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ABSTRAK 

 

Nama : AlnardoSudirjo 

NIM : 2011-25-020 

 

Judul : Perancangan Kampanye non Komersil Video Motion Graphic “Shicilik” 

untuk Meningkatkan  Minat Generasi Muda Melestarikan Tari Tradisional 

Barongsai. 

 

Barongsai adalah tari tradisional yang berasal dari Tiongkok dengan 

menggunakan sarung atau kostum yang menyerupai singa. Menurut kepercayaan 

masyarakat Tionghoa, singa adalah simbol dari keberanian, stabilitas, dan 

keunggulan. Selain itu Barongsai juga dipercaya dapat mendatangkan 

keberuntungan dan menjauhkan hal-hal yang negatif. Barongsai berasal dari kata 

Barong dan Sai, barong adalah kata dalam bahasa Indonesia, sedangkan Sai 

adalah Bahasa Tiongkok dialek hokkian yang berarti singa. Barongsai di 

Indonesia mulai berkembang pada tahun 1998, dimana banyak perkumpulan 

Barongsai kembali bermunculan. Perkembangan Barongsai saat ini sudah bukan 

milik maysarakat Tionghoa saja, kini Barongsai dapat dimainkan oleh siapa saja, 

semua kalangan, suku ras dan agama. Oleh karena itulah perancangan video 

motion graphic ini dibuat guna menarik minat generasi muda khususnya anak-

anak agar tertarik dan ingin melestarikan tari tradisional Barongsai, dengan 

tampilan dan alur cerita yang di khususkan untuk anak-anak. 

 

Kata kunci : Anak-anak, Energik, Ceria, Budaya 
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