56  

Menampilkan detail expresi wisatawan yang sedang bernyanyi dengan 

wargasekitar. Menggunakan teknik pengambilan close up. 

57. Scene 57  

Menampilkan expresi wisatawan dan warga sekitar sambil menikmati sunset. 

Menggunakan teknik pengambilan gambar Aerial dan zoom in 

58. Scene 58  

Menampilkan logo dari Pemerintah Kabupaten Kediri. 

59. Scene 59  

Menampilkan logo dari Universitas Dinamika dan logo DKV Universitas 

Dinamika. 

60. Scene 60  

Menampilkan teks pemilik backsound musik yang digunakan dalam video. 

 

4.8 Perancangan Media Pendukung 

 Dalam hal ini, media pendukung digunakan untuk memberikan informasi 

tambahan yang diperlukan dalam laporan ini. Video promosi adalah hasil dari 

laporan ini. Untuk menambah nilai dan daya tarik, peneliti menambahkan media 

pendukung berupa video pendek, feed instagram, poster, x-banner, dan gantungan 

kunci. 

 

4.8.1 Feed Instagram 

 Feed Instagran digunakan dalam media pendukung, peneliti akan membuat 

desain yang nantinya dapat di upload pada sosial media instagram. Dalam desain 

tersebut menggambarkan tentang desa puhsarang serta mencantumkan tagline 

“Puhsarang, Heritage of Kediri”, dan memberikan keterangan isi wisata-wisata 

yang ada di desa Puhsarang.  



46 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Sketsa Feed Instagram 

 

4.8.2 Poster 

 Penggunaan poster dalam media pendukung bertujuan untuk dibagikan, atau 

dapat dijadikan iklan di media sosial. Langkah pertama adalah membuat sketsa. 

Dalam poster tersebut berisikan keterangan gambar yang sesuai untuk mewakili 

wisata yang ada di desa Puhsarang. Serta mencantumkan tagline “Puhsarang 

Heritage of  Kediri”, dan juga keterangan-keterangan yang nantinya di perlukan 

dalam berpromosi. 

 

Gambar 4. 7 Sketsa Poster 

 

4.8.3 X-banner 

 X-banner dalam perancangan ini digunakan sebagai media pendukung untuk 

menjadikan daya tarik saat pemutaran video. Adapun isi dari x-banner ini 

menggambarkan latar tempat daerah sekitar desa Puhsarang, berisikan tagline, serta  

alamat dari Desa Puhsarang dan juga memberikan gambar dari beberapa wisata 

yang ada di desa Puhsarang. 
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Gambar 4. 8 Sketsa x-banner 

 

4.8.4 Gantungan Kunci 

 Gantungan kunci diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke desa 

Puhsarang sebagai tanda terimakasih ataupun dapat dijual di pasar souvenir Gua 

Maria Lourdes. Pada desain gantungan kunci ini berisi  tagline dari desa Puhsarang. 

 

Gambar 4. 9 Sketsa Gantungan Kunci 

 

4.8.5 Kaos 

 Kaos digunakan sebagai buah tangan untuk wisatawan yang berminat untuk 

membelinya. Tagline diletakkan di kaos bagian depan. 

 

Gambar 4. 10 Sketsa Kaos 
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4.9 Implementasi Karya 

4.9.1 Video Utama 

 Video Utama berdurasi panjang dapat diunggah kedalam media sosial yaitu 

Youtube, karena Youtube merupakan media sosial yang sering dikunjungi oleh 

semua kalangan dan sangat efektif digunakan. Berikut beberapa cuplikan scene 

yang terdapat dalam video utama berjudul “Puhsarang, Heritage of Kediri”. 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Implementasi Video Utama sunrise view 

 

 View yang ditampilkan adalah view pemadangan sekitar dari jauh 

menggunakan drone dengan teknik pengambilan full shoot dengan tambahan shoot 

dekat untuk memperjelas sunrise view yang ada di desa Puhsarang. 

 

 

 

 

Gambar 4. 12 Implementasi video utama Wisma Bethlehem 

 

 Scene ini menampilkan visualisasi dari sekitar wisma Bethlehem dan 

penampakan dalam wisma Bethlehem dengan menggunakan teknik gambar mid 

shoot dan tilt.  
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Gambar 4. 13 Implementasi video utama di Gereja Santa Maria Puhsarang dan 

Goa Maria Lourdes 

 

 Scene ini menampilkan view dari gereja Santa Maria Puhsaranag dengan teknik 

pengambilan gambar Aerial. 

Gambar 4. 14 Implementasi video utama wisatawan sedang berdoa di depan 

Patung Bunda Maria 

 

 Di scene ini menampilkan visual dari wisatawan yang sedang berdoa di depan 

Patung Bunda Maria dengan teknik pengambilan gambar Aerial.  
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Gambar 4. 15 Implementasi video utama wisatawan mengunjungi tempat souvenir 

 

 Pada scene ini menampilkan wisatawan yang mengunjungi tempat souvenir di 

desa Puhsarang yang menjual beraneka ragam kerajinan dan souvenir dari 

masyarakat setempat dengan menggunakan teknik pengambilan Mid shoot. 

Gambar 4. 16 Implementasi video utama mengunjungi kuliner rest area 

 

 Pada scene ini menampilkan penjual makanan di rest area memberikan 

hidangan makanan dan wistawan mencicipi makanan yang ada di rest area dengan 

teknik pengambilan gambar Mid shoot. 
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Gambar 4. 17 Implementasi video utama mengunjungi madu Muzada 

  

 Scene yang ditampilkan ini adalah view dari lebah madu yang ada di desa 

Puhsarang dengan menggunakan teknik pengambilan gambar Big Close Up. 

Gambar 4. 18 Implementasi video utama ke Prasasti Batu Lucem 

 

 Pada scene ini menampilkan suasana sekitar prasasti lucem yang berada di desa 

puhsarang dengan teknik pengambilan gambar Aerial shoot.  
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Gambar 4. 19 Implementasi video utama sunset di Desa Puhsarang 

 

 Di scene ini menampilkan penutup view suasana sekitar dengan latar belakang 

pemandangan sunset teknik pengambilan gambar menggunakan Aerial dan Zoom 

Out. 

Gambar 4. 20 Implementasi video utama penutup 

 

 Scene ini berisikan scene penutup dari video utama yang berjudul “Puhsarang, 

Heritage of Kediri” dengan menampilkan logo dari Kabupaten Kediri, logo 

Universitas Dinamika, dn Logo DKV Undika.  

 

4.9.2 Feed Instagram 

 

Gambar 4. 21 Media Pendukung Feed Instagram  

 

 Feed Instagram yang berisikan 6 feed ini akan di upload alam sosial media 

Instagram. Dalam desain tersebut menggambarkan tentang desa puhsarang serta 

mencantumkan tagline “Puhsarang, Heritage of Kediri”, dan memberikan 
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keterangan isi wisata-wisata yang ada di desa Puhsarang secara terpisah mulai dari 

wisata religi, wisata edukas, dan wisata alam. 

 

4.9.3 Poster 

 

Gambar 4. 22 Media pendukung Poster 

 

 Poster dibuat dengan ukuran A3 agar penggunaan lebih mudah terlihat jika 

dicetak dan dipasang pada papan pengumuman atau dinding. Di dalam poster 

terdapat gambar-gambar yang menunjukkan potensi yang mewakili desa 

Puhsarang. Serta mencantumkan tagline “Puhsarang Heritage of  Kediri”, dan 

deskripsi singkat mengenai wisata-wisata yang ada di Puhsarang.  
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4.9.4 X-banner 

 

Gambar 4. 23 Media Pendukung X-banner 

 

 X-banner dalam perancangan ini digunakan sebagai media pendukung untuk 

menjadikan daya tarik saat pemutaran video dengan ukuran 60x160 cm. Isi dari x-

banner ini menggambarkan latar tempat daerah sekitar desa Puhsarang, berisikan 

tagline, serta  alamat dari Desa Puhsarang dan juga memberikan gambar dari 

beberapa wisata yang ada di desa Puhsarang. 

 

4.9.5 Gantungan Kunci 

 

Gambar 4. 24 Media pendukung Gantungan Kunci (Keyring) 

 

 Gantungan kunci akan diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke desa 

Puhsarang sebagai tanda terimakasih ataupun dapat dijual di pasar souvenir Gua 

Maria Lourdes. Gantungan berbentuk persegi yang memiliki sudut bulat dengan 
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background warna hitam sebagai untuk menonjolkan tagline yanga ada. Ukuran 

gantungan kunci itu sendiri kurang lebih memiliki lebar 5 cm. 

 

4.9.6 Kaos 

 

Gambar 4. 25 Media Pendukung Kaos 

 

 Penggunaan kaos polos berwarna hitam menambah kesan trend dan lebih 

menojolkan tagline berwarna putih silver yang diletakkan di depan kaos. Desain 

kaos dibuat sederhana namun tetap mewakilkan Puhsarang dengan keterangan 

tulisan yang ada. 
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BAB V       

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Setelah dilakukan penelitian mengenai perancangan video promosi desa 

Puhsarang sebagai upaya meningkatkan brand recall, peneliti dapat membuat 

menyimpulkan bahwa dalam perancangan sebuah video promosi ini memiliki 

tujuan untuk memperkenalkan potensi-potensi desa Puhsarang yang telah banyak 

bertambah seiring waktu, tidak hanya mengenai wisata religi yang memang sudah 

terkenal sejak dahulu. Penelitian dilakukan dengan mendapatkan data dari hasil 

observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan studi kompetitor hingga 

didapatkan sebuah keyword communication message “cultivated” yang artinya 

membudidayakan potensi-potensi yang ada di desa Puhsarang. Keyword tersebut 

yang nantikana akan digunakan sebagai acuan dalam perancangan karya mulai dari 

penulisan synopsis, story line, storyboard, tipografi, sampai kepada media 

pendukung. Sehingga terbentuklah sebuah video promo berjudul “Puhsarang, 

heritage of Kediri” yang berdurasi 3 menit. Tidak lupa dilengkapi dengan media 

pendukung yang terdiri dari feed Instagram, Poster, x-banner, gantungan kunci, 

kaos.  

 

5.2 Saran 

 Hasil penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga 

ditambahkan beberapa hal agar mencapai hasil yang lebih baik lagi, antara lain: 

1. Peneliti berharap potensi yang ada di desa Puhsarang dapat digali lebih dalam 

sehingga dapat mewakilkan desa Puhsarang dengan baik dikemudian hari.  

2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan media promosi dengan cakupan 

masyarakat yang lebih luas dengan mempertimbangkan penggunaan sosial 

media yang sedang trend.
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