
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



45 
 

BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Pada tugas akhir ini, perancangan visual commercial campaign bertujuan untuk 

mengubah paradigma negatif yang ada di masyarakat saat ini mengenai barongsai 

dengan menginformasikan kepada target nilai-nilai positif dan benefit yang dapat 

ditemukan di barongsai. Dalam perancangan Tugas Akhir ini, penulis 

mengumpulkan berbagai data demi mendukung perancangan, yaitu wawancara, 

observasi lapangan, dan FGD (Focus Group Discussion).  

Wawancara dilakukan penulis pada Raga Putra sebagai pelatih di pelatihan 

barongsai Kong Zi Miao untuk mengetahui sifat pelatihan dan keadaan Kong Zi 

Miao saat ini. Wawancara juga penulis lakukan pada Surya sebagai salah satu 

anggota Kong Zi Miao yang juga merupakan juara dunia pada pertandingan 

barongsai 2nd Living Word International Lion Dance Championship untuk 

mengetahui pendapat beliau mengenai permainan barongsai ini. Demi 

menguatkan data, penulis juga melakukan observasi lapangan yaitu dengan terjun 

langsung pada proses pelatihan barongsai di Kong Zi Miao untuk mencari nilai-

nilai barongsai yang dapat dijual ke masyarakat. FGD penulis lakukan pada 7 

remaja dalam rentang usia 17-23 tahun untuk mencari pendapat masyarakat 

mengenai barongsai sekarang ini. Perancangan Tugas Akhir juga diperkuat 

dengan teori-teori mengenai commercial campaign dan teori desain komunikasi 

visual.  
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Target utama commercial campaign ini adalah remaja laki-laki berusia 

15-18 tahun di Tangerang. Perancangan kampanye ini ditujukan kepada remaja 

dengan status sosial menengah hingga menengah ke atas. Media yang akan 

digunakan adalah media TTL (Through The Line) yang merupakan penggabungan 

antara ATL (Above The Line) dan BTL (Below The Line). Media ATL berupa 

media sosial Instagram dan situs website. Sosial media Instagram digunakan 

sebagai media utama berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap 

kegiatan yang dilakukan selama satu hari oleh remaja laki-laki berusia 18 tahun. 

Media pendukung dalam perancangan ini berupa poster yang akan ditempatkan di 

sekolah-sekolah SMA Tangerang sesuai dengan target utama yang berprofesi 

sebagai pelajar SMA. Media BTL berupa merchandise sebagai pendukung 

keberhasilan perancangan visual commercial campaign ini.  

3.2. Data Penelitian 

3.2.1. Profil Kong Zi Miao  

Pelatihan barongsai Kong Zi Miao Indonesia pertama kali didirikan oleh seorang 

ahli bela diri yang berasal dari China, yaitu Tan Tiang Tjoan pada tanggal 1 

Oktober 1974. Pertama kali didirikan, tempat pelatihan ini bernama Seni Gerak 

Badan Makin Tangerang (SGBMT). Pelatihan ini terletak di Litang Khongcu Bio 

di kawasan Pasar Lama, Tangerang.  

Pada awalnya, tempat pelatihan ini merupakan tempat pelatihan kungfu 

dan seni bela diri. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan atraksi 

barongsai, maka pelatihan ini membentuk perkumpulan Barongsai dan Pekingsai 
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Khongcu Bio, dimana para anggota Seni Gerak Badan Makin Tangerang 

(SGBMT) ikut bermain dengan dasar latihan fisik, kuda-kuda, dan kungfu yang 

telah mereka pelajari. 

Seiring berjalannya waktu, para anggota semakin memiliki kesibukan 

masing-masing sehingga pelatihan barongai ini kekurangan anggota hingga 

akhirnya harus vakum pada tahun 2002. Pelatihan barongsai ini kembali aktif lagi 

pada tahun 2006 dengan nama baru Persatuan Seni Tari Naga & Singa Khongcu 

Bio Indonesia. Kini, pelatihan barongsai ini lebih dikenal dengan nama 

Indonesian Kong Zi Miao Dragon and Lion Dance Association.  

Sejak kebangkitannya pada tahun 2006, Indonesian Kong Zi Miao Dragon 

and Lion Dance Association mengikuti berbagai kejuaraan naga dan barongsai 

tingkat nasional maupun dunia dan telah meraih beberapa prestasi. 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Lokasi pelatihan Kong Zi Miao 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

1. Visi  : Menjadi perkumpulan Naga dan Barongsai yang berkarakter baik,  

berprestasi, dan melestarikan budaya Tionghoa melalui olahraga. 
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2. Misi  

- Memajukan olahraga Naga dan Barongsai sebagai penyalur hobi yang 

positif.  

- Membentuk karakter dan mental pribadi yang baik melalui disiplin latihan.  

- Menjalin persaudaraan yang kokoh antar anggota.  

- Menjalin kerjasama yang baik antar perkumpulan Naga & Barongsai.  

- Mencetak atlet - atlet Naga & Barongsai yang profesional tingkat Nasional 

& Dunia  

3. Prestasi 

- Juara 4 kejuaraan barongsai 2nd Living Word International Lion Dance 

Championship, 31 Mei - 1 Juni 2014.  

- Juara 1 kejuaraan Barongsai Rider Permata Cup Banten, 27 Oktober 2013.  

- Juara 2 kejuaraan Barongsai Situ Gintung Festival, 9 Desember 2012.  

- Juara 1 dan 2 kejuaraan Barongsai Banten Open, Boen Tek Bio Cup , 29 

September 2012.  

- Juara 1 Partisipasi Atraksi Barongsai Terbaik dari 25 tim se-Banten, 

Festival Peh Cun 2012.  

- Juara harapan 3 nasional, kejuaraan Nasional Persobarin Cup II, 28 

November 2011. 
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- Juara harapan 2 kejuaraan Barongsai Nasional Presiden Cup, 9 Oktober 

2011.  

- Juara harapan 3 kejuaraan Barongsai Nasional Seasons City, 31 Januari 

2010.  

- Juara harapan 3 kejuaraan Nasional Barongsai Lantai Bekasi Square Open, 

15 November 2009.  

- Juara harapan 2 kejuaraan Nasional Naga Mangga Dua Square Naga, 18 

Oktober 2009.  

3.2.2. Wawancara 

a. Wawancara pelatih Kong Zi Miao 

Proses wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2016 di Litang Khongcu Bio, 

Pasar Lama, Tangerang, bersama Bapak Raga Putra selaku pelatih barongsai 

Kong Zi Miao Indonesia. 

Menurut Raga Putra, jumlah anggota hingga saat ini mengalami 

penurunan. Beliau menduga bahwa para peserta mengalami masa jenuh dan 

banyak yang mengeluh apa tujuan mereka terus melakukan latihan. Pertandingan 

atau perlombaan yang dapat memacu semangat para peserta tidak sering diadakan 

di Indonesia, hanya sekitar 3-4 kali dalam setahun. Berbeda bila dibandingkan 

dengan Malaysia yang secara rutin pertandingan yang diadakan setiap bulannya. 

Di Indonesia, tempat pelatihan Kong Zi Miao biasanya hanya dapat mengikuti 

pertandingan yang diadakan di daerah Jabodetabek saja karena keterbatasan dana 
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untuk datang ke kota-kota yang cukup jauh. Untuk saat ini, jumlah peserta sedang 

mengalami penurunan, bahkan hampir mencapai setengah dari jumlah awal.  

Beliau mengatakan bahwa sejak awal pelatihan ini tidak memiliki jumlah 

anggota yang pasti. Bahkan, anggota pelatihan ini pernah tersisa hingga hanya 10 

orang. Raga Putra mengatakan bahwa perlu melakukan open recruitement untuk 

mendapatkan anggota-anggota baru. Saat ini pelatihan Kong Zi Miao memiliki 

anggota sebanyak 15 orang, sedangkan pada kenyataannya, mereka membutuhkan 

setidaknya 50 orang untuk pembagian tim. Bahkan, beliau berekspektasi untuk 

bisa mendapatkan anggota lebih dari itu. Namun untuk mencapai angka 50 saja 

sangat sulit sekarang. Beliau juga menduga bahwa banyak peserta yang memilih 

kesibukan masing-masing, seperti kuliah, dan sebagainya. Pelatihan Kong Zi 

Miao ini tidak memasukkan anggota baru dengan sembarangan. Menurut Raga 

Putra, mereka lebih memilih orang baru yang dating dengan kemampuan masih 0, 

dengan kata lain masih belum pernah tergabung dengan kegiatan barongsai di 

tempat lain. Menurut beliau, banyak orang-orang yang berpindah tempat latihan 

karena mengutamakan kepentingan pribadi, yaitu bayaran. Beliau mengatakan 

bahwa biasanya, open recruitement dapat menjaring kurang lebih 20 orang peserta 

baru. Semua orang yang mendaftar akan diterima oleh Kong Zi Miao, dan 

selanjutnya, biasanya banyak peserta yang mengundurkan diri dengan sendirinya 

dengan berbagai alasan. Alasan paling umum adalah banyak peserta yang mau 

mencari penghasilan dari kegiatan ini, dimana di Kong Zi Miao, para pemain 

tidak dibayar. Pelatihan Kong Zi Miao tidak berbasis uang karena sejak awal 

dibentuk, tujuan mereka adalah untuk melestarikan tradisi dan hobi. Penghasilan 
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uang mereka dapatkan dari client maupun angpao akan mereka dikumpulkan 

untuk peremajaan alat dan  disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. 

Raga Putra mengatakan bahwa untuk meletarikan suatu tradisi, orang-orang 

berusia dini lah yang paling efektif. Beliau berpendapat bahwa karena siapa lagi 

yang dapat melestarikan bila bukan generasi muda.  

Kong Zi Miao sendiri memiliki beberapa media promosi yang mereka 

gunakan untuk mengekspos diri kepada masyarakat, yaitu berupa instagram, 

facebook, path, dan saat ini sedang dalam proses pembuatan website yang 

diperkirakan akan launching pada imlek tahun depan. Melalui website tersebut 

dapat melaukan reservasi penampilan barongsai dan naga oleh Kong Zi Miao. Isi 

dari media-media promosi yang mereka miliki berupa foto-foto setiap kegiatan 

yang mereka lakukan. Hingga sekarang, promosi ke beberapa client banyak 

dilakukan melalui referensi mulut ke mulut sehingga menurut beliau, media 

promosi yang mereka miliki saat ini masih belum efektif. Target penyebaran 

promosi Kong Zi Miao adalah daerah Jabodetabek. Kong Zi Miao sendiri 

menargetkan pemain dengan usia 15-23 tahun. Menurut Raga Putra, remaja 

dengan usia 15-23 tahun sedang berada pada usia produktif dan mudah dilatih. 

Remaja dalam rentang usia ini juga memiliki stamina yang lebih kuat dan 

memiliki waktu yang lebih banyak.  

Kong Zi Miao berusaha menjadi perkumpulan barongsai dan naga yang 

professional. Hal ini tercerminkan dari seragam yang mereka gunakan. Seragam 

untuk pengurus dan pemain berbeda. Para pengurus mengenakan seragam yang 

lebih formal berbentuk kemeja, sedangkan para pemain megnenakan seragam 
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yang berbentuk kaos. Saat penampilan pun mereka diwajibkan untuk selalu tampil 

rapi meskipun sedang bermain barongsai dan naga. Baju yang mereka kenakan 

diwajibkan untuk dimasukkan ke dalam celana. Selain seragam, barongsai yang 

mereka gunakan selalu diimpor dari Malaysia. Harganya memang jauh lebih 

mahal, namun Kong Zi Miao mementingkan kualitasnya yang jauh lebih bagus 

daripada buatan lokal. Di tempat pelatihan Kong Zi Miao sendiri menyimpan 

banyak barongsai yang sudah jarang digunakan karena dianggap sudah lama dan 

usang, bulu-bulu barongsai yang mulai jelek, sehingga mereka harus terus 

melakukan peremajaan. 

Di Kong Zi Miao nilai-nilai baik pada para remaja juga ditanamkan 

sehingga menjadi pribadi yang baik. Hal ini membuat Kong Zi Miao tidak hanya 

memiliki penampilan yang bagus, namun juga karakter para anggota yang baik.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Foto bersama narasumber 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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b. Wawancara peserta Kong Zi Miao 

Proses wawancara dilakukan pada tanggal 6 April 2016. Wawancara dilakukan 

dengan Surya sebagai narasumber. Menurut Surya, mengikuti kegiatan barongsai 

ini sudah menjadi hobinya sejak dulu. Awalnya, Surya menggunakan kegiatan ini 

sebagai penghilang rasa bosan. Setelah beberapa waktu mengikuti pelatihan, 

Surya mengaku mulai merasakan banyak keuntungan dari kegiatan latihan 

barongsai ini. Selain sebagai hobi dan pengisi waktu luang, Surya merasakan juga 

manfaat untuk kesehatan tubuhnya sendiri karena kegiatan latihan yang banyak 

melatih stamina. Setiap memulai proses latihan, para pemain diwajibkan untuk 

melakukan olahraga pemanasan terlebih dahulu dan beberapa latihan fisik lainnya 

seperti push-up. Selain itu, Surya juga mendapatkan semakin banyak teman dan 

keluarga dari perkumpulan ini, orang-orang yang bersama-sama ikut tergabung 

dalam melestarikan tradisi ini. Menurut Surya, mengikuti kegiatan barongsai ini 

sangat membantu untuk mempertahankan tradisi barongsai agar tidak hilang 

terbawa zaman. Menurut Beliau, sangat disayangkan apabila tradisi ini harus 

hilang karena sebenarnya merupakan hal yang menarik dan patut dibanggakan.  

Dari segi stamina yang terlatih, Surya mengatakan bahwa bagian yang 

paling dirasakan manfaatnya adalah pada bagian tangan, perut, dan kaki. Awal 

mengikuti kegiatan ini, beliau sangat cepat kelelahan apabila diwajibkan untuk 

melakukan push-up. “Push-up 20 kali saja sudah ngos-ngosan,” ungkap Surya. 

Namun sekarang, beliau mengaku bahwa melakukan push-up hingga lebih dari 

100 kali-pun mereka sanggup. Hal ini dikarenakan mereka telah terbiasa dengan 

latihan-latihan berat seperti itu. Bahkan, kegiatan sehari-hari justru terasa lebih 
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ringan dan tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan di proses latihan 

tersebut. Selain itu, kemampuan mereka untuk menggunakan kaki juga 

meningkat. Menurut Surya, sekarang ini para pemain sangat mampu untuk berlari 

dengan jarak tempuh jauh dan dengan nafas yang masih stabil. Hal ini 

dikarenakan oleh latihan kuda-kuda dan jogging yang selalu mereka lakukan juga 

di setiap latihan. Seluruh kegiatan melatih fisik ini sangat dibutuhkan dalam 

permainan barongsai. Butuh stamina yang kuat untuk mampu mengangkat kepala 

barongsai dan memainkannya. Selain itu, kekuatan kaki dibutuhkan agar pada saat 

tampil, mereka mampu untuk melakukan gerakan-gerakan rumit namun tetap 

stabil, seimbang, dan bagus. 

Surya mengaku bahwa melalui kegiatan barongsai ini beliau 

mendapatkan banyak kenalan baru, dan hal paling beruntung saat ini yang mereka 

rasakan adalah diminta untuk bermain dalam film The Last Barongsai oleh Rano 

Karno. Selain itu, dari kegiatan ini para pemain juga secara tidak langsung 

mendapat kemampuan bela diri. Setiap proses latihan mereka didasari oleh latihan 

kungfu yang menjadi dasar gerakan-gerakan tarian mereka juga. Lebih lagi, 

melalui setiap kegiatan barongsai, banyak wanita yang kagum dengan para 

pemain sehingga tidak sedikit pemain yang mendapatkan pasangan melalui 

kegiatan ini. 

3.2.3. Focus Group Discussion  

Untuk mendapatkan akar permasalahan dan pemikiran masyarakat yang ada di 

masyarakat saat ini, penulis mengadakan kegiatan focus group discussion (FGD) 
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dengan mengajak 7 remaja berusia 15-23 tahun sesuai target untuk mencari tahu 

bagaimana pendapat mereka tentang barongsai. Kegiatan FGD ini berlangsung 

selama kurang lebih 50 menit.  

Anggota FGD masing-masing berusia 16 tahun, 18 tahun, 2 peserta 

berusia 20 tahun, 2 peserta berusia 21 tahun, dan 23 tahun. Penulis menanyakan 

terlebih dahulu kriteria kegiatan diluar sekolah atau perkuliahan apa yang akan 

mereka ikuti. Dari hasil diskusi, penulis mengumpulkan data bahwa para remaja 

tersebut tertarik dengan kegiatan yang melatih otak dan dapat membuat mereka 

lebih pintar, kegiatan yang terkait dengan olahraga, kegiatan yang dapat 

menghibur, kegiatan bela diri, dan kegiatan yang berbau seni seperti dance. Dari 

semua jawaban tersebut, mayoritas menjawab tertarik untuk mengikuti kegiatan 

yang berhubungan dengan olahraga dan seni.  

Penulis kemudian memberikan beberapa pilihan kegiatan yang dapat 

mereka ikuti, antara lain basket, bulu tangkis, barongsai, paduan suara, teater, 

dance, dan karate. Peserta diminta untuk mengurutkan dari angka satu hingga 7 

kegiatan yang paling menarik minat mereka. Kegiatan olahraga basket menduduki 

posisi pertama dari 3 peserta, dan sisanya memilih dance, bulu tangkis, dan karate 

sebagai kegiatan yang paling menarik minat mereka. Hasil menunjukkan bahwa 

kegiatan barongsai menduduki tiga urutan terakhir.  

Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa mereka memilih kegiatan 

olahraga basket karena terlihat keren serta adanya kebersamaan dan kerja sama 

tim. Peserta yang memilih kegiatan karate berkata bahwa bela diri sangat penting 
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karena lingkungan sekarang ini sangat rawan kejahatan di tempat-tempat umum. 

Alasan peserta lain yang memilih kegiatan dance berkata bahwa kegiatan ini 

cukup efektif untuk membantu mengeluarkan keringat. Selain itu, dance juga 

melatih daya ingat dan peserta dapat mengeksplor hal-hal baru. Dance juga 

menarik karena mengandung seni musik dan kerja sama tim. Peserta yang 

memilih kegiatan bulu tangkis berkata bahwa karena olahraga ini kompetitif, 

bersaing satu lawan satu.  

Penulis melontarkan pertanyaan terbuka tentang apakah para peserta setuju 

bahwa tradisi harus dilestarikan oleh generasi muda, dan meminta alasan atas 

jawaban mereka. Seluruh peserta FGD setuju bahwa tradisi harus dilestarikan  

dengan alasan bahwa generasi selanjutnya juga berhak untuk tahu tradisi apa yang 

kita miliki. Selain itu tradisi juga perlu dilestarikan untuk mewarnai hari-hari 

besar. Para peserta juga menyetujui pernyataan bahwa generasi muda saat ini lah 

yang paling efektif untuk melestarikan tradisi, yaitu dengan turut terjun 

melakukan tradisi tersebut. Beberapa peserta juga pernah mengikuti kegiatan yang 

menyangkut tradisi, seperti wushu, gamelan, dance tarian china, dan lomba baju 

daerah Tiongkok. 

Setelah itu, penulis menanyakan tentang kesan apa yang timbul di benak 

para peserta saat mendengar barongsai. Peserta memberi jawaban yang bervariasi, 

seperti imlek, china, angpao, cina benteng, dan mengusir setan. Namun sebagian 

besar peserta mengatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan 

barongsai. Alasan yang diberikan bervariasi, mulai dari karena gender wanita 

hingga alasan hanya tertarik untuk menikmati, bukan menjadi pelakunya. Para 
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peserta mengungkapkan bahwa barongsai sudah ketinggalan zaman saat ini 

sehingga mereka merasa malu apabila harus turut bermain. Mereka juga 

mengatakan bahwa tidak memiliki passion di bidang tersebut, melelahkan, dan 

yang paling mayoritas, mereka berkata bahwa image barongsai di mata 

masyarakat saat ini cukup buruk. Di kota-kota besar khususnya Jakarta dan 

Tangerang ini, barongsai dipandang seperti pengamen karena banyaknya pihak-

pihak yang menyalahgunakan tradisi ini untuk mencari uang tanpa 

memperdulikan peraturan dan nilai yang terkandung. Padahal, di kota-kota kecil, 

barongsai masih memiliki nilai yang baik, berbeda dengan nilainya disini. Bahkan 

ada peserta yang berkata bahwa apabila ikut bermain barongai, mereka akan 

merasa seperti badut. Para peserta berpendapat bahwa sosial yang memberikan 

tekanan untuk mengikuti barongsai ini. apabila masyarakat tidak berpendapat 

demikian dan sebagian besar tertarik untuk mengikutinya, maka mereka akan 

mengikuti kegiatan ini tanpa merasa malu dan justru merasa menyenangkan dan 

keren.  

Peserta mengambil contoh salah satu jajanan tradisional Indonesia, kue 

cubit. Kue cubit kembali eksis di lingkungan kita karena penyesuaian terhadap 

perkembangan zaman. Mereka berpendapat bahwa barongai juga seharusnya 

mampu untuk menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. mereka berpendapat 

bahwa diperlukan sesuatu yang mampu mengangkat tradisi barongsai sehingga 

nilai-nilai baik yang dimiliki dapat diperlihatkan.  

Penulis selanjutnya menawarkan sebuah tempat pelatihan barongsai yang 

tidak berbasis uang dan hasil yang mereka dapatkan digunakan untuk peremajaan 
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peralatan serta disumbangkan pada yang membutuhkan, kemudian menanyakan 

kembali mindset mereka terhadap barongsai. Para peserta berkata bahwa mindset 

mereka jelas berubah terhadap tempat pelatihan tersebut, akan tetapi hal tersebut 

tidak merubah pandangan di masyarakat bahwa barongsai sama dengan mencari 

keuntungan berupa uang. Peserta berpendapat bahwa percuma apabila nilai-nilai 

baik yang dimiliki tempat pelatihan ini hanya diketahui oleh internal saja. 

Masyarakat tetap akan berpendapat bahwa mereka berbasis uang. Oleh karena itu, 

para peserta berpendapat bahwa perlu adanya media yang mampu mengangkat 

nama pelatihan ini. Yang perlu diubah saat ini adalah persepsi masyarakat tentang 

barongsai ini terlebih dahulu.  

Para peserta menyatakan bahwa apabila ada reward yang bisa mereka 

dapatkan dari mengikuti barongsai ini, mungkin hal tersebut dapat mempengaruhi 

minat mereka. Penulis kemudian mengungkapkan bahwa memang ada banyak 

perlombaan yang diadakan di Indonesia, dan bahkan tempat pelatihan yang 

penulis sebutkan sebelumnya telah beberapa kali memenangkan kejuaraan dan 

mendapatkan banyak penghargaan. Bahkan, lebih dari reward seperti perlombaan, 

dengan mengikuti barongsai-pun mereka akan mendapatkan banyak reward lain 

seperti stamina, kemampuan bela diri, dan sebagainya. Setelah mengetahui hal 

tersebut, para peserta FGD terlihat kagum dan mengatakan bahwa mereka cukup 

tertarik untuk mengikutinya. 

Pada FGD juga dibahas mengenai media yang akan penulis gunakan 

nantinya. Berdasarkan hasil FGD, rata-rata remaja menghabiskan sebagian besar 

waktu mereka dalam sehari untuk mengakses internet melalui smart phone yang 
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mereka miliki. Aplikasi yang paling sering mereka akses antara lain games dan 

sosial media. Untuk sosial media, remaja banyak menggunakannya untuk 

mendapat informasi dan untuk berkomunikasi. Untuk mendapatkan informasi /  

berita terbaru, para remaja ini sering menggunakan instagram, line, dan facebook. 

Para remaja mengaku bahwa untuk mendapat informasi terbaru, facebook dan 

instagram merupakan media sosial yang cukup efektif. Informasi tentang berita 

terbaru kebanyakan dapat ditemukan di facebook dan instagram karena 

banyaknya masyarakat yang mengunduhnya. Saat ini, media sosial Line juga 

cukup efektif untuk mendapatkan informasi terbaru karena adanya fitur Line 

News. 

Berdasarkan hasil FGD, penulis menarik kesimpulan bahwa masalah yang 

ada adalah rendahnya minat para remaja usia 15-23 tahun untuk mengikuti 

kegiatan barongsai oleh karena anggapan bahwa barongsai adalah hal yang 

memalukan dan ketinggalan jaman. Kurangnya pengetahuan akan nilai-nilai dan 

benefit yang didapatkan dari barongsai juga menjadi salah satu penyebabnya. 

Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa media yang sering diakses para remaja 

adalah media sosial, dimana instagram dan facebook sebagai media utama untuk 

mendapatkan informasi. 
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Gambar 3.3. Kegiatan Focus Group Discussion 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

3.2.4. Observasi  

a. Observasi Hobi 

Penulis melakukan interview langsung dengan 10 remaja mengenai hal menarik 

apa yang ditawarkan oleh olahraga populer saat ini, yaitu olahraga basket. 

Tujuannya adalah untuk mencari tahu apa yang para remaja harapkan dari sebuah 

kegiatan olahraga, kemudian membandingkannya dengan kegiatan barongsai. 

Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan bahwa seluruh alasan para 

remaja tertarik dengan kegiatan olahraga basket merupakan sifat-sifat yang juga 

dimiliki oleh kegiatan barongsai. Sebagian besar jawaban menunjukan bahwa hal 

yang menarik minat para remaja dalam olahraga basket adalah karakter 

permainannya. Berikut tabel perbandingannya. 
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Tabel 3.1. Tabel Perbandingan 

Basket Barongsai  

- Kompetitif dan puas saat berhasil 

memenangkan pertandingan. 

- Gaya & teknik yang digunakan 

menjadikannya menarik. 

- Banyak iklan tentang basket ini 

yang memotivasi. 

- Tidak semua orang bisa karena 

harus melalui proses latihan yang 

serius. 

- Mampu menarik lawan jenis. 

- Membakar kalori dan menyehatkan 

tubuh. 

- Adanya kerja sama tim yang 

menghasilkan rasa kebersamaan. 

 

- Menggunakan banyak anggota 

tubuh seperti tangan dan kaki. 

- Kompetitif dalam perlombaan yang 

diadakan. 

- Banyak teknik dan gerakan 

menarik yang harus dikuasai. 

- Tidak banyak ditampilkan di 

periklanan.  

- Tidak semua orang bisa karena 

harus melalui proses latihan yang 

serius. 

- Mampu menarik lawan jenis. 

- Membakar kalori dan menyehatkan 

tubuh. 

- Adanya kerja sama serta irama 

yang menghasilkan rasa 

kebersamaan. 

- Menggunakan banya anggota tubuh 

seperti tangan, kaki, badan. 
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- Tensi permainan tinggi, beda 1 

detik dapat mengubah seluruh 

permainan. 

- Dapat membentuk tubuh menjadi 

lebih bagus. 

- Tensi pada pertunjukan tinggi, 

karena harus menyesuaikan irama, 

maka waktu juga sangat penting. 

- Proses pelatihan barongsai yang 

konsisten akan membentuk tubuh 

ideal. 

 

b. Observasi lapangan 

Penulis juga melakukan observasi dengan  terjun langsung dalam proses 

pelatihan dengan tujuan mencari karakter permainan barongsai yang dapat 

menarik masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 3 April 2016, dan 

berlokasi di Litang Khongcu Bio, kawasan Pasar Lama, Tangerang. Berdasarkan 

hasil observasi, penulis menemukan beberapa karakter yang menarik dari kegiatan 

barongsai, yaitu: 

1. Kekompakan yang sangat dilatih dan gerakan yang harus seirama. 

2. Musik dan tariannya yang sangat menarik perhatian. 

3. Gerakan-gerakan yang menarik dan sulit dilakukan. 

4. Sangat melatih stamina dan fisik. 

- Paling terasa di bagian tangan,perut, dan kaki. 

- Tangan: push-up. 
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- Kaki: kuda-kuda dan jogging. 

- Perut: beberapa gerakan yang sangat menekan otot perut. 

5. Memperbanyak teman dan saudara.  

6. Rasa kekeluargaan yang kental. 

7. Mendapat banyak kenalan baru dan relasi. 

8. Mempelajari teknik bela diri kungfu. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, penulis mengambil 

beberapa poin yang dapat dijadikan nilai jual pelatihan barongsai Kong Zi Miao 

Indonesia, antara lain: 

1. Melatih stamina 

2. Membentuk tubuh 

3. Melatih kemampuan team work 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Penulis dalam mengikuti proses pelatihan 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.5. Proses pelatihan di Kong Zi Miao 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Proses latihan barongsai 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Proses latihan musik 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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3.3. Segmenting 

1. Segmentasi Demografis 

Dalam perancangan kampanye ini, segmentasi demografis target utama adalah 

para remaja yang berusia 15 sampai 18 tahun yang merupakan pelajar Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dengan status ekonomi sosial A dan B.  

2. Segmentasi Geografis 

Kampanye ini menargetkan para remaja yang berdomisili di Tangerang, 

Indonesia. 

3. Segmentasi Psikografis 

Kampanye ini menargetkan para remaja yang merupakan kaum menengah hingga 

menengah atas yang memiliki gaya hidup modern dan mengikuti perkembangan 

zaman. Target utama merupakan remaja yang aktif menggunakan media sosial 

dan remaja yang menyukai kegiatan olahraga. 

3.4. Targetting 

Commercial campaign barongsai dirancang dengan target utama remaja laki-laki 

etnis Tionghoa berusia 15-18, pelajar SMA, berdomisili di Tangerang, Indonesia. 

Remaja yang ditargetkan adalah remaja dengan gaya hidup modern yang 

mengikuti perkembangan zaman, para pelajar yang menyukai olahraga, dan 

termasuk di golongan mengengah ke atas.  
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3.5. Positioning 

Olahraga barongsai tidak hanya sebatas melestarikan tradisi, tetapi juga membawa 

banyak benefit untuk masing-masing pribadi. 

3.6. Kompetitor 

Untuk memperkuat data, penulis melakukan observasi ke 2 tempat pelatihan 

barongsai lainnya sebagai kompetitor. Penulis melakukan observasi ke 

perkumpulan barongsai dan naga Boen Hay Bio dan Boen Tek Bio. Penulis 

mengamati beberapa aspek sebagai perbandingan nilai kuat yang dimiliki masing-

masing tempat pelatihan, antara lain jumlah peserta, frekuensi latihan, pelatih, 

durasi latihan, kekompakan, sistematis latihan, dan pemanasan. Berikut tabel 

perbandingannya: 

Tabel 3.2. Tabel Kompetitor 

Nama pelatihan Kong Zi Miao Boen Hay Bio Boen Tek Bio 

Jumlah peserta +/- 15 +/- 32 +/- 23 

Frekuensi latihan 
2x/minggu 

(Rabu & Minggu) 

2x/minggu 

(Selasa & Jumat) 

1x/minggu 

(Rabu) 

Pelatih 2 pelatih Tanpa pelatih Tanpa pelatih 

Durasi latihan +/- 3 jam +/- 1.5 jam +/- 1.5 jam 

Durasi Pemanasan +/- 45 jam +/- 15 menit +/- 20 menit 
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Berdasarkan hasil analisa perbandingan dengan kompetitor, penulis 

menemukan bahwa dalam proses pelatihan barongsai, Kong Zi Miao memiliki 

kualitas yang lebih baik yang dapat dilihat dari durasi latihan yang lama, adanya 2 

pelatih, dan proses pemanasan yang lebih melatih stamina. Kong Zi Miao 

memiliki kelemahan dalam hal jumlah anggota. Hal ini menjadi alasan utama 

dipilihnya Kong Zi Miao sebagai objek penulis. 

3.7. Studi Eksisting  

1. Commercial campaign Nike 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Kampanye Nike 

(sumber: www.adsoftheworld.com) 

Kampanye yang dirancang oleh perusahaan Nike ini mengangkat isu sosial 

tentang kondisi orang-orang disabilitas yang sering menjadi pusat perhatian 

masyarakat karena dianggap aneh. Poster kampanye menggunakan teknik 

fotografi dengan menunjukkan foto close-up penyandang disabilitas. Poster 

menampilkan headline yang berbunyi “It’s okay to stare” yang mengajak orang-

orang memperhatikan ilustrasi utama tersebut. Headline diikuti dengan sub –
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headline yang berbunyi “It’s hard not to when you’re looking at a world reacord 

holder” dan “You must be playing him in te semi finals”. Kata-kata yang 

digunakan sangat kuat menunjukkan bahwa orang disabilitas tersebut merupakan 

para juara dunia pada bidang olahraga masing-masing sehingga secara tidak 

langsung poster kampanye ini menyampaikan bahwa jangan memandang remeh 

orang-orang dengan disabilitas, karena mereka dapat menjadi juara.  

2. Commercial campaign oleh Crusoe 

 

Gambar 3.9. Kampanye Crusoe 

(sumber: www.adsoftheworld.com) 

 Crusoe merupakan perusahaan pakaian dalam pria. Dalam commercial 

campaign diatas, Crusoe menggunakan teknik fotografi dan ilustrasi untuk 

menyampaikan pesan utamanya. Pesan yang ingin disampaikan adalah “Wake up 

to the adventure inside you” yang berarti mengenakan pakaian dalam Crusoe akan 

merasakan pengalaman berpetualang. Pesan tersebut disampaikan dengan 

menggambarkan seorang laki-laki yang tidur menggunakan pakaian dalam 
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Crusoe, sedangkan pesan adventure disampaikan dengan ilustrasi berupa doodle 

kegiatan yang sedang dialami, yaitu motor-biking, ski, dan berselancar.  

3. Commercial campaign oleh Volvo 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Kampanye Volvo 

(sumber: www.adsoftheworld.com) 

Perusahaan Volvo merupakan perusahaan transportasi. Kampanye 

menunjukkan headline “Our philosophy” dan menunjukkan penggunaan bahan 

sehari-hari hingga tetes terakhir. Ilustrasi menunjukkan sifat kendaraan Volvo 

yang hemat bahan bakar seperti pasta gigi yang digunakan hingga harus 

digunting, jeruk yang diperas hingga sangat kering, dan botol saos tomat yang 

digunakan hingga bersih. Poster kampanye menggunakan warna-warna yang calm 

dengan adanya vignette sehingga menunjukkan kesan dramatis dan pandangan 

yang lebih terfokus pada objek utama. Pesan utama disampaikan dengan ilustrasi 

yang kuat sehingga porsi ilustrasi jauh lebih banyak daripada porsi body copy. 
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4. Commercial campaign oleh Mitsubishi 

 

Gambar 3.11. Kampanye Mitsubishi 

(sumber: www.adsoftheworld.com) 

 Kampanye yang dirancang perusahaan Mitsubishi menampilkan produk 

kendaraan untuk keperluan pekerjaan konstruksi. Poster menunjukkan potret para 

pekerja konstruksi dengan mobil Mitsubishi. Poster menggunakan teknik fotografi 

dan digital imaging. Pada poster tersebut, ilustrasi foto digunakan sebagai 

penyampai pesan utama. Logo Mitsubishi diletakkan di bagian bawah sehingga 

menjadi titik akhir attention.  

3.7.1. Kesimpulan Studi Eksisting 

Dari hasil studi beberapa kampanye yang penulis lakukan, penulis menemukan 

bahwa untuk sebuah kampanye sebagian besar orang-orang akan menggunakan 

teknik fotografi sebagai penyampai pesan utama. Sebagian besar commercial 

campaign juga menggunakan picture-window layout, dimana ilustrasi berfungsi 

sebagai penyampai pesan utama dan memiliki porsi paling besar dalam sebuah 
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bidang desain. Rata-rata commercial campaign menggunakan font san serif untuk 

mengurangi kesan formal dan kaku. Copywriting yang digunakan merupakan 

kata-kata yang singkat namun cukup kuat untuk menyampaikan pesan kampanye. 

Sebagian besar perusahaan menempatkan logo di ujung bawah agar arah baca 

terakhir tertuju pada identitas perusahaan. 
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