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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

Komputer merupakan perangkat elektronik yang selalu digunakan di kalangan tua, 

muda maupun anak-anak. Kegiatan belajar mengajar, di kantor bahkan di rumah 

menggunakan komputer, sehingga banyak orang harus berada di depan komputer 

sepanjang hari. Penggunaan komputer terlalu lama dapat memberikan efek 

merugikan kepada kesehatan pemakainya, penyakit gangguan otot atau persendian 

salah satunya. Posisi duduk yang lama, gerakan tangan berulang serta posisi 

pergelangan tangan yang salah saat menggenggam mouse dan teknik mengetik 

yang keliru seringkali terjadi saat menggunakan komputer. Posisi keyboard dan 

layar monitor yang terlalu tinggi atau terlampau rendah, kursi yang tidak 

menopang badan untuk duduk tegak dapat menyebabkan kesehatan yaitu Repetive 

Strain Injury (RSI).  

 RSI merupakan cedera pada persendian akibat ketegangan pada otot atau 

saraf karena suatu aktivitas fisik tertentu yang dilakukan terus menerus dan dalam 

waktu yang lama. Salah satu bentuk nyata penyakit RSI adalah sakit leher, sakit 

punggung, Carpal Tunnel Syndrom (cedera sendi) dan Trigger Finger/Thumb 

(keram ibu jari). Gejalanya berupa kesulitan membuka dan menutup tangan, otot 

tangan terasa kaku, sakit di pergelangan tangan, mati rasa di tangan, dan tangan 

terasa dingin dan gemetar. Faktor penyebab RSI yang paling sering adalah sikap 

tubuh yang kurang tepat saat menggunakan komputer, posisi pergelangan tangan, 
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lengan serta jari-jari yang salah saat menggunakan keyboard dan mouse dan 

teknik mengetik yang itdak baik, maka timbul gangguan sirkulasi dan ketegangan 

otot dan jika tidak segera diatasi, serangan RSI yang berat dapat menyebabkan 

kerusakan permanen. 

3.1.1   Pengguna Internet di Indonesia 

              

                                      Gambar 3.1 Hasil survey APJII 

                           (Sumber: http://teknologi.kompasiana.com) 

Perancangan Komunikasi Visual..., Juliana Christie, FSD UMN, 2013



 
 

42 

Menurut Heppy Ratna dalam situs online APJII, perkembangan internet di 

Indonesia semakin pesat dari tahun tahun ke tahun seperti yang tercatat MarkPlus 

Insight dan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Menurut 

survey yang dilakukan MarkPlus Insight jumlah pengguna Internet di Indonesia 

ditahun 2011 mencapai 55 juta orang ditahun 2012 mencapai 61,08 juta orang 

atau naik 10% dibandingkan tahun 2011. Sedangkan hasil survey yang dilakukan 

APJII jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2012 mencapai 63 juta orang 

atau 24,23% dari total populasi negara ini. Menurut APJII diperkirakan 

pertumbuhan internet akan meningkat 30% atau mencapai 82 juta pengguna 

ditahun 2013. Perkembangan tersebut bisa dilihat ditabel hasil survey di atas.  

 Dilakukan juga survey penelitian dari Yahoo dan Taylor Nelson Sofres 

(TNS) ke-2000 responden dan  hasilnya diperingkat pertama pengguna internet 

paling besar adalah anak yang berusia 15-19 tahun yaitu sebanyak 53%, 

diperingkat dua ditempati oleh pengguna berusia 20-24 tahun dengan persentase 

42% dan diurutan akhir ditempati usia 45-50 tahun. Dalam survey tersebut juga 

didapatkan bahwa pengguna yang berusia 15-19 tahun tersebut menggunakan atau 

mengakses internet di warnet. Hal ini disebabkan karena anak berusia tersebut 

memiliki waktu luang lebih banyak dibanding pekerja.  
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3.1.2 Penyakit yang dapat Disebabkan oleh Pengguna Komputer 

Penggunaan komputer sudah berkembang pesat dari tahun ke tahun, komputer 

merupakan perlatan untuk manusia berinteraksi berkomunikasi, mencari informasi 

dan menyelesai pekerjaan tanpa dibatasi dengan jarak dan waktu. Namun, 

penggunaannya ternyata dapat memberikan efek merugikan bagi pemakainya. 

Efek tersebut dalam masalah kesehatan para pemakain komputer. Penyakit yang 

diakibatkan karena pemakaian komputer yaitu gangguan mata, gangguan otot dan 

persendian serta stress. Berikut adalah penjelasan dari setiap penyakit tersebut :  

1. Gangguan penglihatan 

Gangguan mata dan penglihatan terjadi karena pengguna komputer sering terjadi 

karena posisi tubuh pada saat menggunakan komputer terlalu maju kedepan dan 

itu dikarenakan ingin melihat objek yang ada di monitor menajdi lebih jelas. 

Kurangnya refleks berkedip, tampilan layar monitor yang terlalu terang serta 

pencahayaan yang tidak baik saat menggunakan komputer adalah penyebabnya.  

 Gangguan penglihatan yang disebabkan karena penggunaan komputer 

dinamakan Computer Vision Syndrome (CVS). Gejalanya berupa mata lelah, 

pedih, terasa kering, merah, gatal, rasa terbakar, sakit kepala serta penglihatan 

menjadi ganda atau buram.  

2. Gangguan Otot  

Gangguan ini disebabkan karena posisi duduk yang terlalu lama. Posisi duduk 

yang tidak baik, cara memegang mouse dan teknik mengetik yang keliru bisa 

menyebabkan gangguan pada otot atau persendian yang disebut Repetitive Strain 

Injury (RSI). RSI merupakan cedera persendian akibat ketegangan pada otot atau 
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saraf karena aktivitas yang dilakukan secara berulang dan dalam jangka waktu 

yang lama.  

3. Stres 

Penggunaan komputer dapat menimbulkan stress pada pemakainya, seperti yang 

ditemukan NIOSH (The National Institute of Occupational Safety an Health). 

NIOSH menemukan bahwa operator komputer memiliki tingkat stress yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pekerja lain. 

 

3.1.3 Posisi Penulis 

Perancangan Tugas Akhir dan karya yang ada di dalamnya, penulis berperan 

sebagai desainer grafis. Peranan sebagai desainer grafis yang dilakukan adalah  

mendesain karya, mengumpulkan data dan meniliti data tersebut sehingga data 

yang didapatkan bisa membantu dalam membuat karya. Penyebaran kuisioner dan 

membuat grup diskusi juga dilakukan penulis untuk penetapan target audiens dan 

penentuan media. Penulis juga melakukan brainstorming sebagai awal mula 

pembuatan karya. 

 

3.2 Grup Diskusi 

Penulis melakukan grup diskusi dengan responden sebanyak 12 orang dengan 

rentang usia yang sesuai dengan target audiens yaitu 15-19 tahun. Pada grup 

diskusi ini penulis menyampaikan 11 pertanyaan. Pertanyaan dan jawaban bersifat 

tulisan dan tidak tidak ada pilihan.  Hasil yang didapatkan dalam grup diskusi ini, 

adalah sebagai berikut :  
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1. Semua responden mengeluhkan sakit pinggang, pegal-pegal, sakit leher, 

dan susah tidur. 

2. Sebanyak 10 responden dari 12 responden malas bergerak, dan hanya 

bergerak jika makan atau ingin ke toilet saja. 

3. 10 responden menggunakan internet dalam 1 hari selama lebih dari 8 jam. 

4. Semua responden mengakses internet dengan menggunakan komputer dan 

labtop. 

5. Lokasi yang digunakan pada saat mengakses internet 7 responden di 

warnet jika ingin bermain game online, 4 responden di rumah. 

6. Situs yang paling sering di kunjungi adalah sosial media, game online, dan 

terakhir adalah browsing, streaming. 

 

3.3 Observasi  

Observasi dilakukan penulis untuk menentukan studi media atau penentuan media 

yang akan dibuat. Penulis melakukan obersvasi di warnet sekitar Serpong dan ada 

tiga warnet yang dipilih penulis untk melakukan studi media. Nama warnet 

tersebut adalah Multiplus, lalu penulis juga melakukan observasi di warnet 

Gameshere, IP dan Bios. Berikut adalah foto suasana di warnet. 
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                          Gambar 3.2 Foto luas warnet multiplus 

                    (Sumber: Warnet Multiplus Gading Serpong) 

                            

                            Gambar 3.3 Foto gambar dekat multiplus 

                        (Sumber: Warnet Multiplus Gading Serpong) 
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                                  Gambar 3.4 Foto warnet Gamesphere 

                    (Sumber: Warnet Gamesphere Kosambi Jakarta Utara) 

                              

                           Gambar 3.5 Foto dalam warnet Gamesphere 

                    (Sumber: Warnet Gamesphere Kosambi Jakarta Utara) 

 

                               

                                           Gambar 3.6 Foto warnet IP 

                                (Sumber: Warnet IP Kosambi Jakarta Utara) 
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                                           Gambar 3.7 Foto pintu warnet 

                              (Sumber: Warnet IP Kosambi Jakarta Utara) 

 

 

                         

                                           Gambar 3.8 Foto warnet Bios 

                              (Sumber: Warnet Bios Kosambi Jakarta Utara) 
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                                    Gambar 3.9 Foto dalam warnet Bios 

                             (Sumber: Warnet Bios Kosambi Jakarta Utara) 

 

 Setelah penulis melakukan obersvasi untuk penentuan media, penulis 

melihat disetiap warnet pasti ada tempelan poster game pada pintu masuk, dan di 

tembok-tembok warnet, sehingga penulis memilih poster sebagai media pertama. 

Mengingat semua orang yang akan mengunjungi warnet akan masuk melewati 

pintu, maka penulis juga akan membuat x-banner yang akan di tempatkan di 

depan pintu. Berikutnya setelah penulis melakukan studi media dan 

memperhatikan kegiatan yang dilakukan para netter atau gamer ini, mereka ketika 

sudah bermain atau menggunakan komputer mereka akan hanya melihat di sekitar 

meja, maka penulis membuat wobbler dan media yang bergerak yang akan 

diletakkan di dekat mouse dan mousepad. Media yang bergerak tersebut akan 

dibuat bergerak-gerak agar para netter atau gamer tertarik melihatnya dan 

bergerak mengikutinya, lalu melihat dari hasil grup diskusi, situs sosial media 

paling banyak dikunjungi pengguna internet maka penulis akan membuat grup di 
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facebook dan twitter sebagai event dari kampanye sosial Refresh Your Body ini. 

Setiap event akan di adakan bersamaan dengan pameran Teknologi semacam 

Indocomtech. Di event ini penulis akan bekerja sama dengan Lembaga Internet 

Sehat yang akan membagikan informasi mengenai cara sehat menggunakan 

internet mulai dari penggunaan atau pengaksesan sampai ke kesehatan secara fisik 

bagi penggunanya. 

 

3.4 Metodelogi Penelitian 

Penulis melakukan pendekatan penilitian dengan melalui metode kualiatatif 

dengan karakteristik deskriptif.  Metode kualitatif adalah metode yang di dalam 

penelitiannya menggunakan pengamatan, wawancara, atau pengolahan data-data. 

Metode kualiatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 

2013: 9).  

Penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif yaitu penelitian yang 

mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan buka angka-angka dengan 

demikian didalam laporan penelitian akan berisi kutipan data yang dapat 

memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut bisa berupa hasil dari 

wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo dan dokumen 

resmi lainnya (Moleong, 2013: 11).  
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3.5 Peralatan 

Peralatan yang digunakan untuk merancang karya ini adalah perangkat keras 

komputer dan tablet sedangkan untuk perangkat lunak adalah software Adobe 

Illustrator, Adobe Indesign dan Adobe Photoshop 

 

3.6 Tahapan Kerja 

Penulis melakukan proses penelitian dengan membuat grup diskusi untuk 

mengetahui target audiens. Grup diskusi tersebut dilakukan di sosial media 

dengan sasaran pengguna internet dan gamer dengan jumlah 12 orang. Hasil yang 

didapatkan adalah 10 orang menggunakan internet lebih dari 8 jam, memiliki 

keluhan kesehatan yaitu sakit pinggang, sakit leher dan susah tidur. Keluhan 

kesehatan menentukan kalau pengguna komputer dalam jangka waktu yang lama 

memiliki keluhan kesehatan.  

 Selain itu penulis juga melakukan studi media, dan sudah ditemukan 

media yang akan dibuat yaitu poster,  x-banner, wobler,  media bergerak, 

mousepad dan sebagai souvenir ada hanging door, sticker, pin dan gantunga 

kunci. 
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                                       Gambar 3.10 Brainstorming pertama 

                     

                                       Gambar 3.11 Brainstorming kedua 

 Penulis juga melakukan brainstorming untuk penentuan media yang akan 

digunakan dalam kampanye ini dan untuk penentuan desain logo dalam kampanye 

ini. Dari pengembangan konsep diatas penulis akan membuat poster yang akan di 
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letakkan di warnet-warnet. Sebelum penulis membuat karya penulis melakukan 

sketsa awal menggunakan drawing tablet.  

1. Sketsa untuk gerakan 

Sketsa gerakan dilakukan menggunakan drawing tablet dan dibuat masih 

dengan sketsa kasar terlebih dahulu.  

                 

                                 Gambar 3.12 Sketsa gerakan pertama 

                 

                                Gambar 3.13 Sketsa gerakan kedua 
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                               Gambar 3.14 Sketsa gerakan tangan 

             

                               Gambar 3.15 Sketsa gerakan ketiga 

Setelah melakukan sketsa kasar penulis akan melakukan pewarnaan dan 

merapihkan garis outline yang masih kurang rapih.  
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                                      Gambar 3.16 Pewarnaan gerakan pertama 

                 

                                     Gambar 3.17 Pewarnaan gerakan kedua 

                 

                                  Gambar 3.18 Pewarnaan gerakan tangan 
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                                    Gambar 3.19 Pewarnaan gerakan ketiga 

 

2. Sketsa untuk maskot freestyle 

                    

                                     Gambar 3.20 Outline karakter  
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                             Gambar 3.21 Pewarnaan dasar karakter 

 

           

                         Gambar 3.22 Pewarnaan bayangan pada karakter 
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                             Gambar 3.23 Membuat mouse dengan garis 

 

           

                                       Gambar 3.24 Pewarnaan mouse 
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                             Gambar 3.25 Pewarnaan laptop dan simbol refresh 

 

Berikut adalah karya dan penjelasan karya yang penulis buat : 

1. Karakter 

Penulis membuat sketsa untuk karakter karena target audiens adalah remaja 

pengguna internet, atau biasa disebut netter dan dari hasil grup diskusi semua 

bermain game yang identik dengan ilustrasi yang didalamnya pasti ada tokoh 

atau karakter. Sebelumnya penulis memilih keyword komputer dan bergerak.  
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                                     Gambar 3.26 Sketsa karakter 

Setelah membuat sketsa dan melalui tahapan proses, akhirnya penulis 

memilih maskot dan karakter yang sesuai dan atas dasar pemilihan grup diskusi 

juga. Maskot juga dikembangkan dari logo yang sudah dibuat terlebih dahulu, 

dengan penambahan simbol refresh. Maskot yang terpilih adalah : 
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                                     Gambar 3.27 Karakter 

Selain maskot, penulis juga membuat karakter menggunakan digital 

painting, pewarnaan juga menggunakan digital painting. Pemilihan karakter di 

sesuaikan target juga yaitu remaja netter, dan karakter yang terpilih berikut ini : 

                                                    

                                     Gambar 3.28 Karakter kedua 
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2. Logo kampanye 

Pada saat penulis akan membuat logo, penulis pertama-tama menentukan isi 

dari kampanye dan tujuannya. Setelah itu penulis menentukan beberapa 

keywords yang diambil dari brainstorming berupa mind mapping yang sudah 

dibuat. Keywords nya adalah bergerak, komputer, dan netter. 

                       

                                Gambar 3.29 Sketsa Logo Kampanye 
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Logo ini didapatkan dari keyword bergerak dan komputer, logo dibuat 

menggunakan ilustrasi yang sudah penulis buat dan akan digunakan dengan 

maskot juga.  

 

                    

                                       Gambar 3.30 Logo Kampanye 

 

Logo yang terpilih adalah logo nomor 1, karena pemilihan tersebut 

berdasarkan keyword dan yaitu bergerak dan komputer, pembuatan awal bermula 

inspirasi dari komputer dan mouse yaitu benda-benda yang berhubungan dengan 

pengguna internet yang menggunakan internet. Typeface yang digunakan juga 

memberikan kesan bergerak dan warna yang dipilih tidak penuh.   

  

3. Poster 

Poster adalah salah satu media utama yang dibuat penulis, yang akan diletakan 

didepan pintu warnet dan di dalam warnet yang akan ditempel di  tembok-tembok 

warnet. Poster ini juga akan diunggah di sosial media karena penulis membuat 

 REFRESH

 Y  ur B  dy

 REFRESH

 Y  ur B  dy

  REFRESH

Y  ur    B  dy

REFRESH

Y  ur B  dy

   
REFRESH

Y  ur B  dy

   

R E F R E S H

Y  UR   B  DY

   

REFRESH

Y  ur   B  dy

   
 REFRESH

 Y  ur B  dy
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event untuk kampanye sosial ini dan poster ini menjadi e-poster. Ukuran warnet 

adalah A3. Penulis membuat dua macam poster yakni sebagai berikut:  

                    

  

                      

                                           Gambar 3.31 Poster Pertama 

 

Desain kedua penulis memberikan warna cerah, yang memberikan kesegaran 

karena kampanye ini bertemakan kesehatan, dan memberikan solusi kepada 

masyarakat agar bergerak ketika sudah merasa duduk terlalu lama saat 
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menggunakan komputer. Desain kedua dibuat lebih simple tetapi memiliki 

penekanan bisa dilihat dari tagline yang lebih besar dan karakter yang 

menggunakan komputer terdapat didalam tulisan-tulisan tersebut. 

 

4. Brosur 

 

    Gambar 3.32 Brosur 

Desain brosur menggunakan bentuk segienam sesuai dengan gerakan dasar yang 

terdiri dari enam gerakan dasar. Gerakan tersebut dilengkapi dengan penjelasan 

caranya. Gerakan dasar tersebut juga diberikan penggambarannya menggunakan 

karakter yang berwarna biru.  
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5. Mousepad               

                              

 

                                          Gambar 3.33 Mousepad 

 

Pembuatan mousepad dilakukan karena berdasarkan studi media yang lakukan di 

lapangan (warnet). Penulis melihat para netter dan gamer, pada saat bermain 

ataupun mengakses internet menggunakan komputer kebanyakan dari mereka 

menggunakan mousepad. Oleh karena itu, mousepad merupakan salah benda yang 

paling sering berinteraksi dengan pengguna komputer. 
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6. X-Banner 

                                    

                                            Gambar  3.34 X-banner 

 

Pembuatan x-banner juga dibuat atas dasar studi media yang dilakukan penulis, 

dan melihat ketika para netter dan gamer ketika masuk ke dalam warnet akan 

melewati pintu, dan sekitaran pintu tersebut penulis akan meletakan x-banner ini. 
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X-banner ini dibuat untuk media yang besar yang akan lebih terlihat atau eye 

catching untuk dilihat. 

 

7. Wobler 

 

        

 

                                            Gambar 3.35 Wobbler 

 

Wobbler adalah salah satu media yang penulis pilih mengingat ketika netter dan 

gamer sudah berkutat dengan komputer dan dunianya, mereka akan berpusat pada 

daerah sekitarnya saja. Maka dari itu penulis membuat wobbler untuk media yang 

akan ditempel di meja pembatas warnet yang berhadapan dengan mereka. 

Wobbler ini juga dapat bergerak ketika disentuh. Ada beberapa jenis wobbler, 

wobbler yang pertama akan dibuat seperti pop up dan yang kedua tidak. 
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8. Stiker 

 

Gambar 3.36 Stiker 

Penggunaan stiker untuk dapat ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dengan 

pengguna komputer. Stiker tersebut menggunakan karakter-karakter. (jabarkan) 

          

9. Header facebook 

 

                                      Gambar 3.37 Header sosial media 

Header Facebook digunakan berdasarkan hasil grup diskusi target audiens banyak 

menggunakan sosial media. Maka dari itu penulis membuat event di sosial media 

untuk menarik para pengguna internet khususnya di kalangan remaja untuk 

refresh your 
body...

refresh your 
body...

refresh your 
body...

R E F R E S H

Y  UR   B  DY
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bergabung menjadi pengguna komputer dan internet yang sehat dari pemakaian 

maupun fisik penggunanya. 

10. Booklet 

 

 

           

Gambar 3.38 Booklet 

Booklet merupakan media yang dipilih untuk memberikan informasi mengenai 

kesehatan mengenai penyakit yang dapat disebabkan karena menggunakan 

komputer terlalu lama dan terus menerus. Informasi yang ada di dalamnya adalah 
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tentang penyakit Repetitive Strain Injury, serta gejala dan penyebab dari penyakit 

tersebut, sehingga target bisa mengetahui bahaya jika menggunakan komputer 

terlalu lama. 

 

3.7 Temuan 

3.7.1 Simbol Refresh  

Tombol refresh atau reload terdapat di web browser yang memiliki arti memuat 

ulang halaman browser atau menjernihkan halaman browser karena sewaktu-

waktu halaman browser juga dapat bermasalah sehingga harus di jernihkan. 

          

                        Gambar 3.38 Artikel simbol refresh 

                                     (Sumber: www.learnthenet.com) 
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3.7.2 Organisasi ICT Watch 

ICT Watch merupakan Asosiasi Kemitraan di bidang TIK atau Teknik Informasi 

dan Komunikasi. Organisasi yang berdiri pada tahun 2002, dan dirikan oleh anak-

anak muda yang memiliki keprihatinan tentang dunia TIK di jaman sekarang. ICT 

Watch sendiri sudah mencakupi daerah Jakarta dan sekitarnya, serta sudah 

terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ICT 

Watch juga memiliki program unggulan yaitu Internet Sehat yang bertujuan agar 

pengguna internet di Indonesia khususnya Jakarta dapat menggunakan internet 

secara aman, bijaksana dan bertanggung jawab.  

 ICT Watch juga memiliki Visi yaitu setiap orang, tanpa kecuali memiliki 

hak untuk mengakses, memproduksi, mendistribusikan dan memanfaatkan 

informasi yang berguna bagi kehidupan melalui berbagai media baru aman dan 

bijaksana, tanpa rasa takut atau khawatir. Selain itu juga memiliki Misi yaitu 

terlibat dengan tata kelola internet di Indonesia agar menjadi lebih baik, melayani 

pembangunan kapasitas bagi OMS, dan fokus pada internet safety, new media, 

kebebasan berkpresi, dan advokasi kebijakan 
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