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1.   Pendahuluan 

Teknologi Informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Perkembangan itu memberikan beberapa manfaat dan berperan dalam 

penyebaran informasi, salah satunya media promosi. Saat ini media promosi 

banyak berbentuk digital maupun video. Seiring dengan berkembangnya 

teknologi, sektor industri yang lainpun ikut berkembang, salah satunya adalah 

sektor industri pariwisata [1]. 

Pariwisata merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan 

perekonomian suatu Negara. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor 

yang mendapatkan sorotan dari pemerintah, dengan berkembangnya sektor 

industri pariwisata ini dapat meningkatkan devisa Negara. Salah satu tempat 

wisata yang menarik untuk dikunjungi adalah wisata sejarah. Salah satu tempat 

yang menarik untuk dijadikan salah satu tujuan wisata sejarah adalah museum. 

Salah satu museum di Indonesia yang memiliki nilai sejarah penting adalah 

Museum Kereta Api Ambarawa, karena museum tersebut merupakan satu-

satunya museum kereta api dengan lokomotif uap yang masih aktif dan memiliki 

kelengkapan koleksi-koleksi lokomotif kuno. Kemudian adanya kereta wisata 

yang menggunakan roda bergigi untuk jalur menanjak yang tidak hanya langka di 

Indonesia, bahkan dunia. Hal-hal tersebut tentu saja harus bisa dimanfaatkan 

museum ini untuk menempatkan diri di benak pengunjung, dan sebagai sarana 

untuk mempromosikan museum itu sendiri [2]. 

Sektor pariwisata juga membutuhkan media promosi berupa video. Promosi 

menggunakan video lebih efektif, menarik dan mudah dipahami karena video 

memiliki konten audio dan visual. Selain itu dengan menggunakan video, 

penggambaran Museum Kereta Api Ambarawa terlihat detail dan nyata dengan 

wujud asli museum tersebut, serta lebih mudah disebar luaskan dibandingkan 

media promosi yang lain. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka akan 

dirancang sebuah video promosi Museum Kereta Api Ambarawa berbasis 

infografik karena infografik dapat memberikan suatu informasi, data atau 

pengetahuan secara visual yang dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang 

kompleks dengan cepat dan jelas. Proes publikasi video promosi tersebut 

memanfaatkan media online yang sedang popular saat ini, salah satunya adalah 

Youtube. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang pertama berjudul “Perancangan media promosi pariwisata 

berbasis multimedia (Kabupaten Poso)” oleh Anthony Laemba. Perancangan 

tersebut menggunakan Flash atau gambar bergerak yang dapat memberikan daya 

tarik wisatawan untuk berkunjung kedaerah tujuan wisata yang meliputi peta, 



 

  

 

gallery, schedule dan info wisata, definisi wilayah dan juga media pamer pajang 

[3]. 

Penelitian kedua oleh Rizki Utari dengan judul “Perancangan Video Infografis 

P.T. Bumi Artha Nugraha Sebagai Media Informasi Dengan Teknik Motion 

Graphic”. Infografis merupakan visualisasi data untuk memberikan informasi 

kepada pembaca yang direpresentasikan melalui objek grafis sehingga menarik 

dan mudah dimengerti [4]. 

Dari kedua penelitian yang ada, keunggulan dari penelitian ini bila 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah memberikan informasi yang 

lebih menarik dengan pengaplikasian infografis pada video live action, agar 

target audience lebih mengetahui keadaan real dari lokasi yang dipromosikan, di 

mana penelitian terdahulu yang telah dibuat hanya menggunakan animasi saja. 

Multimedia merupakan pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan 

menggabungkan alat bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga pemakai dapat 

bernavigasi, berinteraksi, berekreasi dan berkomunikasi [5]. 

Video merupakan rekaman gambar hidup atau program televisi untuk 

ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan kata lain video merupakan 

tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara [6]. 

Promosi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain agar 

dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran. Promosi merupakan usaha 

mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat tentang sesuatu hal untuk 

mempengaruhi konsumen [7]. 

Video Promosi adalah bentuk penayangan informasi yang bersifat audio 

visual sehingga menjadi kunci mengenai suatu merek atau membagikan informasi 

kepada pelanggan dan konsumen akhir [8]. 

Sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian 

gambar atau dalam sinematografi disebut montase/montage. Jenis shot  yang 

digunakan dalam sinematografi : long shot , medium close up, medium shot, one 

shot, two Shot , full shot , group shot, extreme close up, close up, dan big close 

up. Sedangkan untuk camera angle yang digunakan antara lain : low angle, eye 

level, high angle, bird eye, slanted, over shoulder, dan candid [9]. 

Infografik didefinisikan sebagai visualisasi data atau ide-ide yang mencoba 

untuk menyampaikan informasi kompleks untuk penonton dengan cara yang 

dapat dengan cepat dikonsumsi dan mudah dipahami. Proses pengembangan dan 

penerbitan infografis disebut visualisasi data, desain informasi, atau arsitektur 

informasi [10].  

Video Infografik adalah representasi visual dari data dan pengetahuan dalam 

bentuk video. Sebuah video infografik dapat memberikan penonton dengan 

potongan informasi bernilai tinggi hanya dalam waktu yang singkat dan 

meningkatkan perspektif mereka pada subyek. Karena itu kombinasi audio dan 

http://www.bukupr.com/2011/12/teknik-pencapan-pada-kain.html


 

  

 

visual lebih mungkin untuk membuat hubungan emosional ke pesan dan lebih 

mungkin untuk menanggapi [11].  

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian perancangan video 

promosi Museum Kereta Api Ambarawa adalah metode Mixed Method. Metode 

mix method metode ini menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan 

kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Mix method sendiri berfokus pada 

pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan data 

kualitatif, baik dalam single study (penelitian tunggal) maupun series 

study (penelitian berseri) [12].  

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian perancangan video 

promosi Museum Kereta Api Ambarawa menggunakan linear strategy, strategi 

ini dirasa baik dan tepat untuk proses penelitian karena pada suatu tahap dimulai 

setelah tahap sebelumnya diselesaikan, demikian seterusnya. Tahapan secara 

garis besar dalam penelitian mengenai perancangan media informasi pendakian 

dengan video berbasis video infografik dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai 

berikut [13]. 

 

 

 

Gambar 1. Linier Strategy  

 

Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan 

masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu dapat kita kenali sebagai 

suatu masalah (Suriasumantri, 2001: 309). Sedangkan menurut Amien Silalahi, 

(2003: 21), identifikasi masalah artinya usaha mendaftar sebanyak-banyaknya 

pertanyaan terhadap masalah yang terjadi yang sekiranya dapat dicari jawaban 

melalui penelitian.  

Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah adalah : 

 Pengamatan (Observasi) 

Berdasarkan pengamatan baik secara langsung maupun tidak, didapat 

masalah bahwa penyampaian informasi maupun promosi yang ada kurang 

inovatif, hal ini dikarenakan media promosi yang ada hanya berupa 

brosur dan media sosial yang hanya berisikan foto. 

 Wawancara  

Setelah dilakukan wawancara dengan Bpk. Hardika Hadi Rismaji 

selaku Supervisor Indonesian Railway Museum, didapat sebuah 

permasalahan yaitu belum adanya media promosi tentang Museum Kereta 

Api Ambarawa dalam bentuk video. 

TAHAP 1 

PENGUMPULAN DATA 

 

TAHAP 2 

ANALISIS DATA 

 

TAHAP 3 

PERANCANGAN 

 

TAHAP 4 

PENGUJIAN 

 

 



 

  

 

 Angket 

Angket diberikan kepada pengunjung Museum Kereta Api 

Ambarawa secara langsung untuk mengetahui tingkat ketertarikan 

pengunjung melalui informasi dalam media promosi yang pernah ada. 

Masalah yang didapat dari angket adalah minimnya publikasi tentang 

Museum Kereta Api Ambarawa dan kurangnya informasi yang jelas dan 

inovatif tentang museum tersebut. 

Pengumpulan data dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder. 

Untuk data primer diperoleh berdasarkan observasi langsung di kawasan 

Museum Kereta Api Ambarawa, kemudian dengan menggunakan angket dan 

wawancara langsung kepada pihak Museum Kereta Api Ambarawa. Data yang 

diperoleh dari Bpk. Hardika Hadi Rismaji selaku Supervisor Indonesian Railway 

Museum, didapatkan beberapa data seperti kurangnya inovasi media dalam hal 

promosi museum tersebut. Selain itu diperoleh juga data bahwa media promosi 

yang sudah ada masih minim dan dan tidak efektif. Kemudian data yang 

diperoleh berdasarkan observasi secara langsung di Museum Kereta Api 

Ambarawa yaitu promosi yang ada tentang museum kurang inovatif dalam hal 

media dan kurang informatif dalam hal konten yang disajikan. Selanjutnya data 

diperoleh dari angket atau kuesioner yang diberikan kepada pengnjung, data yang 

didapat yaitu mengenai media apa yang didapat pengunjung dan apakah dengan 

media yang ada sudah cukup menarik dan informatif. Selain itu menurut 

sebagian besar responden promosi mengenai museum yang sudah ada selama ini 

masih kurang menarik dan efektif, karena hanya berupa brosur dan juga artikel 

tentang museum tersebut, sehingga menurut responden masih sangat 

diperlukannya media promosi yang inovatif dan memiliki daya tarik tersendiri. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendukung pengumpulan data 

primer dengan cara mencari data melalui website maupun buku. Dari 

pengumpulan data didapat hasil bahwa keberadaan Museum Kereta Api 

Ambarawa sebagai rancangan museum internasional belum mendapatkan tempat 

di benak calon pengunjung, banyak orang yang bahkan belum mengetahui 

keberadaan museum atau mereka kurang mengetahui tentang apa itu Museum 

Ambarawa [2]. 

Dalam perancangan video promosi Museum Kereta Api Ambarawa berbasis 

video infografik ini memiliki tahap perancangan yang harus dilakukan yaitu pra 

produksi, produksi, pasca produksi, kemudian dilakukan evaluasi dan jika perlu 

maka akan dilakukan perbaikan hingga video jadi atau fix yang dapat dilihat pada 

gambar 2. 
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Gambar 2. Bagan Metode Perancangan 

 

Konsep dalam video promosi Museum Kereta Api Ambarawa, sesuai dengan 

pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang promosi Museum Kereta Api 

Ambarawa, maka konsep yang akan diangkat adalah media promosi Museum 

Kereta Api Ambarawa yang dikemas menggunakan video live action yang 

ditambahkan dengan unsur infografik sehingga informasi dapat disampaikan 

secara terstruktur, jelas dan menarik. Perancangan ini sendiri menggabungkan 

elemen yang ada di dalam multimedia yaitu video berupa video live action serta 

animasi tipografi. Sehingga nantinya di dalam hasil perancangan video tersebut 

terdapat dua elemen multimedia yang digabung menjadi satu video. Video 

promosi yang dihasilkan ini berupa video promosi Museum Kereta Api 

Ambarawa dengan penjelasan informasi singkat menggunakan animasi berupa 

tipografi. Dalam perancangan video promosi ini, menguatkan konten dari segi 

cerita secara runtut untuk membantu mengarahkan informasi dari konten promosi 

yang ingin disampaikan mengenai Museum Kereta Api Ambarawa. Tujuan dari 

penggunaan cerita dari museum itu sendiri agar perancangan lebih terstruktur dan 

juga audience akan lebih memahami informasi yang disampaikan di dalam video 

tersebut. Dengan menguatkan konten dari segi cerita yang meliputi harga tiket, 

sejarah singkat museum maupun lokomotif, dan objek kereta wisata, maka secara 

tersirat audince akan lebih tertarik untuk mengunjungi museum tersebut.  



 

  

 

Storyline merupakan alur sebuah cerita dalam bentuk teks yang dapat 

menghubungkan satu adegan dengan adegan yang lain. Sehingga menjadi satu 

kesatuan naskah. Pembuatan storyline ini, untuk menggambarkan lebih jelas 

maksud dari konsep dan konten dari video promosi yang akan dirancang. 

Storyline dimulai dengan memperkenalkan suasana museum Kereta Api 

Ambarawa, kemudian menjelaskan tentang lokasi museum berada serta 

dilanjutkan dengan memperkenalkan fasilitas yang ada di museum dengan dua 

talent berjalan ke loket masuk yang menggambarkan adanya interaksi pembelian 

tiket masuk. Selanjutnya talent berjalan masuk dan melihat isi dari museum 

kemudian penjelasan tentang sejarah singkat Museum Kereta Api Ambarawa.  

Setelah menjelaskan tentang sejarah singkat dari museum tersebut, konten 

cerita dilanjutkan dengan visualisasi dari lokomotif-lokomotif yang ada di 

museum yang diikuti dengan sejarah singkat dan penjelasan detail dari masing-

masing lokomotif, serta memperkenalkan konten yang ada di museum selain 

lokomotif itu sendiri diselingi dengan talent yang berinteraksi diantara lokomotif 

dan benda-benda antik yang ada di museum. Kemudian memperkenalkan satu hal 

yang menarik dari museum tersebut, yaitu penjelasan tentang lokomotif yang 

hingga saat ini masih digunakan sebagai kereta wisata. 

Treatment disusun berdasarkan hasil riset awal (baik langsung maupun tak 

langsung) dan berdasarkan rumusan ide dalam bentuk film statement yang 

diuraikan secara deskriptif tentang bagaimana rangkaian mengenai media 

promosi Museum Kereta Api Ambarawa dengan penambahan unsur infografik. 

1. Scene 1  : Penjelasan Lokasi Museum 

 (eye level - medium close up) pengambilan nama jalan dimana 

museum berada. 

 (low angle - slide) menceritakan keadaan bangunan museum tampak 

depan. 

2. Scene 2  : Pengenalan Suasana Museum 

 (eye level - full shot) pengambilan footage dan suasana museum 

3.  Scene 3  : Fasilitas Museum 

 (eye level – full shot) menceritakan fasilitas-fasilitas yang ada meliputi 

loket masuk, jam buka harga tiket, dan lain-lain. 

4. Scene 4 :  Lokomotif yang ada di museum 

 (eye level - medium close up) menampilkan sekilas tentang lokomotif-

lokomotif yang ada. 

 (eye level - close up - slide) menjelaskan sejarah secara singkat sejarah 

masing-masing lokomotif. 

5. Scene 5  : Konten museum selain lokomotif 

 (eye level - full shot - slide) memperkenalkan konten museum yang 

ada selain lokomotif, yang meliputi telepon antic, telegraf morse, 

roda bergerigi, dan lain-lain 



 

  

 

6. Scene 6     : Kereta Wisata 

 (low angle - long shot) menjelaskan tentang kereta wisata meliputi 

waktu operasional, tujuan operasional, dan ditambahkan footage 

dan detail suasana di dalam kereta wisata tersebut.  

 

Storyboard adalah naskah yang dituangkan dalam bentuk gambar nyata. 

Storyboard merupakan serangkaian sketsa (gambar) dibuat persegi panjang yang 

menggambarkan suatu urutan (alur cerita).  

 

 
Tabel 1. Storyboard Perancangan Video Promosi Museum Kereta Api Ambarawa 

Gambar Durasi Angle & Shot Keterangan 

 

 

 

00:01 - 00:08 

 

Eye level, 

Full shot 

 

Penjelasan lokasi 

museum 

(scene 1) 

 

 

 

00:33 – 00:43 

 

Eye level, 

Full shot 

 

Pengenalan 

suasana museum 

(scene 2) 

 

 

 

00:50 – 01:00 

 

Eye level, 

Medium shot 

 

Menceritakan 

fasilitas yang ada 

meliputi loket, 

harga tiket, dan 

jam bka 

(scene 3) 
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Tahap selanjutnya adalah tahap produksi, yaitu pengambilan Video Live 

Action, pada tahap ini yang dilakukan adalah proses shoting di area museum baik 

dengan talent maupun hanya pengambilan footage museum dengan mengikuti 

konsep seperti pada storyline dan treatment. Proses pembuatan video live action 

ini menggunakan kamera DSLR untuk menghasilkan gambar yang baik serta 

didukung dengan peralatan pendukung kamera berupa lensa, tripod, dan lain-lain.  

 

 
 

Gambar 3. Proses Produksi 

 

 

 

 

01:46 – 01:52 

 

Eye level, 

Medium close 

up 

 

Penjelasan 

lokomotif yang 

ada di museum 

(scene 4) 

 

 

 

 

02:00 – 02:30 

 

Low angle, 

Full shot 

 

Penjelasan konten 

museum selain 

lokomotif 

(scene 5) 

 

 

 

02:30 – 03:00 

 

Low angle, 

Long shot 

 

Kereta wisata 

(scene 6) 



 

  

 

 
 

Gambar 4. Proses Produksi 

 

 

Kemudian pada tahap pasca produksi dibagi menjadi beberapa tahap offline 

editing, online editing, dan mixing. Offline editing merupakan proses menata 

gambar sesuai dengan scenario dan urutan shot yang telah ditentukan. Dari 

semua hasil produksi dilakukan review satu persatu dan dianalisa sesuai 

kebutuhan video. Setelah didapat bagian gambar yang sesuai lalu disusun pada 

timeline software editing video sesuai urutan scene yang telah ditentukan. 

 

 

 
 

Gambar 5. Proses Editing Offline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Dalam proses online editing dilakukan penambahan efek-efek seperti efek 

transisi, warna, dan efek-efek lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

 

        
                     Sebelum                                            Sesudah  

 
Gambar 6. Colour Grading 

 

 

Kemudian penambahan unsur infografik dengan menggunakan animasi 

tipografi. Animasi yang digunakan adalah kinetik tipografi, dimana kinetik 

tipografi lebih  menarik perhatian dari audience dan membuat audience merasa 

ingin membaca konten yang ada.  

   

 
 

Gambar 7. Penambahan Unsur Infografik 

 

 

Setelah editing online selesai maka dilakukan penggabungan dan 

penyelarasan antara visual dan audio, serta penambahan narasi agar menjadi 

kesatuan yang utuh. 

 



 

  

 

 
 

Gambar 8. Proses Mixing 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Video promosi ini berisi informasi mengenai konten yang ada di dalam 

museum meliputi jam buka, harga tiket, lokomotif serta barang-barang antic yang 

ada di dalam museum, agar informasi tentang museum kereta api Ambarawa 

dapat tersampaikan dengan jelas kepada audience khususnya calon pengunjung 

museum. Scene1 yang ada dalam video promosi ini terdapat intro yang 

menjelaskan secara singkat mengenai lokasi museum kereta api berada , scene 1 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
 

Gambar 9. Scene 1 

 

Scene 2 yang menjelaskan suasana yang ada di dalam museum. Gambaran 

suasana di dalam museum dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
 

Gambar 10. Scene 2 

 



 

  

 

Scene 3 menjelaskan tentang fasilitas dan sejarah singkat tentang museum 

kereta api Ambarawa. Scene 3 dapat dilihat pada Gambar 11. 

 
 

Gambar 11. Scene 3 

 

Scene 4 yang menjelaskan tentang lokomotif yang ada di museum. Scene 4 

dapat dilihat pada Gambar 12. 

 
 

Gambar 12. Scene 4 

 

Scene 5 menjelaskan tentang konten museum selain lokomotif, penjelasan 

tentang konten selain lokomotif dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
 

Gambar 13. Scene 5 

 

Scene 6 menjelaskan tentang objek kereta wisata yang ada di museum dan 

dapat dilihat pada Gambar 14. 



 

  

 

 
 

Gambar 14. Scene 6 

 

Pada hasil akhir video promosi museum kereta api Ambarawa akan diunggah 

pada media sosial Youtube dan dibagikan melalui media sosial Facebook, 

Instagram agar penyebarannya lebih mudah dan luas. Selain itu video promosi 

akan disebarluaskan melalui website yang ada. Media perancangan pada media 

sosial dan website dapat dilihat pada Gambar 15 dan Gambar 16. 

 

 
Gambar 15. Media Sosial Youtube 

 

 

 
Gambar 16. Media Website 

 

Pengujian menggunakan metode mix method. Pengujian kualitatif dilakukan 

dengan wawancara, yang pertama terhadap Bpk. Hardika Hadi Rismaji selaku 
Supervisor Indonesian Railway Museum. Adapun materi yang diujikan kepada 

bapak Hardika Hadi Rismaji mengenai konten video promosi Museum Kereta 

Api Ambarawa meliputi informasi museum, alur cerita, narasi, serta kebutuhan 

promosi Museum Kereta Api Ambarawa. Dari pengujian yang telah dilakukan, 

didapatkan hasil bahwa video promosi ini sudah menggambarkan tentang segala 



 

  

 

informasi Museum Kereta Api Ambarawa secara baik dan jelas. Alur video yang 

jelas dan mudah dipahami karena diperjelas dengan narasi yang ada, sehingga 

video promosi ini dapat menjadi alternative media dalam mempromosikan 

Museum Kereta Api Ambarawa. 

Selanjutnya pengujian kualitatif dilakukan dengan wawancara yang dilakukan 

kepada Bpk. George Nicholas Huwae, S.Pd., M.I.Kom selaku ahli 

cinemtography untuk mendapat masukan tentang video promosi tersebut. Bapak 

George Nicholas Huwae mengatakan bahwa video tersebut sudah dapat 

dikatakan sebagai video promosi, karena hasil visualisasi, cinematography, dan 

konten yang ada dalam video secara terstruktur sudah sesuai dengan konten yang 

diperlukan dalam perancangan suatu video promosi. 

Lalu dilanjutkan pengujian kuantitatif yang dilakukan kepada 30 responden. 

Secara demografis, responden didapat dari kecamatan Ambarawa dan sekitarnya. 

Responden adalah calon pengunjung yang belum pernah mengunjungi Museum 

Kereta Api Ambarawa, karena dengan pemilihan kriteria responden tersebut data 

yang didapat akan lebih kuat dan jelas. Kepada 30 responden diberikan kuesioner 

yang berisi pertanyaan seputar video promosi Museum Kereta Api Ambarawa. 

Pengujian kuantitatif dilakukan dengan tujuan menilai tanggapan responden 

terhadap video promosi Museum Kereta Api Ambarawa adapun kriteria jawaban 

dibagi menjadi lima opsi yaitu, (A) sangat menarik, (B) menarik, (C) cukup 

menarik, (D) tidak menarik, (E) sangat tidak menarik. Daftar pertanyaan dan 

hasil perhitungan yang diberikan kepada responden dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Tabel Hasil Pengisian Kuesioner 

No Pertanyaan Jawaban Total 

A B C D E 

1 Apakah informasi tentang video 

promosi tersebut sudah tersampaikan 

dengan baik? 

15 10 5 0 0 30 

2 Apakah penggunaan teks infografik 

dalam video promosi terebut mudah 

dipahami? 

5 17 5 3 0 30 

3 Apakah penyampaian narasi dalam 

video promosi tersebut dapat 

tersampaikan dengan jelas? 

23 7 0 0 0 30 

4 Apakah backsound yang digunakan 

pada video promosi tersebut sudah 

sesuai? 

10 14 4 2 0 30 

5 Apakah responden mengerti 

informasi yang disampaikan dalam 

video? 

9 18 3 0 0 30 

6 Apakah media ini layak dijadikan 

media promosi museum? 

8 19 3 0 0 30 

Total 70 85 20 5 0 180 



 

  

 

Dari hasil pengolahan pertanyaan kuesioner, kemudian dilakukan perhitungan 

menggunakan skala Likert untuk mendapatkan presentasi dari masing-masing 

jawaban dan implementasi pada diagram, adapun rumusan perhitungan sebagai 

berikut [14]: 

 

 
 

Keterangan: 

Tk  : Total keseluruhan jawaban (dalam %) 

Tj : Total dari setiap jawaban  

Tr : Total responden 

Ts : Total soal 

 

 

Perhitungan prosentase dari Tabel 1 adalah sebagai berikut: 

Jawaban A didapat perhitungan dari: 

 
Jawaban B didapat perhitungan dari: 

 
Jawaban C didapat perhitungan dari: 

 
Jawaban D didapat perhitungan dari: 

 
Jawaban E didapat perhitungan dari: 

 
 

 



 

  

 

      
Gambar 17. Diagram hasil kuesioner kuantitatif 

 Dari hasil pengujian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa 52% 

responden menganggap video informasi baru ini menarik serta responden 

mengetahuiinformasi yang disampaikan dalam video. Hal ini dapat dilihat dari 

segi informasi mengenai SOP kegiatan pendakian gunung, kesesuaian animasi 

dengan informasi, huruf atau tipografi yang digunakan terbaca dengan jelas, 

pelafalan talent dalam menyampaikan informasi sudah jelas, backshound yang 

digunakan dalam video yang sesuai dan tidak mengganggu. Menurut para 

responden video informasi ini layak untuk dijadikan media informasi tentang 

kegiatan pendakian gunung. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan dengan hasil penelitian, didapat hasil bahwa perancangan video 

promosi Museum Kereta Api Ambarawa dinilai baik untuk menjadi media 

promosi, dan dengan informasi yang ada di dalam video promosi serta didukung 

dengan sinematografi, kesesuaian backsound, narasi yang jelas dan sesuai dapat 

menarik minat calon wisatawan untuk berkunjung di Museum Kereta Api 

Ambarawa. Sehingga perancangan ini cukup layak sebagai media promosi 

Museum Kereta Api Ambarawa. 

6. Daftar Pustaka 

[1]www.bandungbaratkab.go.id/content/pemanfaatan-teknologi-informasi-

sebagai-media-promosi-pariwisata. 

[2]Mohammad Akbar, 2015. Strategic Communication Museum Kereta Api 

Ambarawa. 

[3]Anthony Laemba, 2013. Perancangan dan Implementasi Komunikasi Visual 

Media Promosi Pariwisata Berbasis Multimedia. UKSW : DKV FTI. 

[4]Rizki Utari, 2014. Perancangan Video Infografis P.T. Bumi Artha Nugraha 

Sebagai Media Informasi Dengan Teknik Motion Graphic. AMIKOM, 

Yogyakarta. 

[5]Kusrianto, Adi. 2007. Pengantar Desain Komunikasi Visual.. Yogyakarta : 

Andi Offset. C.V Andi Offset Graphic Advertising Multimedia. Yogyakarta : 

Andi Offset. 



 

  

 

[6]http://kbbi.web.id/pengertian-video. 

[7]Herlen Farlow, 1979.Pubicizing and Promoting Programs. 

[8]Terence A. Shimp, 2003. Periklanan dan Promosi Aspek Tambahan 

Komunikasi Pemasaran Terpadu. 

[9]Putra,Adi.2012. Photograph and Cinematograph. 

http://phoci.bukupr.com/2012/08/pengertian-sinematografi.html. Diakses tanggal 

12 Agustus 2012. 

[10]Mark Smiciklas, 2012. the power of infographics. 

[11]Paula Crerar, 2007.  

[12]Creswell, John W. and Clarck Vicki :2008. Designing and Conducting 

Mixed Methods Research. 

[13]Sarwono, Jonathan, dan Hary Lubis, 2007, Metode Riset Untuk Desain 

Komunikasi Visual. 

[14] http://www.kompasiana.com/alifianahr/skala-likert-sebagai-teknik-evaluasi_ 

55283fcdf17e6111318b45a7. Diakses tanggal 7 April 2016. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kompasiana.com/alifianahr/skala-likert-sebagai-teknik-evaluasi_

