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ABSTRAK
Desa Rendeng terletak di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa
Timur dan berada tepat di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Salah satu keunikan
demografi Desa Rendeng pernah terjadi pada tahun 1990-an, yaitu terdapat kurang
lebih 80% dari penduduk Desa Rendeng yang memiliki mata pencaharian sebagai
perajin gerabah Pada awalnya masyarakat Rendeng hanyalah membuat gerabah
yang digunakan untuk perlatan rumah tangga seperti kendi, cowek. Gentong,
ngaron, layah dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu masyarakat menjadi faham
dan mereka membuat gerabah tidak hanya digunakan sendiri melainkan untuk
dijual kepada konsumen juga. Dengan begitu mereka akan mendapatkan uang
hasil dari kerajinan gerabah untuk menambah pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Dan dari situ sampai sekarang masyarakat desa Rendeng tetap melestarikan dan
justru saat ini semakin banyak motif dan ragam kerajinan gerabah yang dibuat
atau diproduksi oleh masyarakat Rendeng. Selaku pengelolah Desa Wisata
Edukasi Gerabah pengunjung yang datang kebanyakan dari instansi sekolah
seperti TK, PAUD, SD bahkan orang tua. Dan juga kurangnya aktivitas promosi
yang dilakukan oleh pengurus. Jadi penelitian ini menjadikan sebuah pemecah
masalah yaitu merancangan video promosi desa wisata edukasi gerabah sebagai
upaya meningkatkan brand awareness.
Kata Kunci: Video Promosi, Brand Awareness, Media Promosi, Desa Rendeng
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia sendiri adalah negara kepaulan yang cukup besar dibandingkan
dengan negara-negera lain selain indonesia. tiap suku, budaya, agama dari sabang
sampai marauke berbeda-beda, belum lagi sumber daya alam yang cukup melimpah membuat indonesia banyak dikungjungih oleh turis asing dari mancanegara.
Kerajinan tiap dearah selalu berbeda-beda dikarenakan kerajinan mereka mencerminkan daerah masing-masing, ada satu kerajinan dari gerabah dan hampir
semua masyarakat indonesia menggunakan kerajinan dari tanah liat ini. Dan kerajinan gerabah ini ada berada di Desa Rendeng kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.
Desa Rendeng terletak di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan berada tepat di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Salah satu
keunikan demografi Desa Rendeng pernah terjadi pada tahun 1990-an, yaitu terdapat kurang lebih 80% dari penduduk Desa Rendeng yang memiliki mata pencaharian sebagai perajin gerabah dikarenakan nenek moyang dari desa Rendeng
sudah menggeluti kerajinan tanah liat ini. Sehingga masyarakat di Desa Rendeng
mewariskan kepada anak dan cucunya sampai saat ini. Pada awalnya masyarakat
Desa Rendeng membuat kerajinan gerabah untuk kebutuhan mereka sendiri yang
kebanyakan kerajinan seperti kendi, cowek, gentong, ngaron, layah dan lain sebagainya. Pada saat itu masayarakat Rendeng tidak berpikir jika gerabah bisa dijual ke konsumen. lambat laun masyarakat menjadi paham jika kerajinan gerabah
ini bisa dijual ke konsumen. Dengan begitu mereka akan mendapatkan uang hasil
dari kerajinan gerabah untuk menambah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan
dari situ sampai sekarang masyarakat desa Rendeng tetap melestarikan dan justru
saat ini semakin banyak motif dan ragam kerajinan gerabah yang dibuat atau diproduksi oleh masyarakat Rendeng.
Berdasarkan hasil observasi peneliti, Pada tahun 2015 Pemuda karang taruna membuat trobosan baru atau inovasi baru dengan mengembangkan wisata
edukasi gerabah yang dimana para pemuda tersebut, memperkenalkan kerajinan
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gerabah putih sekaligus memberikan penyuluhan tentang cara membuat dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan gerabah dari tanah
liat tersebut. Wisata edukasi gerabah ini sudah berdiri kurang lebih 6 tahun yang
lalu yang di prakasi pertama kali oleh penduduk desa Rendeng yaitu Tabah Hana
dan selanjutnya didukung oleh pemuda Karang Taruna dan masih eksis hingga
saat ini. Wisata edukasi ini menyuguhkan cara pembuatan gerabah putih dari mulai tahap pencetakan sampai tahap pelukisan.
Selaku pengurus Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Abdul Ghour belum
memiliki media promosi seperti media cetak dan media internet. Promosi yang
dilakukan yaitu langsung menawarkan disetiap instansi sekolah–sekolah door to
door yang ada di wilayah kabupatan Bojonegoro. Karena Abdul Gofur bekerja
sebagai guru disalah satu sekolah MTs Islamiyah Malo. Mulai dari situlah Desa
Wisata Edukasi Gerabah mulai dikenal oleh masyarakat terutama di sekolahsekolah pada saat tahun 2020

Tabel 1.1 Jumlah Pengujung Wisata Edukasi Gerabah
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Sumber : Pengurus Wisata Edukasi Gerabah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dari data pengujung, terlihat dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan wisatawan pada tahun 2020 karna pandemi
covid-19. Sehingga Wisata Edukasi Gerabah Rendeng tutup selama 1 tahun penuh
pemasukan mereka kebanyakan dari kerajinan gerabah yang siap jadi untuk diper-
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jual belikan, akan tetapi penjualan tersebut masih kurang dikarenakan lockdown
yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Wisata
Edukasi Gerabah ini mulai dibuka kembali pada bulan juni. Pengujung yang dominan kebanyakan dari pihak instansi sekolah-sekolah meskipun begitu pengunjung
yang datang berjumlah 45 orang bahkan sampai 70 termasuk anak-anak dan orang
dewasa yang mendamping. Hingga saat ini pihak Wisata Edukasi Gerabah belum
mempunyai media promosi yang cukup baik dalam mengenalkan Wisata Edukasi
Gerabah.
Melihat masalah yang ada, maka perlunya media promosi yang dilakukan
oleh pengurus tempat Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro untuk
meningkatan pengunjung. Sehingga penulis akan merancang sebuah video promosi Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan
Brand Awareness, Dengan media utamanya yaitu video promosi. Penulis
menggunakan media promosi video dikarenankan video merupakan media promosi pariwisata yang disukai oleh para audience yang berisikan potensi kelebihan-kelebihan wisata dalam tempat tertentu (Anshori, Yusak 2010: 10). Video
dapat mendapatkan 94% saluran masuknya pesan dan informasi didalam jiwa
manusia melalui visual dan suara dan dapat membuat orang mengingat 50% dari
hal apa yang mereka lihat dan mereka dengar dengan tayangan program. Pesan
yang diberikan melalui video dapat memberikan emosi yang kuat sehingga audience yang menontonya ikut menikmati. Dan media ini juga dapat mencapai hasil
yang cepat dan sesuai,
sehingga media ini tidak dimiliki oleh media lain. Menurut Dwyer (dalam
Sadiman, 1996) Saat ini sudah mulai dibuka lagi Wisata Edukasi Gerabah
Rendeng dengan peraturan pemerintah baru yaitu kunjungan yang datang minimal
25% dan maksimal 50% ini adalah sebuah moment untuk menaikan kembali
jumlah kunjungan dari Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng melalu Video
Promosi.
Untuk pengaplikasian video promosi Wisata Edukasi Gerabah Bojonegoro.
Menggunakan aplikasi media sosial facebook, instagram dan youtube. Media sosial adalah sebuah media yang mudah dipelajari dan digunakan oleh konsumen
untuk berjualan dan berpromosi. Di karenaka bisa memberikan informasi berupa
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teks, gambar, audio dan video dengan cepat dan akurat. (Kotler dan Keller 2012:
568). Youtube termasuk sebuah media informasi terbesar dan disukaih oleh orang
-orang termasuk orang tua dan remaja pastinya akan melihat youtube. Youtube
sendiri platform media terbesar ke 2 didunia Jefferly Helianthusonfri (2016: 4 ).
Instagram sendiri adalah sosial media yang mayoritas digunakan oleh anak muda
dan orang tua yang ingin memulai bisnis atau usaha. Instagram sendiri mempunyai fitur melimpah dalam berpromosi online, seperti fitur bisnis, hastag dan beriklan.

1.2

Rumusan Masalah
Peneliti sudah menjelaskan permasalahan pada latar belakang. Sehingga dapat

dijelaskan permasalahan yang dimiliki oleh Desa Wisata Edukasi Gerabah
Rendeng dari berbagi sumber dan yang didapatkan adalah bagaimana
Merancangan Video Promosi Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro
sebagai upaya meningkatkan Brand Awarness.

1.3

Batasan Masalah
Dalam perancangan video promosi, diperlukan batasan masalah agar peneli-

ti fokus dalam permasalahan yang dimiliki oleh Desa Wisata Edukasi Gerabah
dan batasanya masalahnya adalah “Bagimanana merancang wisata edukasi Gerabah Rendeng sebagai upaya meningkatkan brand awarness” sebagai berikut :
1.

Merancang video promosi wisata edukasi Gerabah Malo lebih memuat
kearifan lokal, pengenalan gerabah, suasana desa malo dan saranan prasarana.

2.

Peneliti akan merancang media pendukung seperi Brosur, Spanduk, Xbanner, Poster dan juga Mechandisenya seperti Gantungan Kunci dan Pin.

1.4

Tujuan Perancangan
Berdasarkan permasalahan diatas pada rumusan masalah dan batasan masa-

lah adalah. Merancang Video Promosi Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng
Bojonegoro Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Brand Awareness.
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1.5

Manfaat
Manfaat didapatkan dari perancangan ini mempunyai manfaat teoritis dan

praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:
1.

Penelitian ini diharapkan oleh penulis sebagai referensi sumbang kasih
pemikiran, konsep, dan promosi bagi dunia pendidikan yang khususnya samasama menerapkan peracangan video promosi, yang beruhubungan dengan
perancangan video promosi desa wisata Edukasi Gerabah Rendeng sebagai
upaya meningkatkan brand awareness

2.

Manfaat perancangan ini secara praktis diharapakan agar menaikan jumlah
kunjungan pariwisatawan lokal dan maupun international sehingga dapat
menaikan roda perekonomian warga Desa Wisata Edukasi Gerabah desa
Rendeng, yang diharapakan sebagai tujuan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Penelitian Terdahulu
Perancangan Video Promosi yang dilakukan oleh peneliti akan mem-

bandingkan dengan kajian ilmiah yang sebelumnya sudah ada oleh peneliti lain
akan tetapi secara topik dan pembahasaan yang diangkat berbeda oleh penulis.
Tentang percancangan video promos Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro untuk meningkatkan brand awareness.
Ardony Shofwan Muzaky (2019), dalam jurnalnya yang berjudul
“Perancangan Video Promosi Desa Wisata Adat Ngadas”. pada media promosi
berupa video yang mampu mempromosikan dan meningkatkan wisata Adat Ngadas Jawa Timur. Perancangan promosi ini dilakukan berdasarkan survey pada target audiens yang sudah ditentukan, yang bertujuan untuk mendorong minat
masyarakat Indonesia untuk mengenal wisata di Kota Malang Jawa Timur agar
lebih mendalam dan menarik banyak wisatawan untuk berkunjung kesana.
Ardony Shofwan Muza memfokuskan penelitianya kepada, wisata yang
lebih menonjolkan kearifan lokal wisata Adat Ngadas Kota Malang, sementara
yang diangkat oleh peneliti sebagai tugas akhirnya adalah membuat video promosi
Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro tidak hanya menonjolkan prasarana saja tetapi memuat informasi tentang sejarah gerabah, proses pembutan gerabah, pembakaran dan pewarnaan. Dengan mempromosikan wisata gerabah ini,
peneliti memfokuskan perancangan ini dalam membesarkan ke sektor pariwisata
yang ada di Bojonegoro, Rendeng, Kabupaten Bojonegoro, dan rencananya
mengenalkan secara serentak di wilayah jawa timur dan sekitarnya. ternyata di
kabupaten bojonegoro memiliki potensi wisata edukasi gerabah yang layak untuk
dinikmati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara

2.2

Pariwisata
Pariwisata merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi karena

mendorong perkembangan sektor ekonomi nasional, juga dengan membangkitkan
industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa pariwisata, misalnya: trans-
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portasi, akomodasi (hotel, motel,), perluasan pasar barang-barang wisata lokal.
memperluas lapangan pekerjaan baru (hotel atau akomodasi lainnya, perusahaan
perjalanan, kantor pemerintah yang bergerak di bidang pariwisata dan penerjemah, industri kerajinan dan suvenir, dan lokasi ritel lainnya), serta membantu
pengembangan daerah terpencil jika daerah tersebut menarik untuk pariwisata
(Wahab , 2003: 9).
Ada beberapa definisi pariwisata dan berbagai isu terkait pariwisata yang
akan dibahas, antara lain::
1.

Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat
dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil
karya manusia itu sendiri (Sujali,1989).

2.

Potensi internal dalam suatu obyek wisata adalah potensi wisata dari objek
itu sendiri, yang berupa komponen atau kondisi fisik objek dan kualitas objek sebagai penunjang pengembangan (Sujali, 1989).

3.

Potensi eksternal daya tarik wisata adalah potensi wisata yang mendukung
pengembangan daya tarik wisata, yang terdiri dari aksesibilitas, bantuan,
dan fasilitas tambahan (Sujali, 1989).

4.

Atraksi atau pertunjukan wisata adalah segala sesuatu yang menarik orang
untuk berkunjung ke suatu daerah tertentu (Oka. A. Yoeti,1982).

5.

Pembangunan adalah kegiatan yang bertujuan memajukan suatu tempat atau
wilayah yang dianggap perlu untuk pembangunan dengan cara demikian,
dengan cara melestarikan apa yang telah dikembangkan atau dengan menciptakan sesuatu yang baru.

6.

Daya tarik wisata adalah suatu tempat dimana orang atau kelompok
melakukan perjalanan dengan maksud untuk tinggal di dekat suatu objek,
karena sangat menarik bagi mereka. Misalnya monumen alam, monumen
sejarah, dll.

7.

Bidang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
kepariwisataan yaitu perjalanan yang dilakukan dalam rangka menikmati
fasilitas dan daya tarik wisata, termasuk pengoperasian sarana dan usaha
yang berkaitan dengan kepariwisataan.
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8.

Strategi adalah rencana-rencana atau kebijakan yang dibuat dengan cermat
untuk memajukan atau mengembangkan sektor pariwisata sehingga dapat
diperoleh hasil yang maksimal.
Kontribusi sektor pariwisata adalah sumbangan yang diberikan oleh sektor

pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3

Media Promosi Video Pariwisata
Sarana media promosi yang paling diminati saat ini pada rana pariwisata

adalah media promosi berupa video, dikarenakan video menampilkan gambar
yang bergedak dengan berbagai tekni pengabilan gambar yang bermacam-macam
serta lebih jelas menampilkan panorama keindahan dan kelebihan tepat wisasta
tersebut.
Sehingga membuat penoton/audiance ingin berwisata pada tempat tersebut.
Dengan indentik durasi video yang tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sebentar ialah selama kurang lebih empat menit durasi video Yusak Anshori, (2010:
37).

2.4

Desa
Desa adalah sebuah tempat atau wilayah, yang didirikan oleh sebuah koloni

masyarakat yang bertujuan sebagai tempat bernaung atau berteduh agar terhindari
dari panasnnya matahari dan hujan yang melanda. Dan Desa disebuah desa kebanyakan kepadatannya lebih rendah dari perkotaan, dan mempunyai interaksi
sosial yang bersifat homogen, dominana bermata pencaharian agrasis atau nelayan
tergantung sebuah wilayah yang ditempatin desa tersebut.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa memiliki arti:
1.

Sebuah kelompok atau koloni dari luar kota yang berawal dari satu kesatuan
seperti kampong atau dusun

2.

Udik atau dusun definisinya orang kampung atau pendalaman untuk pembeda lawan kota
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2.5

Wisata
Menurut Kodhyat dalam Kurniasah (2014; 28) pariwisata sendiri disebutkan

dengan perjalanan sementara menuju di tempat yang berbeda dari perkotaan, yang
bisa dilakukan oleh perorangan, berkelompok, yang bertujuan mencari lingkungan
yang berbeda secara suasana alam, tempat, sosial dan budaya.
menurut Mappi dalam pradikta (2013: 14) Jenis dan objek wisata bermacam-macam dan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:
1. Wisata alam: dibagi menjadi laut, pantai, gunung, danau, sungai, fauna dan
satwa, kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam.
2. Wisata Budaya: berupa upacara kelahiran, tari traditional, music traditional,
pakaian adat, pekawinan dalam sebuah adat, festival budaya, kain traditional, pertunjukan traditional.
3. Wisata Buatan berupa: Taman, hiburan lawak dan akrobatik, ketangkasan, taman rekreasi, taman nasional, pusat oleh dan pembelanjaan.

2.6

Desa Wisata
Menurut Chafid Fandeli, desa wisata digambarkan sebagai suatu kese-

luruhan daripada ruang pedesaan, memberikan suasana keseluruhan yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya dan adat istiadat,
kehidupan sehari-hari, arsitektur bangunan dan ruang desa. struktur. , serta potensinya untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya atraksi, makanan
dan minuman, oleh-oleh, akomodasi dan kebutuhan wisatawan lainnya (Chafid
Fandeli), 2002)
Desa wisata merupakan perpaduan antara atraksi, akomodasi dan fasilitas
yang diwujudkan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang terintegrasi
dengan tradisi dan tata cara yang berlaku. Setiap desa wisata memiliki pesona
tersendiri dan tentunya selalu berbeda dengan desa wisata lainnya. (mungkin
berupa ciri khas fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya
masyarakat) disajikan secara alami dan menarik, sehingga daya tarik pedesaan
dapat merangsang wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata. desa (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011:
1).

9

2.7

Wisata Edukasi
Menurut Alifah (2012), Secara etimologis, Edukasi berasal dari bahasa latin

yaitu “educare” yang berarti “memunculkan”, ”membawa”, dan ”melahirkan’.
Menurut Barus (2015), Edukasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan baik
secara formal ataupun informal untuk mewujudkan proses pembelajaran yang
lebih baik, yang bertujuan untuk 17 mendidik, memberikan pengetahuan, dan
mengembangkan potensi diri. Menurut Perdanaputri (2012), edukasi ini memiliki
konsep dimana telah dibuat dan diakui oleh beberapa yurisdiksi, antara lain sebagai berikut:
1.

Instruction, fasilitas pembelajaran terhadap sasaran yang di identifikasi baik
yang disampaikan oleh pengajar atau bentuk lainnya.

2.

Teaching, tindakan seorang pengajar yang dirancang untuk memberikan
pengajaran terhadap peserta didik.

3.

Learning, pembelajaran dengan persiapan serta pendidikan dengan pengetahuan khusus, keterampilan, atau kemampuan yang dapat diterapkan

2.8

Gerabah Malo
Segala sesuatu yang ada di alam pasti ada asalnya atau sebab akibat, begitu

juga dengan kerajinan gerabah yang melekat di desa Rendeng dan menjadi ciri
khas dari desa Rendeng itu sendiri. Tidak semua orang tahu sejarah gerabah di
Rendeng. Sehingga masyarakat di Desa Rendeng mewariskan kepada anak dan
cucunya sampai saat ini. Pada awalnya masyarakat Desa Rendeng membuat kerajinan gerabah untuk kebutuhan mereka sendiri yang kebanyakan kerajinan seperti kendi, cowek, gentong, ngaron, layah dan lain sebagainya. Pada saat itu masayarakat Rendeng tidak berpikir jika gerabah bisa dijual ke konsumen. lambat
laun masyarakat menjadi paham jika kerajinan gerabah ini bisa dijual ke konsumen. Dengan cara ini, mereka akan menerima uang dari pembuatan gerabah
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan sejak itu hingga sekarang, warga desa Rendeng terus melestarikan dan bahkan semakin banyak pola dan jenis gerabah
yang dibuat atau diproduksi oleh masyarakat Rendeng.
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Sebelumya wisata edukasi gerabah ini masih berdiri sendiri mandiri belum
ada bantuan pemerintah bojonegoro untuk turun tangan untuk mengenalkan
Wisata Edukasi ini. dan yang mengurus pada satu itu masih pemuda karang taruna
dan Kepala Desa dari desa Rendeng. pada saat tahun 2018 diadakan Festival
Gerabah Rendeng yang diselenggarakan oleh pemerintah Bojonegoro yang untuk
mengenalkan Gerabah Rendeng ke masyarakat luas. Yang diharapakan oleh pengurus saat ini yaitu Abdul Gofur mengembankan wisata eduaksi ini lebih dikenal
lagi dan lebih banyak pengujung yang berdatamgan agar kami siap melayanih
mereka sepenuh hati

2.9

Media
Secara bahasa, kata media yang berasal dari bahasa Latin “Medius”. Dalam

bahasa Arab, Media memiliki artian perantara atau pengantar pesan dari pengirim
(pembuat media) kepada penerima pesan. Sedangkan menurut Gene L. Wilknson
(1980) mengartikan bahwa media merupakan alat serta bahan selain dari buku
teks yang dapat digunakan unltuk menyampaikan informasi.

2.10 Promosi
Menurut Micheal Ray dalam Morrisan, M.A ( 2015: 16 ) mendefinisikan
promosi sebagai “the coordination ofall seller-iniated efforts to setup channels of
information and persua sion to sell gods and service or promote an idea”
(koordinasi dari seluruh upaya yang dimulai oleh pihak penjual untuk membuat
berbagai saluran informasi dari persuasi untuk menjual barang dan jasa atau
memperkenalkan suatu gagasan) Menurut Saladin (2003) Promosi merupakan salah satu dari unsur dalam baruan pemasaran perusahaan yang digunakan untuk
memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan.
Menurut Kotler (1992) promosi mencakup ke semua alat-alat baruan pemasaran
yang memiliki peran utamanya adalah lebih mengadakan komunikasi yang sifatnya membujuk, Menurut Simamora (2003: 285), promosi adalah bentuk dari
komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to
persuade), atau mengingatkan kepada orang-orang mengenai produk yang
dihasilkan oleh organisasi, individu maupun rumah tangga. Zimmerer (2002)
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mengatakan bahwa promosi adalah segala macam bentuk dari komunikasi persuasu yang dirancang guna untuk menginformasikan pelanggan mengenai produk
ataupun jasa untuk memperngaruhi mereka untuk membeli barang atau jasa tersebut.
Dari definisi-definisi diatas, maka dapat diketahui yang dimaksud dengan
promosi adalah suatu usaha menjual dan memasarkan untuk memberi informasi
dan meningkatkan permintaan produk, jasa, dengan ide dari perusahaan dengan
membuat konsumen terpengaruh membeli produk, jasa yang dimiliki perusahaan.
Dalam sebuah promosi yang baik pastinya memiliki unsur unsur penting
yang biasanya sering disebut AIDA, yakni Attention (Perhatian), Interest (Ketertarikan), Desire (Keinginan, Action (Tindakan) (Kotler dan Keller 2009: 178).
1.

Perhatian (Attention)
Menimbulkan perhatian kepada pelanggan yang berarti sebuah pesam yang
harus bias menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dengan media yang
akan disampaikan. Perhatian itu memiliki ditujuan secara umum atau khusu
kepada calon konsumen dan juga konsumen yang akan dijadikan pada targer
sasaran. Dalam hal tersebut dapat dikemukan melalui tulisan maupun gambar
yang menonjol dan jelas, perkataan yang unik atau bias juga yang mudah di
ingat, dan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Pesan yang menarik perhatian menjadi langkah awalan bagi perusahaan dimana isi pesan tersebut
akan dikenal, diketahui, dan diingat oleh konsumen. Proses tersebut biasa
dikenal sebagai proses awareness / kesadaran yang akan adanya produk yang
disampaikan ke konsumen (Kotler dan Keller 2009: 178).

2.

(Intersert) Ketertarikan
Tertarik yang artinya pesan yang disampaikan diharapkan dapat menimbulkan perasaan ingin mengamati, ingin tahu dan ingin mendengar serta
melihat dengan lebih seksama. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya minat
yang membuat menarik perhatian oleh para konsumen pada pesan yang telah
ditunjukan (Kotler dan Keller 2009: 178).

3.

(Desire) Keinginan
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Pemikiran terjadi karena adanya keinginan yang berkaitan dengan motif dan
motivasi dari para konsumen dalam memberli suatu produk. Motif pembelian
telah dibedakan menjadi dua, yaitu motif rasional dan emosioanal. Hal ini
dimana motif rasional yang mempertimbangkan konsumen apakah mendapatkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan, sedangkan motif emosional
terjadi akibat emosi akan pembelian produk (Kotler dan Keller 2009: 178).
4.

(Action) Tindakan
Tindakan terjadi karena dengan adanya keinginan yang kuat konsumen membuat konsumen mengambil keputusan oleh konsumen dalam melakukan pembeli produk yang ditawarkan (Kotler dan Keller 2009: 178).

2.11 Media Promosi
Media sendiri adalah sebuah alat atau perantara yang bisa digunakan oleh
seseorang. Sedangkan media promosi adalah sebuah alat untuk mengenalkan atau
memberitau sebuah produk, jasa, barang, makanan yang bertujuan untuk dikenalkan ke masyarakat luas dan ada 2 proses media promosi Yakni:
1.

Above The Line (AT)
Above the line (ATL) adalah kegiatan pemasaran atau promosi yang biasanya
dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam upaya membentuk citra merek
yang diinginkan oleh manajemen perusahaan dan ATL memiliki cakupan
yang sangat luas. Misalnya: iklan majalah, baliho, iklan televisi, poster,
brosur, dll.

2.

Below The Line (BTL)
Below The Line (BTL) adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pemasaran atau dari promosi yang dilakukan di tingkat ritel/konsumen dengan
berbagai tujuan termasuk merangkul kesadaran akan keberadaan suatu produk
atau jasa. Misalnya: Agenda, Kalender, Gantungan Kunci, dl.

2.12 Video Promosi
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Video promosi tujuanya adalah untuk kebutuhan komersial, yaitu mempromosikan dan mengenalkan suatu barang/produk, makanan, dan tempat wisata.
agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Dan perancangan yang dilakukan
oleh peneliti adalah video promosi Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro, yang dalam proses pembuatan video post production banyak hal yang dilakukan, penulis wajib mengetahui kondisi tempat dan suasana untuk menentukan
titik lokasi mana saja yang digunakan untuk syuting, alat-alat yang diperlukan untuk syuting, script dan stroyboard. Proses pemilihan sebuah konten video, banyak
unsur yang perlu dilihat untuk memenuhi standart sebuah konten video menurut
Triastuti (2016) sebagai berikut:
1.

Pemilihan jenis konten video.
maksudnya adalah menentukan konten atau jenis video dalam proses pembuatan video, tergantung kebutuhan kita sebagai peniliti untuk video seperti apa.
Contoh video dengan teknik wawancara yang yang langsung menujukan
produknya. Atau dengan video berkonsep B-roll yang memfokuskan
pengambilan gambar pada produknya dibuat semenarik mungkin.

2. Membuat Skenario video
Tujuanya agar lebih tertatat dan berkonsep yang nantinya audience yang
melihatnya tertarik untuk menonton.
3. Post Production
Setelah semua disiapkan waktunya proses post production yaitu proses
pengambilan gambar yang sudah ditentukan olek script dan konsep diatas
kertas.
4. Production
Produciton sendiri adalah proses editing mengabungkan semua video menjadi
1 video utuh yang nantinya ditonton oleh pada audience
5. Publikasi
Publikasi sendiri artinya proses untuk mengupload sebuah media gambar,
visual yang berupa konten diupload ke sosial media seperti youtube, instagram, facebook dan beberapa media sosial lainya.
Dalam proses pembuatan video banyak aspek-aspek yang mana perlu diperhatikan sesuai dengan perkataan oleh Irawan (2015) yaitu :
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1.

Gambar dan tulisan dalam video harus jelas.

2.

Komposisi pengambilan gambar dan teks dalam video harus sesuai dan jelas
arahnya kemana, agar penonton yang melihat langsung tau tujuan video promosi ini dibuat untuk mengenalkan sesuatu barang atau tempat.

3.

Color Grading adalah proses pewarnaan dalam sebuah video untuk menyesuaikan footage video yang kondisinya masih mentah atau RAW diberikan warna sesuai dengan konsep dan storystelling yang ada dalam video tersebut

4.

Menyesuaikan kebutuhan client dan apa yang diinginkan client dalam proses
pembuatan video promosi, jika ingin video promosi makanan kita harus siap
apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan video promosi makanan.

5.

Pastikan sebuah video promosi menimbulkan rasa penasaran yang tinggi

2.13 Video
Media video ini sudah ada sejak tahun 1950. Visual yang diberikan pada tahun tersebut masih hitam putih tidak berwana seperti sekarang. Seeiring berjalanya waktu media video saat ini sudah bisa bewarna dan audio yang nyaman untuk
didangar dan memiliki resolusi bermacam-macam dalam kualitas videonya
(Kheydi, 2015), resolusi dari video sebagai berikut:
1.

QVGA (320x240) Resolusi ini biasanya untuk layar pada handphone dan layar di kamera DSLR dan camera compact dengan panel TFT

2.

VGA (640x480) atau biasanya disebut dengan 480P resolusi ini pada banyak
digunakan dilayar monitor dan layar handphone pada masanya dan sekarang
masih digunakan seperti Dascam dan CCTV

3.

XGA (1024x768) Resolusi ini digunakan untuk dilayar proyektor.

4.

HD (1280x720) atau biasanya disebut 720P resolusi. Resolusi ini banyak
digunakan pada TV berpanel LED dan beberapa smartphone android tertentu.

5.

WXXGA (1366x768) Resolusi diperuntukan untuk leptop-leptop keluaran
tahun 2008 keatas atau monitor berukuran 19 inch pada masaanya.

6.

Full HD (1920x1080) atau orang biasanya menyebutnya 1080P resolusi ini
sudah menjadi standartnya untuk perangkat elektronik sekarang, seperti
smartphone, Monitor berukuran 20 inch, smart TV dan lain sebagainya.
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Dikarenakan resolusi ini cukup tajam dan nyaman untuk dilihat dan sebagai
standart pembuatan Film di USA dan dan Asia
7.

2K ( 2048x1080 ) atau biasanya di sebut Quad HD resolusi ini ada di layar
monitor berukuran 28 inch, Smart TV berukuran 25 inch bahkan lebih. Dan
digunakan juga pada proyektor sudut pandang lebar

8.

4K ( 3840x2160 ) untuk saat ini resolusi ini banyak digunakan untuk kebetuhan cinema lebih tepatnya produksi film layar lebar. Dan jugas ditemukan
kamera-kamera mirroless yang bisa merekam diresolusi 4K, untuk barang elektronik baru di monitor gaming dan Smart TV berukuran 34 inch

2.14 Brand Awarness
Menurut Aaker (1996: 90), yang dikutip oleh Rangkuti (2002: 39),
kesadaran merek adalah kemampuan calon pembeli untuk mengenali dan mengingat bahwa suatu merek merupakan bagian dari suatu kategori produk.

Gambar 2.1 Piramida Brand awareness
Sumber : Durianto dkk (2004: 6)

Durianto dkk (2004: 6) menyatakan bahwa kesadaran yang menggambarkan
keberadaan suatu merek di benak konsumen merupakan penentu dalam beberapa
kategori dan secara umum memegang peranan kunci dalam ekuitas merek tergantung pada tingkat kesadaran manusia yang berhasil dicapai oleh sebuah merek.
Tingkatan berurutan ini dapat digambarkan dengan apa yang dikenal sebagai piramida. Penjelasan piramida kepada identitas merek dari level terendah
hingga level tertinggi adalah sebagai berikut::
1.

Unaware Of Brand/Brand Unaware
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Unaware Of Brand (tidak sadar akan merek) adalah level terendah dalam
mengukur kesadaran merek. Untuk mengukur kesadaran merek, dilakukan
observasi tentang memunculkan kesadaran merek apakah responden mengetahui tentang merek tersebut atau tidak.
2.

Brand Recognition
Brand Recognition (pengenalan merek) adalah brand awareness terhadap responden, di mana kesadaran seseorang diberikan clue atau ciri ciri dalam menyebutkan merek. Pertanyaan tersebut menjelaskan berapa banyak responden
yang perlu diingatkan akan keberadaan sebuah merek. Selain pertanyaan,
kesadaran merek dapat diukur dengan menampilkan gambar yang menggambarkan karakteristik merek dari sebuah merek

3.

Brand Recognition (pengenalan merek) adalah tingkat minimum kesadaran
merek di mana kesadaran merek muncul kembali ketika dilakukan kembali
dengan sebuah bantuan.

4.

Brand Recall (pengingatan kembali terhadap merek)
Ingatan merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan
merek tertentu dalam kategori produk. Ini dapat disebut sebagai memori
mandiri, karena tidak seperti tugas identifikasi, pihak konsumen tidak memerlukan bantuan dalam mengingatkan lagi dalam sebuah merek..

5.

Top Of Mind (puncak pikiran)
Jika seseorang ditanya secara langsung tanpa ingatan dan dapat menyebutkan
sebuah merek, maka merek yang paling sering disebut adalah merek utama
dari berbagai merek yang ada di benak konsumen.
Ada empat indikator antara lain yang dapat digunakan untuk mengetahui

seberapa baik konsumen mengenal suatu merek (Kriyantono. 2006: 26), yaitu:
1.

Recall adalah seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya merek
mana yang mereka ingat.

2.

Recognition adalah sejauh mana konsumen dapat mengenali merek yang
ditempatkan pada kategori tertentu.

3.

Purchase adalah sejauh mana konsumen melibatkan merek dalam pilihan alternatif ketika membeli suatu produk atau jasa.
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4.

Consumption adalah seberapa baik konsumen mengingat suatu merek ketika
menggunakan produk atau jasa pesaing.

18

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam video promosi wisata Eduksai

Gerabah Rendeng Bojenogoro. Yaitu metode kualitatif, Menurut Denzin dan Lincoln (2009). Pendekatan kualitatif adalah standart studi kasus yang mencitpkan
sebuah informasi berupa deskriptif berwujud informasi-informasi yang tertulis
secara lisan dari perilaku, tempat, sosial dan orang yang diperhatikan. Metode
kualitatif dipilih oleh peneliti dikarenakan sifat metode ini ditangkap melalui latar
ilmiah dalam suatu objek penelitian yang artinya peneliti langsung datang ketempat objek permasalahan yang diteliti untuk mengamati secara langsung. Peneliti
juga menggunakan teori dan kajian terdahulu untuk pedoman. Setelah data-data
yang dikumpulkan oleh peneliti nantinya akan disimpulkan atau diklarifikasikan
menjadi satu kesatuan data untuk peneliti menjadikan konsep dari perancangan
video promosi Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojoneogoro.

3.2

Perancangan Penelitian
Dalam proses perancangan video promosi semua disesuaikan secara tertata

rapi dari segi pengumpulan data, observasi, wawancara, dan lokasi penelitian.
Tujuanya agak penelitian ini tidak ada kesalahan dalam proses perancangan yang
ditakutkan tidak menyelesaikan masalah yang ada di Wisata Edukasi Gerabah.
Dan diharapakan oleh peneliti memberikan hasil yang sesuai dan Wisata Edukasi
Gerabah ramai berdatangan oleh wisatawan dalam negeri maupun international.
Dalam melakukan perancangan penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan
wawancara, wawancara adalah proses permulaan dalam menemukan data,
informasi atau dokumen berkaitan kepada Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng
Bojonegoro seperti kondisi wilayah, suasana desa, dan permasalahan yang
dihadapi. Selanjutnya peneliti melakukan observasi, peneliti langsung datang
ketempatnya untuk melihat dan mengamati langsung masalah yang dimiliki oleh
desa Wisata Edukasi Gerabah. Yang diamati berupa suasana desa, warga
masyarakat, pengrajin, dan pengunjung yang datang.
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Tahap ketiga yaitu menentukan segmentasi, targeting, dan positioning
(STP). Cara menentukanya sendiri melalui hasil observasi, wawancara, dan
pengamatan secara langsung. Setelah itu peneliti mengumpulkan data dan
disimpulkan yang nantinya dibagi lagi menjadi segmentasi, targgeting, positiong
STP. Tujuan untuk menentukan STP yaitu membagi atau memilah targer audience
dan pasar dan menyesuaikan kondisi pasaar saat ini sehingga nantinya Wisata
Edukasi Gerabah Rendeng mempunyai target pasar tersendiri. Proses keempat
adalah studi eksisting proses ini sangat perlu dikerjakan dikarenakan peneliti akan
mempelajari dan mengamati proses promosi yang dilakukan oleh pengurus Desa
Wisata Edukasi Gerabag Rendeng. Apakah promosi yang dilakukan oleh
pengurus berjalan baik atau tidak. Jika tidak ada peningkatan jumlah kunjungan
yang datang peneliti akan berpromosi menggunakan videografi dengan media
pendukung yang sudah dianalisis secara konsep, STP, USP dan prose
pengambilan gambar

3.3

Subjek Penelitian
Subjek Penelitian penelitian yang diambil penulis menggunakan penelitian

kualitatif disebut dengan Social Situaion artinnya melihat dan mengawasi kondisi
wilayah termasuk dengan orang-orang di tempat tersebut. (Prof. Dr. Sugiyono,
2007: 215). Objek perancangan pada saat ini adalah selaku pengurus Abdul Gofur
di Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro untuk mencari infomasi yang
berhubungan dengan masalah yang yang dimiliki oleh Desa Wisata Edukasi
Gerabah Bojonegoro.

3.4

Objek Penelitian
Permasalahan selanjutnya yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek

penelitianan. Menurut Sugiyono (2012) objek penelitian sendiri merupakan sifat,
nilai, objek dari seseorang yang melakukan kegiatan yang mempunyai variasi berbeda-beda dari tiap permasalahan yang ada. Kemudian dipelajari oleh peneliti dan
ditarik kesimpulanya. pada titik ini penelitian berfokuskan pada objek desa Wisata
Edukasih Gerabah Bojonegoro Jawa Timur. Penulis bakal mencari dokumen atau
data secara mendalam agar tidak ada kesalahan dalam melalukan riset atau anali-
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sa. Sehingga permasalahan yang dialami oleh Desa Wisata Edukasi Gerabah
Rendeng teratasi baik oleh peneliti.

3.5

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Tahap awal dari melakukan perancangan dan

penelitian. karna menunjukan sebuah tempat dari permasalahan yang diteliti oleh
penulis. Tahap awal sebuah penelitian yaitu mencari atau memilih lokasi yang
ditetapkan oleh peneliti yang nantinya peneliti akan datang ketempat lokasi untuk
melakukan penelitia.. Lokasi atau tempat penelitian berada di Desa Rendeng,
Kecamata Malo, Kabupaten Bojonegoro, di Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini
dipilih oleh peniliti dikarenakan berhubungan dengan Perancangan Video Promosi
Wisata Edukasi Gerabah sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness berloksasi di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

3.6

Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi (Pengamatan)
Proses dalam pengumpulan data atau informasi ada 3 proses yang harus dilakukan salah satunya adalah observasi. Yang tujuanya adalah mengamati langsung terhadap objek, tempat, orang, atau sebuah wilayah dalam kondisi tertentu
dan melakukan pendekatan secara teratur terhadap hal khusus atau unik yang diamati. Disini peneliti melakukan analisi kepada objek desa wisata yang nantinya
akan digunakan sebagai objek dalam video. Peneliti melakukan observasi yang
meliputi kearifan lokal, pengunjung, warga masayrakat, sarana prasarana, dan
suasana desa sesuai dengan protocol kesehetan.
Tujuan ini diperlukan untuk kebutuhan peneliti dalam mencari informasi setiap objek wisata yang ada di Desa Rendeng, berawal daya tarik wisatanya,
kegiatan sehari-hari, sarana prasarana, dan perkiraan jumlah pengujung.

3.4.2 Wawancara (Interview)
Sesudah peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap suatu objek, wilatah atau tempaat, proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah
wawancara, wawancara sendiri adalah kegiatan mencari informasi dari berbagai
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narasumber yang mengetahui permasalahan yang ada disekitar. Wawancara disini
bersifat kualitatif secara mendalam tujuanya untuk mendapatkan informasi lebih
dalam, wawancara sendiri dilakukan melalui obeservasi terlebih dahulu. Dalam
proses wawancara perlu dilalukanya wawancara secara mendalam, yang artinya
pertanyaan yang diajukan oleh peneliti harus secara teratur dan sistematis agar
data yang didapatkan dari salah satu narasumber bisa digunakan dalam secara baik
dan sesuai (Rully Indriawan dan Poppy Yaniawati, 2014: 138).
Wawancara dengan Ghofur selaku pimpinan atau pengelolah Wisata
Edukasi Gerabah, mencari data tentang sejarah Wisata Edukasi Gerabah, kearifan
lokal desa rendeng, pengenalan gerabah, data pengujung wisatawan dan proses
pembuatan geraba hasil produksi. Wawancara dengan Bapak Muhammad Zohir
selaku pengarajin gerabah yang sudah menekunih bidang ini sejak tahun 1950.
Mereka berdua menjadi acuan kepada peneliti dikarenakan wawancara dengan
beliau dijadikan sumber refrensi, agar penulis dapat mempermudah dalam
melakukan perancangan video promosi Wisata Edukasi Gerabah kabupaten Bojonegoro sebagai upaya menginkatkan brand awaraness.

Gambar 3.1

Gambar 3.2
Pusat oleh – oleh Kerajinan Gerabah

Gapura Pintu Masuk Desa Gerabah
3.4.3 Dokumentasi.

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data melalu proses ketempat
observasi secara langsung dan mengambil beberapa foto-foto sebagai data dan
informasi yang berkaitan dengan masalah yang diberikan oleh peneliti.
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Dokumentasi yang di ambil adalah Desa Wisata Eduaksi Gerabah Rendeng
Kabupaten Bojonegoro di Jawa timur. Proses ini perlu dilakukan oleh peneliti
agar memperkuat proses perancangan video promosi.
3.4.4 Studi Litelatur
Metode ini diperlukan peneliti, tujuanya untuk memperkuat data-data dalam
perancangan video promosi wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro. data
yang dimaksud adalah data dari litelatur yang bisa didapatkan dari buku, jurnal,
makalah, dan website. Tujuan sebagai penunjang data atau melengkapi data-data
yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.
Studi Litelatur yang diambil peneliti berupa teori atau data dari penelitian
sebelumnya seperti buku, jurnal, makalah dan artikel yang didapatkan dari perpustakan atau website. yang nantinya teori atau data tersebut memperkuat proses
perancangan video promosi Wisata Edukasi Gerabah.

3.7

Teknik Analisi Data
Menurut Miles dan Huberman, ada sebuah teknik pengumpulan data dan

terdapat ada 3 teknik menganalisa data kualitatif. yaitu reduksi, menyajikan, kesimpulan. 3 proses tersebut dilakukan diulan-ulang selama proses peneletian berlangsung, bahkan sebelum data dan informasi tersebut terkumpul.
1.

Reduksi
Reduksi data adalah memilah data atau merangkum data yang bersifat pokok
atau inti dan memfokuskan pada data yang penting. Dengan demikian data
yang sudah diperoleh nantinya akan direduksi sehingga peneliti dapat
mendapatkan visual sementara secara lebih dan memudahkan penulis dalam
mengumpukan informasi. (Rully Indriawan dan Poppy Yaniwati, 2014: 155).
Rangkuman dari data-data yang didapatkan di Wisata Edukasi Gerabah
peneliti perlu merangkum data dari wawancara, observasi, dan mengamati
sekitar yang nantinya akan dicari kelebihan, perbedaan, keunikan, dan permasalahan yang dihadapi.

2.

Penyajian Data
(Ariesto dan Adrianus, 2010) Dengan melakukan penyajian data sekumpulan
informasi terkumpul disusun sehingga nantinya dapat menarik sebuah kes-
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impulan. Penyajian data dalam metode kualitatif menghasilkan data teks (Ariesto dan Adrianus, 2010). Peneliti akan kembali mereduksi data hingga menjadi penyajian kembali yang akan difilter lagi sehingga data tersebut tersaji
dengan lebih baik, hingga dapat menarik sebuah kesimpulan yang tepat.
3.

Penarikan Kesimpulan
Proses penarikan kesimpulan merupakan data-data yang dicari melalu observasi dan wawancara yang kemudian dianalisi oleh peneliti untuk diteliti
lagi dengan memberikan data yang lebih jelas. sehingga memberikan kesimpulan yang berupa hipotesis semenntara dari sebuah perancangan video
promosi Wisata Edukasi Gerabah Malo Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil dan Analisa Data
Hasil dan Analisa data memfokuskan penulis untuk mendapatkan data dan

informasi yang berupa wawancara, obeservasi dan pengamatan langsung. Yang
nantinya data tersebut digunakan dalam perancangan video promosi desa wisata
edukasi gerabah rendeng bojonegoro sebagai upaya meningkat brand awareness.

4.1.1 Hasil Obeservasi
Peneliti melakukan observasi secara tidak langsung kepada objek, tempat,
atau wilayah yang nantinya digunakan untuk pembuatan video. Dalam observasi
ini peneliti mengamati bahwa desa wisata edukasi Gerabah Bojonegoro merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro,
atau yang lebih di kenal dengan sebutan “Bumi Angkling Dharmo”. Desa
Rendeng sendiri terletak sekitar 1 Km dari kecamatan Malo, dan kurang lebih 18
Km dari kabupaten Bojonegoro, perjalanan Malo Bojonegoro dapat ditempuh
dengan waktu sekitar 45 menit dari pusat kota Bojonegoro. Desa Rendeng ini
dikenal sebagai pusat produksi gerabah sejak puluhan tahun silam.
Kerajinan gerabah di wilayah ini, dilakukan para kaum pria maupun wanita.
Mereka biasa mengerjakan pekerjaan ini karena pengaruh lingkungan yang dari
kecil telah bergelut di bidang kerajinan ini. Awalya masyarakat menganggap
bahwa pekerjaan di luar sektor pertanian hanyalah perkerjaan sampingan karena
keadaan terpaksa, misalnya karena adanya kegagalan panen. Namun saat ini justru
hampir 70% masyarakat desa Rendeng menggeluti kerajinan gerabah. Karena
selain dapat meningkatkan pendapatan juga dapat membuka lapangan kerja baru.
Peneliti melihat bahwa pengunjung yang datang di desa wisata edukasi
Gerabah kebanyakan berasal dari usia anak-anak, remaja atau orang tua. berusia 5
tahun sampai 35 tahun dari golongan siswa - siswi PAUD, Kelompok Bermain,
TK Tunas Muda dari Suwalan Jenu, SDN Wangi 2 dari Jarirogo dan bahkan orang
Dewasa. Selain berkunjung siswa juga dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan dan juga bisa praktek langsung membuat gerabah seperti celengan,
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cobek/layah, ngaron, kuwali dan lain-lain. Pengunjung yang datang di Wisata
Edukasi Gerabah kebanyakan dari kabupaten tetangga seperti Tuban, Blora, Kabupaten Lamongan dan Babad.
Hasil dari obeservasi adalah bahwa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng
mempunyai fasilitas yang mendukung dalam program belajar dan edukasi wisata
seperti SDM, Instruksur yang baik dan berpengalaman, dan fasilitas yang diberikan kepada pengunjung. Wisata Edukasi Gerabah Rendeng tidak mempunyai media promosi yang cukup menarik sehingga wisatawan yang mengetahui Wisata
Edukasi Gerabah dari teman atau kerabat dekat yang tidak sengaja tinggal dekat
wilayah Wisata Edukasi Gerabah. Media promosi yang digunakan yaitu facebook,
yang bernama Ghofur Edukasi Gerabah Malo. Akun facebook tersebut merupakan
akun pribadi yang dikelolah oleh pengurus Desa Wisata Edukasi Gerabah yaitu
Mas Gofur. Di dalam akun terserbut peniliti menemukan foto dan video kegiatan
– kegiatan yang berada di desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro.

Gambar 4.1 Aktifitas pengunjung yang sedang mewarnai gerabah

4.1.2 Hasi Wawancara

Gambar 4.2 Foto Wawancara dengan Abdul Gofur
Wawancara kepada Abdul Gofur pimpinan atau pengelolah Wisata Edukasi
Gerabah. Awalya masyarakat menganggap bahwa pekerjaan di luar sektor pertanian hanyalah perkerjaan sampingan karena keadaan terpaksa, misalnya karena
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adanya kegagalan panen. Namun saat ini justru hampir 70% masyarakat desa
Rendeng menggeluti kerajinan gerabah. Karena selain dapat meningkatkan pendapatan juga dapat membuka lapangan kerja baru. Bagaimana tidak meningkatkan
pendapatan kalau saat ini saja dalam sebulan rata-rata ada 3000 pengunjung yang
berdatangan ke Wisata Edukasi Gerabah (WEG). Kebanyakan rombongan yang
datang adalah siswa-siswi PAUD/Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak,
MI/SD dan bahkan orang dewasa. Selain berkunjung siswa juga dapat mengetahui
bagaimana proses pembuatannya dan juga bisa praktek langsung membuat gerabah. Karena adanya Wisata Edukasi Gerabah membuat pengrajin semakin bersemangat sebab mereka bisa memasarkan hasil kerajinannya secara kolektif dan
mudah terjual karena banyak pengunjung yang berdatangan.
Peneliti menanyakan tentang promosi yang dilakukan apa saja oleh Desa
Wisata Edukasi Gerabah, Mas Gofur memberi jawaban lain selain Media sosial.
Yaitu Abdul Gofur langsung mengajukan disetiap instansi sekolah–sekolah yang
ada disekitar wilayah Bojonegoro. Mulai dari situlah Desa Wisata Edukasi Gerabah mulai dikenal oleh masyarakat terutama disekolah-sekolah.

Gambar 4.3 Foto Wawancara dengan Bapak Muhammad Huser (Pengrajin)
Wawancara kepada Bapak Muhammad Huser, selaku pengrajin gerabah
yang paling tua di Desa Rendeng Kecamatan Malo. Sudah menekunih kerajinan
gerabah sejak 50 tahun. Bapak huser sendiri ini bekerja mandiri tidak ikut adil dalam Wisata Edukasi Gerabah. Hasil kerajinanya dia jual sendiri dari truck yang
datang di rumah Pak Huser atau ada orang yang membeli barang dalam jumlah
banyak sekaligus untuk dijual kembali, sekali datang bisa mengangkut 25 Gerabah
Celangan macan dan semar. dijual di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak wabah covid-19 Bapak Huser sudah tidak membuat kerajinan gerabah lagi
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karna hasil penjualanya tidak selancar dahulu sebelum covid-19 dan lebih memilih pensiun karna faktor usia.

Gambar 4.4 Foto Wawancara Bapak Adi
Wawancara kepada Bapak Adi selaku pengunjung yang kebetulan mampir
ke Wisata Edukasi Gerabah dan hasil wawancaranya Bapak Adi dan sekeluarga
datang ke Wisata Edukasi untuk membeli pot bunga dan mainan gerabah untuk
anaknya dan ini sudah ketiga kalinya datang ke Wisata Edukasi Gerabah. Kebanyakan pengujung mengetahui Wisata Edukasi Gerabah dari teman atau kerabat
dekat yang tidak sengaja tinggal dekat wilayah Wisata Edukasi Gerabah, menurut
Bapak Adi berpendapat bahwa Wisata Edukasi Gerabah sebelum Covid-19 selalu
ramai pengunjung dari instansi sekolah–sekolah yang ingin belajar membuat kerajinan gerabah rendeng.

4.1.3 Hasil Dokumentasi
Data dokumetasi yang didapatkan oleh peneliti di Desa Wisata Edukasi
Gerabah. hasil foto-foto ini nantinya digunakan untuk peneliti untuk melengkapi
data-data sebelumnya yang nantinya saling melengkapi dalam perancangan video
promosi Desa Wisaat Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro Sebagai Upaya
Meningkatkan Brand Awareness. Berikut dokumentasi yang diperoleh:
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Gambar 4.5 Foto Gapura Wisata Edukasi Gerabah
Berikut ini adalah jalan keluar masuknya di Desa Malo Rendeng, dengan
bertulisan Wisata Edukasi Gerabah sebagai tanda jika sudah sampai ketempat
wisata.

Gambar 4.6 Pusat Oleh Oleh dan Pelatihan Gerabah
Setelah melewati Desa Rendeng Kecamatan Malo, kita sampai disebuah
rumah yang menjadi pusatnya oleh-oleh Kerajinan Gerabah Rendeng Bojonegoro
dan tempat Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro.

Gambar 4.7 Tempat Pelatihan Edukasi Gerabah
Lokasi ini adalah tempat pelatihan atau pengunjung pariwisata yang diajari
langsung oleh instruktur ahli dibidangnya. membuat gerabah dari 0 yang awalnya
masih membentuk tanah sampai terbentuk seperti cangkir, cowek, dan celengan.
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Gambar 4.8 Rak – Rak hasil dari kerajinan Gerabah
Dari sini kita bisa melihat beberapa hasil dari Pengrajin Gerabah Rendeng
Bojonegoro. Seperti aneka bentuk celengan doraemon, pinguin, dan spongbob.
Beberapa juga ada hasil kerajinan rumah tangga seperti cangkir, cowek, wajan dan
kendi.

Gambar 4.9 Kerajinan Gerabah Cangkir.
Ini adalah sebuah kerajinan gerabah cangkir yang dibuat oleh pengrajin desa
rendeng, yang proses pembuatanya hampir 1 minggu dan dijual seharga 15 ribu
percangkirnya.

Gambar 4.10 Kerajinan Gerabah Celengan Singa.
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Ini adalah salah satu kerajinan celengan singa yang bisa dibilang ukuran
cukup besar, ada yang ukuran 1,5m bahkan 2m ada. Dan harganya ya bervariasi
antara 80 ribu sampai 300 ribu, dan proses pembuatanya cukup lama bahkan ada
sampai 2 minggu. Kerajinan-kerajinan yang ada di Desa Wisata Edukasi sendiri
cukup banyak ragam dan pilihanya sehingga pengujung bisa memilih sesuai kebutuhan, Proses pembuatan gerabah sendiri seperti bentuk doraemon, patrik, spongbo sudah ada cetakan untuk pembuatanya, jadi pengujung tinggal melihat apa
yang dilakukan oleh instrukur.

4.2

Studi Litelatur
Dalam studi litelatur peneliti berpacu kepada buku literature, Jurnal, website

dan artikel tertentu yang berhubungan dengan perancangan video promosi agar
data yang diteliti oleh peneliti mempunyai landasan teori yang kuat sebagai
peracangan video promosi.
Buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, mengetahui
pengertian pariwisata melalui buku literature dari Saleh Wahab dalam bukunya
yang berjudul “An introduction on Tourism theory” mengemukakan bahwa pariwisata adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam satu negara itu sendiri (di
luar negeri) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka
ragam dan berbeda dengan apa yang dialami dimana ia menetap dan bekerja. Dalam batasan pariwisata ia mengemukakan tiga unsur, yaitu: (1) Manusia (man)
yang melakukan perjalanan wisata; (2) Ruang (space) tempat melakukan perjalanan dan; (3) waktu (time) yang digunakan selama dalam perjalanan dan di daerah
tujuan wisata.
Selain itu peneliti juga menggunakan teori pada buku manajemen pemasaran miliki kotle dan keller 2009 diperoleh data mengenai unsur penting dalam sebuah promosi yang sering disebut AIDA yakni Attention (Perhatian), Interest
(Ketertarikan), Desire (Keinginan, Action (Tindakan). Buku Rangkuti yang berjudul mengukur dan strategi meningkatkan kepuasan pelanggan diperoleh data
mengenai Brand Awareness yang dimana Brand Awareness kemampuan seorang
konsumen atau pelanggan dalam mengigat suatu merek, dalam Brand Awareness

31

terdapat 4 tingkatan mengenai Brand Awarenss yakni Brand Unaware (tidak
menyadari merek), Brand Recognition (pengenalan merek), Brand Recall (pengingatan kembali terhadap merek), Top Of Mind (puncak pikiran).
Berikut studi literlatur yang berupa artikel dari internet

Gambar 4.11 Artikel Wisata Edukasi Gerabah
Sumber : https://dinbudpar.bojonegorokab.go.id

Pengelolah dari Wisata Edukasi Gerabah Abdul Ghofur menjelaskan bahwa
pernah digelar Festival Gerabah di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten
Bojonegoro. Festival yang dibuka oleh Bupati Bojonegoro Suyoto ini menampilkan berbagai macam kerajinan tanah liat, mulai dari celengan, pot, pot bunga
bahkan gogor (harimau kecil yang diternakkan) dan berbagai cinderamata/pernakpernik berbagai daya buatan masyarakat. dari Desa Rendeng, Malo. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas perindustrian
dan tenaga kerja, dinas koperasi dan usaha mikro, Forkompimka dan tamu undangan lainnya. Sebetunya warga-warga dari Wisata Edukasi Gerabah Rendeng
sudah mengembangkan kerajinan gerabah dari beberapa tahun yang lalu, Sayangnya tidak banyak pengunjung atau wisatawan lokal maupun mancara Negara
yang mengetahuinya, akhirnya hingga pemerintah kota bojonegoro berinisiatif
menggelar Festival Gerabah Rendeng yang bertujuan untuk memasarkan hasil kerajinan Gerabah masyarakat Rendeng.
Festival ini diawal dengan kirab maskot Kabupaten Bojonegoro yaitu si
Gogor dan guci gerabah yang diarak menuju ke Balai Desa yang kemudian si
Gogor di letakkan di perempatan Desa Rendeng Kecamatan Malo. Gerabah macan
gogor sendiri merupakan maskot Kabupaten Bojonegoro serta menjadi produk
unggulan di Festival Gerabah Rendeng 2018. Celengan berbetuk macan itu mem32

iliki nilai budaya lokal Desa Rendeng. Sebenarnya, kerajinan gerabah di Desa
Rendeng sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat selama beberapa tahun
yang lalu. Akan tetapi, belum banyak wisatawan yang mengetahuinya sehingga
digelarlah Festival Gerabah Rendeng yang bertujuan untuk memasarkan hasil kerajinan gerabah masyarakat Rendeng. Karena banyak masyarakat yang kesulitan
dalam pemasaran hasil karya mereka.

4.2.1 Reduksi Data
Proses selanjutnya dalam perancangan video promosi adalah reduksi data.
Adalah mengumpulan semua data atau informasi melalui wawancara, observasi,
dan studi literlatur yang data-data tersebut sudah disiapkan dari halaman atau bab
sebelumnya. Sehingga peneliti melakukan proses selanjutnya yaitu mereduksi data-data tersebut untuk memperoleh sebuah inti data atau hasil akhir dari data yang
telah direduksi..

4.2.2 Observasi
Hasil data dari observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa bisa
disimpulkan hasil reduksi data dari Desa Wisata Edukasi Gerabah memiliki
pengunjung berusia 17 tahun sampai dengan 50 tahun yang berasal dari kota kota
terdekar sekitar bojonegoro kebanyakan dari kalangan Taman kanak-kanak, Pelajar hingga pekerja. Fasilitas yang diberikan oleh pengujung diajar langsung oleh
instukrutur berpengalaman, Bebas biaya bagi siswa yatim dan piatu, gratis souvenir untuk guru atau orang tua yang mendampingi. Piagam pernghargaan untuk instansi atau lembaga sekolah. Para Instrukutur atau pengerajin gerabah sendiri adalah masrayakat asli Kecamatan Malo Desa Rendeng.

4.2.3 Wawancara
Kesimpulan data dari wawancara yang didapatkan oleh peneliti melalui
pengurus Desa Wisata Edukasi Gerabah hingga pengunjung yang datang adalah
masyarakat Rendeng hanyalah membuat gerabah yang digunakan untuk perlatan
rumah tangga seperti kendi, cowek, Gentong, ngaron, layah dan lain-lain. Seiring
berjalannya waktu masyarakat menjadi faham dan mereka membuat gerabah tidak
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hanya digunakan sendiri melainkan untuk dijual kepada konsumen. Wisata
Edukasi Gerabah Rendeng adalah Tempat untuk belajar, bermain dan melestarikan budaya lokal. Pengunjung yang datang di Wisata Edukasi Gerabah akan
dikenalkan dulu apa itu gerabah, mulai dari tanah, jenis apa yang bagus dan biasa
digunakan untuk membuatnya, cara membuatnya dan cara mengolah tanah yang
baik untuk digunakan membuat gerabah. Wisata Edukasi Gerabah Rendeng adalah wisata edukasi yang murah untuk kalangan remaja dan orang tua dengan
fasilitas yang didapatkan oleh pengujung. Dengan harga tiket masuk Rp. 15.000
rupiah, pengunjung bisa menikmati proses edukasi dalam wisata ini dan ada instruktur yang mendamping wisatawan, sampai menjadi gerabah yang siap
dipasarkan

4.2.4 Dokumentasi
Hasil dokumentasi yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sudah mendapatkan beberapa informasi menunjukan bahwa Wisata Edukasi Gerabag Rendeng
mempunyai saranana dan prasaranan infraskutur yang memamadai untuk menjadi
objek wisata edukasi. dari beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Wisata
Edukasi Gerabah Rendeng memperlukan media promosi agar dikenal oleh
masyarakat luas. Dikarenakan pengujung yang datang ke wisata edukasi gerabah
dominan dari dalam kota dan kabupaten terdekat.

4.2.5 Hasil Studi Litelatur
Hasil dari studi literlatur yang berupa jurnal,buku, dan artikel untuk memperkuat bahan dan data yang diangkat dalam penelitian ini berupa Dari artikel
yang didapatkan www.dinbudpar.bojonegorokab.go.id mengatakan bahwa. Sebetulnya warga-warga dari Wisata Edukasi Gerabah Rendeng sudah mengembangkan kerajinan gerabah dari bebebarap tahun yang lalu, sayangnya tidak banyak pengunjung atau wisatawan lokal maupun mancanegara yang mengetahuinya
akhirnya hingga pemerintah kota bojonegoro berinisiatif menggelar Festival
Gerabah Rendeng yang bertujuan untuk memasarkan hasil kerajinan gerabah
masyarakat Rendeng, Dikarenakan banyak masyarakat yang kesulitan dalam
pemasaran hasil karya mereka. Pemerintah Kota Bojonegoro berharap dengan di-
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gelarnya Festival Gerabah Rendeng, membuat Wisata Edukasi Gerabah Rendeng
dikenal luas oleh masyarakat lokal atau pun kota tetangga berkunjungan di Wisata
Edukasi Gerabah Rendeng.
Hinga akhirnya pada tahun 2018 hingga 2019 pengujung berdatangan cukup
banyak meskipun kebanyakan pengujung berdominan dari instansi sekolah hampir
tiap minggu Wisata Edukasi Gerabah Rendeng tidak sepi pengujung, dalam seminggu yang datang bisa 3 sampai 5 instansi sekolah yang berjumlah 50-80 orang
sekali datang, dengan diadakan Festival Gerabah selaku pengurus Abdul Gofur
sangat bersyukut Wisata Edukasi Ini ramai dikunjungih wisatawan

4.2.6 Penyajian Data
Peneliti sudah mengumpulan beberapa data yang sudah direduksi dari wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Studi Litelatur sehingga dapat disimpulkan
disimpulkan:
1.

Desa Rendeng terletak di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro Salah satu keunikan demografi Desa Rendeng pernah terjadi pada tahun 1990-an, yaitu terdapat kurang lebih 80% dari penduduk Desa Rendeng yang memiliki
mata pencaharian sebagai perajin gerabah

2.

Wisata Edukasi Gerabah memiliki pengujung yang dominan dari lembaga
sekokah yaitu SD, TK, Bahkan PAUD dengan rentan usia 7 tahun sampai 17
tahun. Untuk orang dewasa 17 tahun sampai 50 tahun dengan latar belakang
pekerjaan yang beragam dan kebanyakan berasal dari kota bojonegoro dan
kabupaten terdekat.

3.

Pariwisata dikelolah oleh Karang Taruna dan warga asli desa rendeng

4.

Pengrajin Gerabah asli desa rendeng bojonegoro.

5.

Wisata Edukasi Gerabah memiliki beberapa paket wisata yang memiliki fasilitas-fasilitas yang berbeda

6.

Wisata Edukasi Gerabah adalah wisata yang bisa dibilang murah untuk
keluarga maupun yang berkelompok sesuai dengan fasilitas-faslititas yang
diberikan oleh pengutus wisata edukasi gerabah.

7. Kurangnya media promosi yang lebih baik untuk mendukung promosi desa
wisata edukasi gerabah rendeng bojonegoro pada media online.

35

8.

Hasil Dokumentasi yang didapat oleh peneliti Wisata Edukasi Gerabah Memiliki keunikan wisata yang berbeda, berbeda dengan competitor wisata lainya,
sehingga data dan informasi tersebut bisa digunakan peneliti dalam
Perancangan Video Promosi Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro
sebagai Upaya Mengingkatkan Brand Awareness

4.2.7 Penarik Kesimpulan
Peneliti sudah melakukan analisi data melalu reduksi dan penyajian data,
sehingga dapat disimpulkan bahwa wisata Edukasi Gerabah Rendeng memiliki
pengunjung wisatawan dengan usia 17-50 tahun dengan latar belakang pekerjaan
yang cukup bermacam-macam dan kebanyakan berwilayah Jawa timur mempunyai ciri karakter orang yang menyukai kerajinan tangan dan orang yang memiliki
keinginantuan yang tinggi dan aktif. Fasilitas yang disediakan Wisata Edukasi
Gerabah seperti, Alat-alat gerabah, Pembimbing yang berpengalaman, Souviner
untuk para guru yang mendampingi. Wisata Edukasi Gerabah Rendeng mempunyai keunggulan yang unik dibandingkan dengan wisata-wisata yang ada di bojonegoro. dikarenakan konsep wisata yang ada digerabah menonjolkan sisi Edukasi
Intekatif yaitu bermain dan belajar. Yang sangat sayang disayangkan kurangnya
media promosi yang dimiliki sehingga pengujung yang datang dominan dari kotakota tetangga..

4.3

Analisi STP (Segmentasi, Targetting, Positioning)

1.

Segmentasi
Perancangan Video Promosi Wisata Edukasi Gerabah Rendeng sebagai
upaya meningkatkan Brand Awareness. mempunyai target konsumen atau
pengunjung yang sesuai tujuanya agar karya yang dirancang oleh peneliti
tepat kepada konsumen yg tepat. Berikut adalah dasar–dasar yang dilakukan
dalam menentukan Segmentasi:

a.

Geografis (wilayah tempat tinggal)
Wilayah

: Kota -Kota besar yang berada di Jawa Timur

Ukuran kota

: Umunnya yang ditinggal perkotaan dan pedesaan
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b.

Negara

: Indonesia

Iklim

: Tropis

Demografis
Usia

: 17 – 50 tahun

Jenis Kelamis

: Laki Laki dan Perempuan

Profesi

: Pelajar dan Orang tua. Swasta/Wiraswata

Status

: Belum menikah atau sudah menikah

c.

Prokografis

1.

Semua Kalangan

2.

Orang yang menyukasi Kerajinan Tangan

3.

Orang yang Memiliki Pengetahuan yang tinggi dan aktif

2.

Targetting
Berdsarkan segmentasi yang telah dicantumkan sebelumnya, dapat disimpulkan target dari peracangan video promosi desa Wisata Edukasi Gerabah
Rendeng sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness adalah berusia 17 50 tahun, dengan target utama guru-guru atau lembaga-lembaga pendidikan,
berkeluarga maupun tidak berkeluarga dan berkelompok yang menyukai kerajinan tangan dan keinginan tahu yang tinggi dan aktif.

3.

Positioning
Dalam proses perancangan video promosi, peneliti memahami positioning
dari Wisata Edukasi Gerabah. Menyesuaikan posisi dibenak para
pengunjung. Wisata Edukasi Gerabah memposisikan dirinya sebagai tempat
wisata edukasi yang ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang layak untuk
disibut wisata edukasi.

4.4

USP (Unique Selling Proposition)
Daerah dan wilayah yang ada di indonesia selalu mempunyai tempat wisata

bermacam-macam dan tentu saja mempunyai keunggulan atau keunikan tersendiri
yang membedakan dengan tiap wisata yang ada di indonesaia. sehingga tempat
wisata yang mempunyai keunikan tersendiri akan lebih banyak pengujung yang
berdatangan dikarenakan keunikan atau faktor pembeda dari tempat wisatawan
lain.. Dalam hal ini Unique Selling Proposition yang dimiliki oleh Desa Wisata
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Edukasi Gerabah Bojonegoro adalah sebuah wisata yang mengunggulkan sisi
edukasi, proses belajar, materi, dan pengunjung bisa langsung praktek dilapangan
dari awal sampai proses akhir. Wisata Edukasi Berabah Bojonegoro mimiliki
fasilitas seperti tempat yang memadai untuk proses pembelajaran, dipandu langsung oleh Instruktur yang berpengalaman, bebas biaya bagi siswa yatim dan piatu,
gratis souvenir untuk guru yang mendampingi.

4.5

Analisi SWOT
Proses perancangan video promosi selanjutnya untuk mendapatkan konsep

adalah menganalisis SWOT. SWOT adalah proses pengerjakan yang digunakan
untuk menganalisi dan mengevaluasi kekuatan (strength), kelamahan (weakness),
kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat), bertujuan untuk menimilisir
dampak yang akan terjadi dalam suatu percancangan khususnya pada perancangan
video promosi Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro sebagai upaya
mengingkatkan brand awareness. menganalisi SWOT sangat dibutuhkan dalam
proses pernacangan keyword dan konsep yang nantinya saling menyertai dari
perancangan video promosi ini.
Banyak-banyak faktor penentu yang mendukung dalam menganalisi SWOT,
melihat dari segi kekuatan, kelebihan atau kelemahan. Ada juga sebuah ancaman
dari faktor external yaitu kompetitor lain. akan tetapi semua hal tersebut dapat
dipecahakan atau diperbaiki dengan cara riset, observasi, wawancara, STP dan
SWOT.
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Tabel 4.1 : Analisa SWOT

STRENGTH
Internal

External



menjadi tempat berlibur, teman,

WEAKNESS


Kurangnya media promosi untuk

keluarga dan berkelompok, mem-

mempekenalkan Wisata Edukasi

iliki berbagi macam fasilitas.

Gerabah kepada masyarakat



tempat wisata yang murah.



sebagai pemberdayaan dan

baga sekolah - sekolah dari pada

penyerapan tenaga kerja.

wisatawan umum.



Memiliki Paket wisata yang unik



Wisata edukasi yang bisa





pengunjung dominan dari lem-

Hasil Produk gerabah rendeng
kurang inovasi.

meningkatkan dibidang motorik
dan seninya kepada anak-anak.



OPPORTUNITY
Mendapat
dukungan dari
pemerintah dan pernah



menyelenggarakan Festival yang diadakan
pemerintah.






Memaksimalkan media online

Wisata Gerabah Rendeng

upaya memperkenalkan wisata

wisata edukasi serupa di

meningkat lagi

wisata edukasi gerabah sebagai

gerabah rendeng yang

wistata edukasi yang bertujuan

bervariasi

untuk bermain sambil belajar

Flukatif.



masyarakat



W-T

S-T


Merancang video promosi Wisata

Memanfaatkan media internet
sebagai bentuk media promosi

Merancangan video promosi

Inovasi akan produk

Kondisi pengunjung yang

edukasi Gerabah kepada

Mendapatkan dukungan

THREAT


Merancanng video promosi
wisata edukasi Gerabah sebagai

pemerintah agar wisatawan lebih





untuk mempromosikan Desa

Belum ada program

kota bojoengoro.

W-O

S-O



Merancang video promosi dan

Edukasi gerabah sebagai bentuk

media pendukung sebagai guna

Banyak macam jenis wisata

pengenalan kepada masyarakat

meningatkan jumlah wisatawan

yang menarik lainya di dae-

agar lebih aware dan mau

rah sekitar.

berkunjung ke wisata edukasi
gerabah dan menaikan jumlah
pengujung
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Strategi Utama : Merancangan Video Promosi Desa Wisata Edukasi Gerabah Sebagai Upaya Meningkatkan Brand Awareness, berdasarkan ciri khas dan
kharakteristik sehingga masyarakat akan mengenal Desa wisata Edukasi gerabah
bojonegoro sebagai Wisata Edukasi yang Melatih Kreativitas, Keingintauan dan
Motorik Anak Sejak Dini

4.6

Key Communicaation Message / Keyword

Tabel 4.2 Key Communcation Massage

4.7

Deskripsi Konsep
Deskrips konsep adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis dalam

proses pencarian data melalui Wawancara, Observasi, Studi Litelatur, STP, dan
SWOT yang nantinya data-data tersebut direduksi sehingga memenculkan Keyword atau konsep perancangan sebagai patokan peneliti dalam proses perancangan
video promosi Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro Sebagai
Upaya Meningkatkan Brand Awarenes. Keyword yang didapatkan oleh peneliti
yaitu “Enthuastic” keyword atau kata kunci yang didapatkan oleh peneliti dari
hasil data-data sebelumnya yang sudah direduksi atau disimpulkan sehingga menjadi strategi utama.
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Kata lain dari Enthuastic adalah sebuah aktifitas yang bersifat antusias,
bergairah, bersemangat, dan Giat jadi bisa disimpulkan orang atau pengujung
yang datang ke wisata Edukasi Gerabah Rendeng akan mendapatkan aktifitas
yang baru, berbeda, unik dan tentu saya pengalaman yang berbeda dari tempat
wisata lainya

4.8

Perancangan Kreatif

4.8.1 StoryLine
Storyline sendiri adalah sebuah proses merangkai cerita dan kejadian melalu
teks tertulis yag disesuaikan melalui latar waktu, tempat, dan suasana. yang
artinya Storyline adalah rangkaian secara singkat yang menjelaskan awal cerita
sampai akhir cerita.
Table 4.3: Tabel Storyline
NO

Shoot Of Size

CERITA

SETTING

1

Wide Shot Angle

Jalan Menuju Kota Bojonegoro

2

Low Angle

3

Tilt Up

4

Panning Right

5

Panning Right

6
7

Low Angle
Low Angle

8

Wide Shoot

9

Close Up

10

High Angle

11

Eye Level

12

Eye Level

Gerbang Selamat datang Wisata
Edukasi Gerabah
Gerbang Selamat datang Wisata
Edukasi Gerabah
Menujukan Tugu Di Desa Wisata
Edukasi Gerabah
Menunjukan Sawah Di Desa
Wisata Edukasi Gerabah
Menujukan Kantor Kepala Desa
Pintu Gerbang Selamat Datang
Wisata Edukasi Gerabah
3 orang anak yang baru datang di
wisata Edukasi Gerabah
Cuci tangan untuk protocol
kesehatan
Cuci tangan untuk protocol
kesehatan
Pengurus Wisata mengarahkan
untuk menggunakan hand sanitizer
Suasana tempat Wisata edukasi
gerabah

Sekitar Jalan Raya Ke
Arah Bojonegoro
Sekitar Desa Malo

14

Eye Level

15

Close Up

16

Eye Level

Pengerajin Mengajarkan proses
pembuatan Gerabah
Kepengunjung
Proses Pembuatan Gerabah
Pengrajin menunjukan Proses
Pembuatan Gerabah
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Sekitar Desa Malo
Sekitar Desa Malo
Sekitar Desa Malo
Sekitar Desa Malo
Pintu masuk Gerbang
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah

17

High Angle

Pengunjung yang mencoba membuat Gerabah
Pengunjung yang mencoba membuat Gerabah
Pengunjung yang mencoba membuat Gerabah
Pengunjung focus membuat kerajinan gerabah
Salah satu pengunjung menunjukan hasil Gerabahnya
Beberapa pengujung masih berusaha membuat gerabah
Salah satu hasil kerajinan dari
pengunjung
Salah satu Pengerajin menjelaskan pengunjung
Pengrajin menjelaskan ke
pengunjung
Pengunjung mencoba memegang
hasil kerajinan gerabah
Gerabah yang dijemur

18

Close Up

18

Eye level

19

Close Up

20

Close Up

21

Eye level

22

Close Up

23

Wide Angle

22

Close Up

23

High Angle

24

High Angle

25

Tilt Down

26

Close Up

27

Pengunjung mencoba memwarnai

28

Moving Left to
Right
Wide Angle

29

Medium Shoot

30

Close Up

31

Close Up

32

Medium Shoot

33

Close Up

34

Close Up

35

Medium Shoot

Pengurus Gerabah menjelaskan
Sejarah Wisata Edukasi Gerabah
Pengunjung Mengambil
Sebongkah tanah liat
Pengunjung mencoba membuat
Cowek
Pengurus Gerabah menjelaskan,
Kebanyakan Pengunjung yang
datang dari Lembaga Sekolah
Pengunjung dari Lembaga
Sekolah
Anak – Anak yang mewarnai
Gerabah
Ibu dan anak mewarnai Gerabah
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Close up

37

Medium Shoot

38

Close Up

39

Moving to Right
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Moving To Left

Pengrajin mengajarkan proses
pewarnaan
Pengunjung mencoba memwarnai

Pengunjung mencoba memwarnai

Pengrajin Gerabah mengajari
anak-anak mewarnai
Pengurus Gerabah Menjelaskan
Keinginan Kedepanga Seperti apa
Pengurus Gerabah Menjelaskan
Keinginan Kedepanya Seperti apa
Cinderamata dari SMA PACIRAN
Prastasi Peresmian FESTIVAL
GERABAH 2019
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Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Proses Pembakaran dan
Pengeringan Gerabah
Proses Pembakaran dan
Pengeringan Gerabah
Proses Pembakaran dan
Pengeringan Gerabah
Proses Pembakaran dan
Pengeringan Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah
Sekitar Wisata Edukasi
Gerabah

4.8.2 StoryBoard
Menurut Soenyoto (2017: 57), Storyboard adalah proses pengambaran
konsep dan bentuk melalu tulisan yang dirangkaih melalu gambar atau visual. Sehingga ini sebagai dasar proses pembuatan animasi, film dan film pendek.
Berikut ini rangkaian storyboard video promosi Desa Wisata Edukasi Gerabah
Rendeng:

Gambar 4.12 Sketsa Storyboard
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Gambar 4.13 Sketsa Storyboard
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Gambar 4.14 Sketsa Storyboard
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Gambar 4.15 Sketsa Storyboard
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Gambar 4.16 Sketsa Storyboard.
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Gambar 4.17 Sketsa Storyboad
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4.8.3 Warna
Penggunaan warna pada perancangan video promosi desa wisata edukasi
Gerabah Rendeng Bojonegoro berserta media pendukung berpacu pada konsep
Enthuatic. Konsep warna pada Enthuasitc menghasilkan sebuah warna berupa
kuning, orange, dan bisa kecoklatan yang dasarnya warna kuning termasuk warna
tersier. Warna Orange sendiri memberikan kesan ceria, bahagia, energik, dan rasa
optimis.

Gambar 4.18 Penggunaan warna pada media utama dan media pendukung

4.8.4 Tipografi
Tipografi sendiri adalah sebuah elemen visual bersifat tulisan melalui sebuah kata-kata berupa huruf. tujuanya dan fungsinya cukup banyak dan elemen
tipografi saat ini sudah banyak macam dan tipenya sehingga seni dalam tipografi
sudah banyak saat ini. Tipografi pada Perancangan Video Promosi Desa Wisata
Edukasi Gerabah menggunakan Font “Aristocrat” font ini terlihat seperti sederhana, merakyat dan mengasikan. karna nantinya akan diterapkan dan digunakan
pada Tagline dan beberapa media pendukung lainya.

Gambar 4.19 Tipe Font yang digunakan

49

4.8.5 Backsound
Backsound atau latar music dalam sebuah video, memiliki tujuan untuk
membuat situasi pada sebuah video atau film menjadi lebih menyatu dan lebih
menarik. Backsound pada perancangan Video Promosi Wisata Edukasi Gerabah
menggunakan bergenre Cinematic yang berjudul Inspiring Cinematic Uplifting
(Creative Commons). Music ini didapat diyou tube dari salah satu channel you
tube bernama RomanSenykMusic, Music yang digunakan bebas dari Copyright
dan aturan hukum.

4.8.6 Editing
Proses editing adalah tahap proses mengedit video terhadap footage video
dari pasca produksi, tugas ini dimiliki oleh video editor yang pekerjaanya memilih
dan memilah gambar ke dalam bentuk video tersebut dengan cara memotong atau
mengabungkan footage video, menjadi satu kesatuan video yang rapi dan sesuai
storyboard sehingga hasil akhirnya layar untuk ditonton kepada pengujung atau
wisatawan.
Pada proses editing, penulis menggunakan software editing Sony Vegas Pro
15. Dengan format yang digunakan 1080p x 1920p dengan Frame Rate 60 FPS
(Frame Per Second).

Gambar 4.20 Mengatur Format Video
Bagian pertama untuk melakukan proses editing, peneliti memasukan music
atau backsound terlebih dahulu, peneliti sudah menentukan file video dan music
kedalam 1 folder untuk mempermudah peneliti untuk proses editing. Software
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Sony Vegas Pro 15 kita tinggal memilih Explore untuk memuncukan Folder yang
sudah kita tata sebelumnya.

Gambar 4.21 Memasukan file music dan video
Bagian kedua, sesudah peneliti memasukan backsound musik didalam
timeline, dan memulai untuk memilih Scane atau Footage adegan yang sesuai
dengan Storyboard untuk nantinya diimport kedalam timline video dan menyesuaikan tempo dan irama musik. Dan menghasilkan rangkaian pemilihan video
dari Footage-Footage yang sudah dipilih.

Gambar 4.22 Proses Memilah footage sesuai storyboard.
Bagian Ketiga, Sesudah peneliti menata dan menyesuaikan Footage video
dan musik. Peneliti melanjutkan proses color correction dan color grading dalam
video, tujuanya untuk memberikan sentuhan rasa atau suasana video yang berbeda
dari aslinya
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Gambar 4.23 Proses color grading.

Proses terakhir dalam proses editing video, Peneliti akan mengkoreksi video tersebut dalam preview untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses
editing, Bila dirasa sudah cocok peneliti akan merender video dengan fitur Render
as media, kemudian memilih resolusi 1080p dengan Bit Rate 20.000.

Gambar 4.24 Proses render video.
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4.8.7 Final Project Video
Final Project Video atau hasil akhir video yang sudah diberikan, backsound,
effect, text, dan color grading. Yang selanjutnya dirender menjadi 1 video utuh
yang siap dan layak untuk ditonton. Pada tahap pengaplikasikan diterapakan melalu cara komputerasi terlebih dahulu menggunakan software yang ada pada computer.

Gambar 4.25 Tampilan video pembuka dalam video Promosi Wisata Edukasi
Gerabah

Pada awal pembukaan video memperliatkan perjalanan melewati kota Bojonegoro menuju ke Desa Wisata Edukasi Gerabah. Dengan angel wide shoot
menggunakan kamera Sony A6000.

Gambar 4.26 Gapura yang menujukan telah sampai di Wisata Edukasi Gerabah

Dalam scane selanjutnya menunjukan pintu masuk Gapura yang bertulisan
Selamat Datang Wisata Edukasi Gerabah (WEG) dan suasana desa malo rendeng
bojonegoro. Memiliki angle wide shoot dengan penggerakan tilt down.
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Gambar 4.27 Pengunjung wisatawan yang baru datang.

Scane selanjutnya menampilan 3 orang pengunjung wisatawan berjalan disiang hari berjalan kepusat belajar Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro.
Dan menerapkan protokol kesehatan. Sudut pandang wide shoot serta penggerakan panning mengikuti objek

Gambar 4.28 Pengunjung menerapkan protokol kesehatan.

Scane selanjutnya para wisatawan sebelum masuk dipusat belajar, mencuci
tangan terlebih dahulu yang telah disediakan dan menggunakan Handsanitizer
untuk menerapkan protokol kesehatan. Menggunakan angle wide shoot penggarakan kamera mengikuti objek.
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Gambar 4.29 Pengunjung membuat gerabah

Scane selanjutnya menunjukan 3 pengunjung belajar membuat gerabah yang
diajar langsung oleh instruktur professional mulai dari mencetak dan dibentuk.
Sudut pandang High angle dengan penggerakan panning.

Gambar 4.30 Pengunjung mewarnai gerabah

Scane disini pengunjung sedang mewarnai gerabah yang sudah dicetak
sebelumnya diajari langsung oleh instuktur untuk proses pewarnaan. Sudut pandang wide angle dengan penggerakan panning.
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Gambar 4.31 Wawancara pengurus gerabah.

Scane disini wawancara langsung oleh pengurus Wisata Edukasi Gerabah.
Mas gofur untuk menjelaskan sejarah dan tujuanya kedepanya seperti apa.
Menggunakan sudut pandang Medium shoot.

Gambar 4.32 Tugu peresmian festival gerabah.
Scane disini menunjukan beberapa cindera mata dan oleh oleh dari lembaga
sekolah dan sebuah tugu peresmian sebuah acara festival gerabah 2019. Sudut
pandang yang digunakan medium shoot dengan perggerakan panning.

4.9

Perancangan Media Pendukung

4.9.1 Sketsa Media Pendukung
Media pendukung diperlukan dalam proses perancangan video promosi.
Dikarenakan media video tetap mempunyai kelemahanya tersendiri maka dari itu
peneliti membuat media pendukung sebagai memperkuat media utama agar media
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promosi ini mengenai masyarakat masyarakat yang nantinya akan ke berkunjung
di Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonogoro. Media pendukungyang
digunakan adalah Brosur, Poster, X-Banner dan Marchendise seperti Gantungan
kunci, Pin dan Sticker

Gambar 4.33 Sketsa Media Pendukung dan Merchandise

4.10 Final Desain Media Pendukung
4.10.1 Final Desain Brosur

Gambar 4.34 Final Design Brosur
Brosur ini didesian dengan ukuran A4 dan A5 dengan lipat 3 atau 2. Yang
meliputi design luar dan dalam. Brosur ini berisikan tentang informasi Wisata
Edukasi Gerabah seperti beberapa foto pengunjung, foto proses edukasi gerabah,
Sejarah dan biaya-biaya untuk pengujung yang akan datang nantinya.
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4.10.2 X-Banner

Gambar 4.35 Final Design X-banner

Final desain dari X-banner digunakan pada promosi makanan, dan pariwisata. Menggunakan penyangga berbentuk X yang memudahkan untuk membongkar dan memasang kembali dimana saja. Desain dari media x-banner ini
memberikan informasi sejarah singkatnya Wisata Edukasi Gerabah Malo dan fasiliatas apa nantinya yang diberikan kepadang wisatawan.

4.10.3 Poster

Gambar 4.36 Final Design Poster

Poster adalah media pendukung dalam proses perancangan video. poster
sendiri media yang banyak digunakan oleh banyak orang untuk menarik orang
atau pengujung. dikarenakan sifat media ini cukup sederhana. Dengan bermain
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sebuah gambar, text dan informasi yang diberikan audience akan langsung
melihatnya dan membaca poster tersebut.

4.10.4 Spanduk

Gambar 4.37 Final Design Spanduk.

Media Spanduk sendiri fungsinya memberikan informasi yang berukuran besar dan membentang, media ini dipasang secara tidak langsung kepada pengguna
jalan. Font yang di gunakan Aristocrat dengan deskripsi pendek disebalah kanan.

4.10.5 Final Desain Marchandise
Marchandise sendiri digunakan untuk wisatawan yang sudah berkunjung di
Desa Wisata Edukasi Gerabah sebagai oleh-oleh. Marchandise dari Wisata
Edukasi Gerabah berupa gantungan kunci, pin dan sticker.

Gambar 4.38 Final Desain Marchandise
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BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Hasil sebuah kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti setelah emplementa-

si karya, dengan ini dapat disimpulkan, Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng
Bojonegoro memiliki:
1.

Perancangan video promosi dibuat dikarenakan oleh covid-19 pada tahun
2020 yang mengakibatkan wisata edukasi ini mengalami penurunan
wisatawan.

2.

Tujuan peneliti dalam merancangan video promosi Desa Wisata Edukasi
Gerabah Rendeng Bojonegoro adalah wisata ini belum mempunyai media
promosi yang cukup menarik untuk menarik pengunjung. Dengan adanya
video promosi dan media pendukung, peneliti mengharapkan Wisata
Edukasi Gerabah ini dikenal luas oleh masyrakat dari dalam negeri maupun
international.

3.

Dalam perancangan ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang
menganalisi objek penelitian, subjek penelitian, dan lokasi penelitian serta
studi litelatur.

4.

Konsep dari perancangan video promosi Desa Wisata Edukasi Gerabah
Rendeng Bojonegoro adalah Enthuastic yang didapat dari hasil mereduksi
data yang sudah dilakukan melalu KCM ( Key Communication Massage ).

5.

Dalam Perancangan Video Promosi Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng
Bojonegoro didukung dengan media poster, brosur, x-banner,dan marhandise sebagai media penunjang berupa cetak.

6.

Hasil dari media utama nantinya diposting melalu media sosial yang mudah
diakses, sehingga dapat dijangkau sampai di luar kota bojonegoro seperti,
Tuban, Malang, dan Surabaya. Sehingga Desa Wisata Edukasi Gerabah
lebih dikenal oleh masyrakat luas.

60

5.2 Saran
Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dalam perancangan video promosi
Desa Wisata Edukasi Gerabah sebagai upaya meningkatkan Brand Awareness,
makan didapat saran penelitian sebagai berikut :
1.

Diharapan pengurus Desa Wisata Edukasi Gerabah Reneng sebaiknya
secara maksimal berbagai media yang ada, tidak hanya mempromosikan
door to door disekolah-sekolah tapi menggunakan media internet seperti facebook, instagram, dan you tube. Dengan media tersebut membuat
masyarakat lebih tau akan Desa Wisata Edukasi Gerabah Rendeng Bojonegoro.

2.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kembali potensi wisata agar lebih
berkembang untuk dipromosikan.

3.

Dengan adanya media promosi masyarakat lebih banyak mengenal wisata
ini sebagai wisata edukasi dan budaya.

4.

Berusaha lebih baik memanfaatkan media-media yang sudah di kembangkan
lagi agar pengujung tetap terus berdatangan
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