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BAB III 

METODOLOGI DAN ANALISIS DATA 

3.1. Data Penelitian 

Penelitian dalam perancangan media promosi Pestaraya Bromo 2014 dilaksanakan 

pada tanggal 9 September 2013 di kantor pusat PT. Jazz Gunung Indonesia 

sebagai penyelenggara Pestaraya Bromo yang terletak di Jalan Talas 2 No. 68, 

Pondok Cabe Ilir RT05/RW01, Tangerang Selatan 15418 dan di kawasan Gunung 

Bromo dan sekitarnya pada tanggal 4-5 Oktober 2013. 

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam perancangan media 

promosi  Pestaraya Bromo 2014 adalah dengan melakukan observasi yang 

melibatkan panitia penyelenggara acara dan juga target pengunjung Pestaraya 

Bromo di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya. Selain itu penulis juga melakukan 

wawancara terhadap panitia penyelenggara dan dokumentasi yang mencakup 

desain lama media promosi yang dalam penyelenggaraan Pestaraya Bromo 

sebelumnya. 

3.1.1. Observasi 

Pestaraya Bromo merupakan festival atau rangkaian acara yang 

diselenggarakan oleh PT. Jazz Gunung Indonesia bekerja sama dengan 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo. 

Pestaraya Bromo pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013 yang 

mencakup Pestaraya Seni Rakyat, Pestaraya Kuliner, Pestaraya Jip, 
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Pestaraya Sepeda Gunung, dan Pameran Seni yang berupa kegiatan 

pameran dan loka karya seni dengan tema acara “Merayakan Sejarah 

Gemilang Nusantara”.  

Pestaraya Bromo 2013 diselenggarakan pada tanggal 29-30 Juni 

2013 yang diselenggarakan di kawasan wisata Bromo, Lautan Pasir, Java 

Banana Bromo Lodge, Café & Gallery, pendopo Kabupaten Probolinggo 

dan jalan protokol Kota Probolinggo. Pameran Seni yang diselenggarakan 

pada Jumat, 21 Juni 2013 bertempat di Java Banana Bromo Lodge, Café & 

Gallery. Pameran ini menampilkan beberapa karya seni dari lima seniman 

terpilih, yang masing-masing menampilkan karya dengan materi kayu, 

bambu, keramik, tekstil, maupun logam. Pada saat yang sama akan 

diselenggarakan loka karya seni oleh Tim Somalaing, pimpinan Dolorosa 

Sinaga. 

Hari berikutnya dilanjutkan dengan acara Pestaraya Sepeda 

Gunung yang berlangsung pada 30 Juni 2013. Salah satu tujuan Pestaraya 

Bromo yaitu mengembangkan kegiatan olahraga dan hobi yang berbasis 

wisata alam sekaligus secara berkelanjutan mengampanyekan gerakan 

pelestarian alam. Kegiatan ini merupakan salah satu dari ide penggagas 

yang ingin menyatukan antara kebutuhan olahraga sepeda gunung yang 

sedang terkenal di Indonesia dengan potensi kawasan Bromo sebagai 

tempat wisata gunung yang ternyata merupakan impian bagi penggemar 

olahraga sepeda gunung. 
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Kemudian terdapat Pestaraya Seni Rakyat yang diselenggarakan 

pada tanggal 29 Juni 2013 yang merupakan arak-arakan yang menyerupai 

keramaian dalam penyambutan Raja Majapahit ketika mengunjungi 

daerah-daerah pesisir di Jawa Timur. Pawai dalam pestaraya ini 

diselenggarakan di jalan protokol Kota Probolinggo dan berakhir di 

pendopo Kabupaten Probolinggo. Dalam karnaval ini juga ditampilkan 

kesenian daerah seperti Kesenian Jaran Kepang, Jaran Bodag, dan Reog. 

Pada hari yang sama diselenggarakan Pestaraya Kuliner yang juga 

bertempatkan di Pendopo Kabupaten Probolinggo. Dalam Pestaraya 

Kuliner ini, para peserta lomba seni boga menampilkan makanan khas 

yang berkembang di kawasan pesisir dan dataran tinggi Bromo, Tengger, 

dan Semeru. Mengingat bahwa Pestaraya Kuliner ini merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Pestaraya Seni Rakyat yang bertemakan 

kemeriahan pesta penyambutan kunjungan Raja Hayam Wuruk pada abad 

14 yang lalu, maka peserta lomba dapat menampilkan masakan yang 

dianggap sebagai makanan yang dihidangkan pada saat pesta penyambutan 

Raja Hayam Wuruk. Masakan-masakan tersebut mengandung salah satu 

atau lebih bahan-bahan seperti lada, kesumba, kapas, buah kelapa, buah 

pinang, asam, wijen, daging kambing, kerbau, burung, rusa, madu, ikan, 

telur, dan madu. Pada acara ini pengunjung yang bukan merupakan peserta 

lomba dapat ikut mencicipi makanan yang tersedia. Peserta lomba dengan 

masakan terbaik juga mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 
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Rp10.000.000,00 untuk juara pertama, Rp7.500.000,00 untuk juara kedua, 

dan Rp5.000.000,00 untuk juara ketiga. 

Sore hari di hari yang sama dengan Pestaraya Seni Rakyat dan 

Pestaraya Kuliner, acara Pestaraya Jip dibuka dengan dilepasnya 

rombongan-rombongan jip dari jalan protokol Probolinggo menuju 

kawasan Gunung Bromo. Jip Toyota FJ-40 merupakan hal yang identik 

dengan pegunungan Bromo dan jip di kawasan ini memiliki populasi 

jumlah jup terbanyak di seluruh dunia yang terkumpul dalam satu 

kawasan. Hubungan ini lah yang menjadi ide diselenggarakannya kegiatan 

Pestaraya Jip. Berbagai macam kegiatan diselenggarakan dalam Pestaraya 

Jip ini, seperti bakti sosial, pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia 

atau MURI, pemberian penghargaan terhadap Jip Toyota FJ-40 tertua yang 

terawatt baik, Jip dengan modifikasi paling menarik, atraksi Jip, diskusi 

dan forum pertemuan mengenai Jip. 

Pestaraya Bromo bertujuan untuk menjadikan kegiatan ini sebagai 

salah satu agenda dan destinasi pariwisata di Indonesia, sekaligus 

mengembangkan Bromo agar tidak sekedar sebagai tempat melihat 

matahari terbit. Selain itu acara ini diharapkan dapat meningkatkan 

apresiasi masyarakat terhadap seni rakyat dan seni boga di kawasan pesisir 

dan kawasan Bromo sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang 

berkembang sejak masa kerajaan-kerajaan nusantara. Pestaraya Bromo 

dapat menjadi alternatif dan pilihan festival dalam format yang berbeda 

dari festival seni dan budaya yang sudah ada di Indonesia dan juga 
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mengembangkan kegiatan olahraga dan hobi yang berbasis wisata alam. 

Pestaraya Bromo tentunya juga bertujuan untuk mendorong 

pengembangan dan sektor pariwisata yang menyejahterakan masyarakat 

yang bermukim di kawasan pariwisata (Pestarayabromo.com, 2013). 

Analisa SWOT Pestaraya Bromo 

Strengths 

• Festival seni dan budaya dengan format yang berbeda yang 

menggabungkan budaya seni tradisional dengan olahraga modern. 

• Mencakup pengunjung dan komunitas dengan berbagai macam minat 

yang berbeda. 

• Memberi informasi dan pengalaman budaya dan alam kawasan Bromo 

secara interaktif dan atraktif. 

Weaknesses 

• Acara yang tergolong baru karena baru diselenggarakan satu kali, 

sehingga belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. 

• Lokasi acara yang cukup jauh oleh karena itu membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk datang ke lokasi acara. 

• Tidak  banyak masyarakat yang sengaja datang berkunjung ke 

kawasan Gunung Bromo untuk festival ini. 
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Opportunities 

• Masyarakat umum tidak hanya dapat menonton festival tapi juga dapat 

berpartisipasi sebagai peserta pestaraya. 

• Kawasan Bromo yang merupakan tujuan wisata, sehingga pengunjung 

dapat mengunjungi pestaraya sekaligus berlibur. 

• Menyelenggarakan beberapa rangkaian acara yang sedang digemari 

masyarakat saat ini seperti bersepeda. 

• Festival ini akan dikenal oleh masyarakat di luar kawasan Jawa Timur. 

Threats 

• Festival seni dan budaya lain yang terjangkau secara lokasi dan biaya. 

• Acara lain dengan desain komunikasi visual yang menarik. 

Segment, Target, and Positioning 

Berikut merupakan spesifikasi target pengunjung Pestaraya Bromo: 

Jenis Kelamin  : Pria dan wanita 

Usia   : 25-35 tahun 

Psikografis  : 

• Sifat 

Terbuka, Petualang, Ekspresif 

• Gaya Hidup 
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Senang liburan, Tertarik akan seni dan budaya, 

Hobi bersepeda, Memiliki ketertarikan terhadap 

Jip, Penikmat kuliner, Senang berkumpul, 

Pecinta alam 

 Geografis  :  

• Masyarakat umum Jawa Timur seperti 

Surabaya, Probolinggo, Pasuruan, Malang, 

Blitar, Kediri, dan sekitarnya. 

• Masyarakat yang tinggal di luar daerah Jawa 

Timur. 

• Wilayah Indonesia 

Tempat Tinggal : Perkotaan dan pinggir kota. 

Pekerjaan  : 

• Pekerjaan yang memiliki kesibukan yang cukup 

tinggi. 

• Traveler 

Positioning Pestaraya Bromo adalah festival yang meyelenggarakan 

perayaan budaya dan seni tradisional dan olahraga sekaligus berwisata 

alam. Rangkaian acara dalam Pestaraya Bromo ini meliputi Pestaraya Seni 

Rakyat, Pameran Seni, Pestaraya Jip, Pestaraya Sepeda Gunung, dan 

Pestaraya Kuliner. 
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3.1.2. Wawancara 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara terhadap Nutfahadi 

Bagas Indyatmono selaku panitia Pestaraya Bromo pada tanggal 9 dan 20 

September 2013. Dalam wawancara tersebut penulis menanyakan 

mengenai konsep yang diangkat dalam penyelenggaraan dan jalannya 

acara Pestaraya Bromo 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 

Juni 2013. Menurut Bagas selaku panitia Pestaraya Bromo, acara ini 

merupakan festival yang dikonsepkan berbeda dari festival yang lain yang 

menampilkan kebudayaan tradisional dan olahraga modern yang sedang 

diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini seperti bersepeda. Festival 

yang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi untuk Suku Tengger ini 

juga diharapkan dapat memperkenalkan dan lebih mempopulerkan budaya 

tradisi zaman emas Kerajaan Majapahit dan kawasan Bromo dan 

sekitarnya. 

 

Gambar 3.1. Observasi kunjungan ke kantor Jazz Gunung Indonesia 
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Penulis juga menanyakan mengenai bentuk promosi yang 

dilakukan oleh pihak panitia dalam penyelenggaraan Pestaraya Bromo 

2013. Bagas Indyatmono mengatakan bahwa promosi sudah diaplikasikan 

pada beberapa media seperti poster, flyer, spanduk, umbul-umbul, dan 

tanda pengenal panitia beserta stiker yang digunakan saat acara 

berlangsung.  

3.1.3. Dokumentasi 

Pestaraya Bromo merupakan festival seni dan budaya yang baru pertama 

kali diselenggarakan pada tahun 2013. Media promosi yang dilakukan oleh 

penyelenggara meliputi baliho, poster, spanduk, brosur, umbul-umbul, 

iklan pada media cetak, dan juga bentuk merchandise seperti stiker. 

 

Gambar 3.2. Logo Pestaraya Bromo 

 

Gambar 3.3. Ikon rangkaian acara Pestaraya Bromo 
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Gambar 3.4. Desain poster acara Pestaraya Bromo 2013 
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Gambar 3.5. Desain flyer acara Pestaraya Bromo 2013 
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Gambar 3.6. Desain spanduk acara Pestaraya Bromo 2013 

 

 

Gambar 3.7. Desain umbul-umbul acara Pestaraya Bromo 2013 
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Gambar 3.8. Desain tanda pengenal panitia acara Pestaraya Bromo 2013 

 

  

Gambar 3.9. Suasana Pameran Seni dalam Pestaraya Bromo 2013 
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Gambar 3.10. Suasana Pestaraya Sepeda Gunung dalam Pestaraya Bromo 

2013 
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Gambar 3.11. Suasana Pestaraya Jip dalam Pestaraya Bromo 2013 

 

  

  

Gambar 3.12. Suasana Pestaraya Kuliner dalam Pestaraya Bromo 2013 
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3.1.4. Kuesioner 

Berdasarkan survey yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober hingga 6 

November 2013 terhadap 65 responden yang berdomisili di daerah Jawa 

Timur, berikut hasil yang didapatkan dalam penelitian ini. 

 

Diagram 3.1. Jenis Kelamin  

Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 46% responden berjenis 

kelamin pria dan 54% responden berjenis kelamin wanita. 
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Diagram 3.2. Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan survey yang dilakukan, responden paling banyak merupakan 

sarjana sebanyak 72%, kemudian diikuti dengan S2 dengan 15%, lulusan 

Sekolah Menengah Atas sebanyak 11%, dan S3 sebesar 2%. 

 

Diagram 3.3. Pengeluaran per bulan  
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Berdasarkan survey yang dilakukan, responden paling banyak memiliki 

pengeluaran di atas Rp2.000.000,00 per bulan yaitu sebanyak 69%, diikuti 

dengan pengeluaran sebesar Rp1.000.001,00-Rp2.000.000,00 sebanyak 

15%, kemudian Rp500.001,00-Rp1.000.000,00 sebanyak 11%, dan paling 

sedikit dengan pengeluaran <Rp500.000,00 sebanyak 5%. 

 

Diagram 3.4. Apakah responden pernah datang ke sebuah festival seni dan 

budaya di Indonesia 

Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 80% responden pernah 

datang ke sebuah festival seni dan budaya di Indonesia dan 20% 

responden belum pernahlm. 
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’ 

Diagram 3.5. Festival seni dan budaya yang pernah didatangi oleh 

responden 

Berdasarkan survey yang dilakukan, festival yang sering didatangi oleh 

responden adalah Festival Sekaten atau Grebeg Maulud yang 

diselenggarakan di Yogyakarta, kemudian Kirab Malam 1 Suro di Solo, 

Jember Fashion Carnaval, dan Grebeg Suro di Ponorogo. 
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Diagram 3.6. Alasan responden datang ke festival tersebut 

Berdasarkan survey yang dilakukan, alasan paling utama responden datang 

ke festival seni dan budaya tersebut yaitu karena tertarik dengan isi acara 

yang diselenggarakan, kemudian diikuti dengan keiingintahuan responden 

mengenai acara tersebut, dan media promosinya yang menarik. 
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Diagram 3.7. Frekuesi kunjungan responden ke sebuah festival budaya 

Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 75% responden datang ke 

sebuah festival seni dan budaya sebanyak 1 kali setahun dan sisanya 

datang ke 2-4 acara festival seni dan budaya per tahun. 

 

Diagram 3.8. Apakah responden pernah datang ke Pestaraya Bromo 
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Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 91% responden belum 

pernah datang ke Pestaraya Bromo dan hanya 9% yang sudah pernah 

datang. 

 

 

Diagram 3.9. Jika responden pernah datang ke Pestaraya Bromo, darimana 

responden mengetahui tentang festival tersebut? 

Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 5 orang mengetahui dari 

internet dan hanya 1 orang yang mengetahuinya dari poster. 
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Diagram 3.10. Media apa yang paling sering responden lihat dalam 

mempromosikan sebuah acara festival seni dan budaya? 

Berdasarkan survey yang dilakukan, Internet berada dalam urutan pertama 

dalam media promosi yang sering dilihat oleh responden dalam 

mempromosikan sebuah acara festival seni dan budaya, kemudian diikuti 

oleh iklan koran, iklan majalah, TV, radio, poster, spanduk, dan lain-lain 

seperti brosur, promosi mulut ke mulut, dan beberapa alasan lainnya. 
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Diagram 3.11. Informasi yang responden dapatkan saat melihat promosi 

acara pada media tersebut 

Berdasarkan survey yang dilakukan, waktu dan tempat acara berada dalam 

urutan pertama dalam informasi yang didapatkan responden saat melihat 

promosi acara pada media promosi tersebut, kemudian diikuti oleh isi 

acara, harga tiket masuk, dan terakhir penyelenggara acara. 
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Diagram 3.12. Hal yang paling menarik perhatian responden dalam 

melihat promosi sebuah acara 

Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 51% responden 

menganggap informasi yang ditawarkan paling menarik perhatian saat 

melihar promosi sebuah acara. Kemudian menurut 29% responden gambar 

yang menarik juga menjadi daya tarik sebuah promosi acara, 11% 

responden menganggap tulisan yang jelas dan menarik juga diperhatikan, 

dan tagline acara yang menarik juga menjadi hal yang menarik. 
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Diagram 3.13. Koran yang paling sering responden baca 

Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 52% responden membaca 

Kompas, diikuti dengan Jawa Pos sebanyak 19%, Koran Tempo dan 

Republika masing-masing sebanyak 10%, Media Indonesia beserta koran 

lainnya sebanyak masing-masing 5%. 
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Diagram 3.14. Majalah yang paling sering responden baca 

Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 50% responden membaca 

majalah Tempo, diikuti dengan Gatra sebanayk 19%, Cosmopolitan 

sebanyak 13%, SWA, Femina, dan beberapa majalah lain masing-masing 

sebanyak 6%. 
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3.1.5. Studi Pustaka 

Gunung Studi pustaka dilakukan sebagai landasan teori yang digunakan 

dalam mendukung perancangan media promosi Pestaraya Bromo 2014, 

yaitu berupa buku cetak yang didapatkan di toko buku dan perpustakan 

dan juga buku elektronik atau e-book. Penulis juga mengunjungi kantor 

penyelenggara Pestaraya Bromo untuk mendapatkan data-data yang 

berkaitan dengan perancangan media promosi yang dilakukan pada 

Pestaraya Bromo sebelumnya. Selain itu perbandingan terhadap 

kompetitor festival budaya juga dilakukan sebagai referensi bagi penulis. 

 

3.2. Mind Mapping 

Setelah melakukan penelitian terhadap acara Pestaraya Bromo 2013 dan 

perancangan media promosi sebelumnya, penulis menentukan dan menjabarkan 

hasil data-data tersebut agar dapat menentukan yang hal-hal dibutuhkan untuk 

media promosi Pestaraya Bromo 2014.  

Perancangan Media ..., Anindyajati Handaruvitri, FSD UMN, 2014



50 
!

 

Gambar 3.13. Mind Mapping 

 

3.3. Konsep Kreatif 

Tujuan Pestaraya Bromo adalah untuk mengenalkan dan lebih mempopulerkan 

seni dan budaya di kawasan pesisir Jawa Timur, khususnya kawasan Bromo, 

kepada masyarakat luas, sehingga penggunaan media dan elemen yang tepat 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan dipromosikannya acara ini.   

Menggunakan elemen fotografi yang berkaitan dengan acara Pestaraya 

Bromo seperti rangkaian acara yang dihadirkan dalam festival tersebut, sehingga 

target pengunjung dapat memiliki gambaran secara jelas mengenai bentuk acara 

Pestaraya Bromo. Fotografi yang digunakan dalam media promosi ini 

menunjukkan lokasi utama diselenggarakannya acara yaitu di kawasan wisata 

Gunung Bromo, serta rangkaian foto kegiatan acara Pestaraya Bromo. 
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Font yang digunakan dalam perancangan desain media promosi acara ini 

adalah menggunakan jenis huruf sans serif. Menurut Felici (2012, hlm. 40), Jenis 

huruf sans serif dimaksudkan untuk menarik perhatian, jelas keterbacaannya, dan 

dapat digunakan dalam kondisi apapun. Sans serif bersifat percaya diri, kuat, dan 

menarik perhatian, sehingga membuat jenis huruf ini lebih efektif secara grafis. 

Pemilihan media dalam promosi Pestaraya Bromo ini ditentukan 

berdasarkan kebutuhan promosi Pestaraya Bromo 2014 dan survey yang 

dilakukan terhadap target pengunjung. Dalam perancangan ini media promosi 

yang digunakan adalah website, iklan koran, iklan, majalah, poster, brosur, tanda 

pengenal panitia, seragam panitia, seragam peserta acara, spanduk, umbul-umbul, 

dan cinderamata yang terdiri dari topi, tempat minum, payung, handuk, pin, dan 

gantungan kunci. Dominasi media cetak dalam perancangan media promosi ini 

mengacu pada hasil survey yang menunjukkan bahwa media cetak berada di 

peringkat kedua dalam media yang paling sering dilihat dalam mempromosikan 

suatu acara.  
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