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BAB III 

METODOLOGI 

Data Penelitian  

Penelitian laporan Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan riset kualitatif. 

Menurut Moleong (2007) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah. Tujuannya untuk mengetahui fenomena yang sedang 

terjadi (hlm. 5). 

 Hal yang hal sama juga dikatakan oleh Kriyantono (2006) penelitian 

kualitatif dapat digunakan untuk menejelaskan suatu fenomena objek penelitian 

sekomprehensif mungkin melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Dia juga 

menambahkan bahwa penelitian ini dapat membuat orang yang meneliti untuk 

memahami data sebaik mungkin hingga mampu menggembangakan analitis, 

konseptual dan kategoris berdasarkan data. Dalam pendekatan ini lebih 

ditekankan kedalam kualitas data yang didapat bukan banyaknya (hlm. 56-57). 

 Maka penulis membuat sebuah motion graphic berdasarkan permasalahan 

dari bahayanya virus Ebola. Permasalahan yangakan diangkat ke dalam motion 

graphic adalah permasalahan tentang bahaya virus Ebola yang bisa tiba di 

Indonesia karena dibawa oleh para TKI dan akan bekerja sama dengan BNP2TKI. 

Bentuk kerjasama ini berupa kesedian mereka untuk mensosialisasikan motion 

graphic ini kepada para TKI yang belum diberangkatkan keluar negeri. 
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 Motion graphic ini diperuntungkan untuk para TKI yang berusia 18-40 

tahun yang akan diberangkatkan keluar negeri karena masih ada TKI yang 

ditempatkan kerja di Afrika tempat dimana Ebola berada. Penulis juga melakukan 

wawancara kepada BNP2TkI yaitu lembaga penempatan dan perlindungan para 

TKI yang akan bekerja di luar negeri.   

 Penulis juga membagikan kuisioner kepada TKI untuk mengetahui bentuk 

visual yang akan dibuat dalam motion graphic. Kuisioner yang akan dibagikan 

berisi pertanyaan mengenai gaya gambar serta jenis huruf yang mudah untuk 

dibaca. Selain itu juga penulis melakukan kuesioner mengenai media pendukung 

untuk motion graphic. Media pendukung berfungsi untuk membantu mengingat 

kembali apa itu Ebola kepada para TKI.  

 

3.1.1.   Detail Usaha 

1. Hasil Wawancara BNP2TKI 

Penulis melakukan wawancara kepada BNP2TKI tepatnya kepada divisi Litbang 

dan Informasi yaitu divisi yang mengatur informasi yang masuk dan keluar. 

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Sugiarta dan Bapak Dwi  yang ada 

di divisi ini. Bapak Sugiarta adalah orang yang bertugas untuk menerima data dari 

luar yang nantinya akan diserahkan kepada Bapak Dwi untuk masukan kedalam 

data komputer. Selain itu penulis juga melakukan survey kepada para TKI yang  
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ada di sini untuk mengetahui pemilihan media apa yang tepat untuk sosialsiasi 

Ebola ini. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang penulis mendapatkan informasi bahwa 

di BNP2TKI belum ada informasi mengenai Ebola. Selain itu untuk pengawasan 

kesehatan para TKI, BNP2TKI mengharuskan para TKI untuk melakukan 

pemeriksaan fisik dengan medical cek up di rumah sakit, radiologi melalui foto 

ronsen untuk melihat keadaanya paru-paru, dan pemeriksaan laboratorium dengan 

melakukan tes urine dan darah.  

 Sedangkan berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan kepada 50 

korespoen TKI yang ada disini penulis mendapatkan data bahwa sebanyak 28 

orang masih tidak mengerti apa itu Ebola dan yang hanya 22 orang mengerti apa 

itu Ebola. Didalam survey ini penulis juga menanyakan apabila seandainnya disini 

akan ada sosialiasi tentang Ebla media apa yang akan anda pilih. Penulis 

mendapatkan data bahwa sebanyak 32 orang lebih memilih media video dari pada 

media cetak. Hal ini juga disetujui oleh BNP2TKI menurutnya memang lebih baik 

menggunakan media video karena menurut apabila menggunakan media cetak 

seperti poster yang nantinya akan di tempel di mading BNP2TKI cenderung tidak 

dibaca oleh para TKI. BNP2TKI juga bersedia untuk mensosialiasikan video 

tentang Ebola ini kepada para TKI. Sosialiasi ini akan dilakukan sebelum para 

TKI berangkat keluar negeri karena pada biasanya para TKI memang kumpulkan 

terlebih dahulu sebelum diberangkat untuk diingatkan kembali tentang informasi 

yang sudah pernah di dapat. 
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 Penulis juga mendapatkan data dari BNP2TKI mengenai data tentang para 

TKI dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengenai jumlah keberangkatan, negara 

tempat TKI berkerja, dan data mengenai pendidikan para TKI berikut datanya: 

 

 

Tabel 3.1. Data Kerangkatan Para TKI 

 (Laporan Pengolahan Data BNP2TKI Tahun 2011-2014) 

 

 Dari tabel keberangkatan para TKI ternyata masih banyak para orang yang 

bekerja sebaga TKI dimana pada tahun 2014 ada sebanyak 429.872 orang yang 

bekerja TKI. 

 

 

 

 

Perancangan Motion..., Tristanto, FSD UMN, 2015



 

44 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2. Data Lokasi Para TKI Bekerja 

 (Laporan Pengolahan Data BNP2TKI Tahun 2011-2014) 
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 Dari tabel data lokasi para TKI berkerja, masih cukup banyak para TKI 

yang ditempatkan di Afrika tempat dimana Ebola berada. Walaupun dari data 

tabel para TKI yang ditempatkan di Afrika setiap tahunnya mengalami penurun 

tetapi masih tetap saja masih ada para TKI yang ditempatkan TKI dimana tahun 

2014 ada sebanyak 578 orang yang ditempatkan kerja disana. 

 

 

Tabel 3.3. Data Pendidikan Para TKI  

 (Laporan Pengolahan Data BNP2TKI Tahun 2011-2014) 

  

 Dari tabel data pendidikan para TKI mengakatakan bahwa angka 

terbanyak mengenai pendidikan terakhir yang ditempuh sebelum menjadi TKI 

adalah pendidikan SMP yaitu sebanyak 162.731 orang pada tahun 2014. 
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2.  Hasil Wawancara Kedokteran 

Penulis juga melakukan wawancara kepada Dr. Ari F. Syam Sp. Pd selaku ketua 

Perhimpunan Dokter Penyakit dalam cabang Jakarta, dosen di Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini berkerja di Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusomo yang dilakukan pada tanggal 3 april 2015 di rumah sakit Cipto 

Mangunkusomo.   

 Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Dr. Ari F. 

Syam Sp. Pd, penulis mendapatkan informasi mengenai apa itu Ebola, gejala 

Ebola, penyebaran dan cara pencegahannya. Menurutnya Ebola adalah penyakit 

berbahaya yang mengakibatkan kematian 90% kematian bagi penderitanya. 

Meskipun pengobata dan vaksinya belum ditemukan, Ebola dapat dicegah dengan 

berbagai tindakan. Wabah Ebola ini muncul di bagian Afrika dan ditangani 

dengan serius oleh WHO dan CDC dan telah dikategorikan sebagai Public Health 

Emergency of Internasional Concern (PHEIC). 

 Virus Ebola ditularkan dari hewan kelelawar dan menyebar dari manusia 

ke manusia. Orang dapat terinfeksi dengan virus ini hanya dengan bersentuhan 

dengan cairan yang keluar tubuh si penderita atau korban Ebola atau paparan dari 

benda-benda yang sudah terkontaminasi. Ebola tidak menyebar melalui udara. 

Ebola juga tidak ditularkan melalui makanan atau air yang sudah terkontaminasi, 

kecuali daging binatang yang sudah terinfeksi.  
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 Penderita Ebola ini memiliki gejala yaitu demam, sakit kepala, merasa 

lemas, kurangnya nafsu makan, diare, muntah, nyeri perut dan pendarahan yang 

tidak wajar. Gejala-gejala ini dapat muncul sejak hari kedua sampai dengan hari 

ke dua puluh satu setelah terkena virus Ebola. Kalo pada umumnya, penderita 

akan mengalami gejala tersebut setelah hari kedelapan sampai hari kesepuluh 

setelah terkena virus ini. Biasanya penderita dengan kondisi yang parah 

memerlukan perawaran intensif. Pasien yang dicurigai atau sudah dinyatakan 

menderita Ebola harus segara diisolasi dan dipisahkan dengan pasien lainnya. 

 Menurutnya Ebola ini sama seperti penyakit menular lainnya, salah satu 

bentuk pencegahan yang paling penting adalah menjaga kebersihan tangan. 

Tujuan dari mencuci tangan ini dapat menghilangkan kuman-kuman yang 

berpotensi untuk menyebarkan penyakit. Selain itu saat berinteraksi dengan orang 

yang telah terinfeksi Ebola, para pengunjung dan petugas kesehatan harus 

menggunakan alat-alat pelindung yang dianjurkan oleh WHO yaitu pakaian 

pelindung yang meliputi masker wajah, jubah, sarung tangan yang seluruhnya 

hanya bisa digunakan untuk satu kali pemakaian dan harus dimusnahkan dengan 

cara dibakar. 
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3.1.2.  Kuesinoer 

Kuesioner diperuntungkan kepada TKI yang berusai 18-40 tahun. Pertanyaan 

yang diajukan dalam kuesioner berupa gaya ilustrasi, huruf, media pendukung dan 

ukuran  

media pendukung. Pertanyaan yang diajukan berguna untuk mengetahui bentuk 

visual yang akan digunakan dan ukuran media pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kuenioer 
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 Pertanyaan pertama yang diajukan berisi tentang gaya ilustrasi yang akan 

dipakai. Ilustrasi dibuat berdasarkan jenisnya yaitu mulai dari vektor, drawing, 

dan foto. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Hasil Kuesioner Gaya Ilustrasi 

 

 Jumlah responden yang menyukai gambar A adalah 34 orang. Jumlah 

responden yang menyukai gambar b adalah 10 orang. Jumlah responden yang 

menyukai gambar c adalah 6 orang. Sehingga dapat diambil kesimpulan gaya 

ilustrasi yang  paling banyak dipilih adalah gaya ilustrasi vektor dibandingkan 

dengan gaya ilustrasi foto dan drawing.  
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Gambar 3.3. Hasil Kuesioner Pemilihan Font 

 

 Jumlah responden yang menyukai font Calibri adalah 28 orang. Jumlah 

responden yang menyukai font Georgia adalah 16 orang. Jumlah responden yang 

menyukai gambar font Centaur adalah 6 orang. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan jenis font yang paling banyak dipilih adalah font Calibri  

dibandingkan dengan font Georgia dan font Centaur. 
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Gambar 3.4. Hasil Kuesioner Pemilihan Media pendukung 

 

 Jumlah responden yang memilih media pendukung buku adalah 32 orang. 

Jumlah responden yang menyukai brosur adalah 14 orang. Jumlah responden yang 

memilih poster adalah 2 orang. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa media 

pendukung yang akan penulis gunakan adalah media buku. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Hasil Kuesioner ukuran  Media pendukung 
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 Jumlah responden yang memilih media pendukung ukuran A5 adalah 25 

orang. Jumlah responden yang memilih media pendukung ukuran A4 adalah 4 

orang. Jumlah responden yang memilih media pendukung ukuran A3 adalah 3 

orang.  Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran media pendukung yang 

akan penulis buat adalah ukuran A5. 

 

3.1.3.  Studi Refrensi 

Analisa lapangan berguna untuk membandingkan motion graphic yang ada di 

internet. Penulis melakukan pengamatan terhadap Pediatric AIDS Motion Graphic 

yang ada internet Pediatric AIDS Motion Graphic yang ada di internet memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut:   

 

Gambar 3.6. Screen Shot Prediatric AIDS Motion Graphic 

 (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=tktToc0HanU) 
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1. Ilustrasi yang digunakan manggunakan gaya vektor 

2. Jenis font yang digunakan yaitu serif 

3. Hanya menggunakan 3 warna yaitu hitam putih dan merah  

4. Durasi yang digunakan hanya 2 menit 

5. Tidak menggunakan warna yang mencolok untuk backgroundnya 

 

 Di bawah ini adalah contoh beberapa gambar yang menjadi acuan penulis 

dalam pembuatan visual: 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Poster CDC Tentang Ebola 

(Sumber: https://ucfmedlibrary.wordpress.com/category/spotlight-on-health/) 
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 Poster diatas merupakan poster CDC (Centers for Disease Control 

and Preventio) tentang Ebola. Poster tersebut memberitahu tentang 

pencegahan terhadapa penyakit Ebola. 

 

 

 

  

 

Gambar 3.8. Iklan Pocari Sweat 

(Sumber: www.pocarisweat.co.id/#/campaign/) 

 Gambar diatas adalah tentang gambar orang yang kekurangan cairan 

tubuh. Dimana kekurangan cairan tubuh ini digambarkan dengan manusia yang 

berwarna putih dengan pose tubuh yang lemas. Tetapi ketika ada cairan tubuh 

yang masuk yang digambarkan dengan warna biru memenuhi gambar orang 

bewarna putih dengan pose kedua tangan diangkat yang mengekpresika perasaan 

senang. 
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Gambar 3.9. Buku Kedokteran Tentang Ebola 

          (Sumber: Pribadi) 

 Untuk acuan informasi yang akan digunakan dalam motion graphic ini, 

penulis menggunakan buku kedokteran yang berjudul "Imunologi dan Virologi" 

yang dibuat oleh Prof. DR. Maksum Radji, M. Biomed pada tahun 2015 yang 

diterbitkan oleh PT. ISFI Penerbitan. Untuk acuan teknik yang digunakan dalam 

motion graphic, penulis mempelajari tutorial yang ada di internet. 

 

Mind Mapping 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penulis membuat mind map dengan 

menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan Ebola. Mind map ini membantu penulis 

dalam menemukan ide perancangan motion graphic. Berikut adalah gambarnya 
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Gambar 3.10. Mind Mapping 

 

 

Proses Kreatif 

Dari hasil mind map, penulis menentukan nama tagline untuk motion graphic 

yaitu "Cegah dan jangan tunggu diobati". Sampai saat ini masih banyak para TKI 

yang tidak mengerti apa itu Ebola. Padahal masih banyak para TKI ini ada yang 

ditempatkan di kawasan Afrika dimana asal virus ini berasal. Hal memungkinkan 

Ebola bisa sampai ke Indonesia melalui TKI yang berkerja di Afrika. Maka dari 

itu, melalui tagline ini penulis ingin melakukan tindak pencegahan terhadapa 

Ebola agar tidak sampai ke Indonesia melalui para TKI.  
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 Selain itu penulis juga melakukan kerjasama denga pihak BNP2TKI yang 

nanti melalaui BNP2TKI inilah motion graphic yang penulis buat akan  

disosialiasikan dengan para TKI. Sosiliasi Ebola ini akan dimasukan kedalam satu 

segmen dimana biasa para TKI yang akan diberangkatkan dikumpulkan lagi untuk 

diinggatkan kembali mengenai aturan hukum yang berlaku pada TKI. 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Font Calibri 

 

 Font yang akan digunakan dalam motion graphic hanya jenis font yaitu 

font Calibri. Font Calibri ini dipilih berdasarkan jumlah banyaknya responden 

yang memilih font tersebut berdasarkan hasil kuesioner. 
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    Gambar 3.12. Kode Warna 

 

 Dalam motion graphic ini, penulis akan menggunakan tiga warna dominan 

yaitu warna merah, hitam, dan putih. Penulis memilih warna ini karena menurut 

MIllman (2008) warna merah memiliki arti darah, resiko dan bahaya, warna hitam 

memmiliki arti sesuatu yang negatif, kejahatan, ketakutan dan memberikan kesan 

yang misteri, sedangkan warna putih memiliki arti keamanan, kebersihan, dan 

kesederhanan (hlm. 15). 

 Selanjutnya penulis akan membuat narasi yang tentang urutan informasi 

apa saja yang akan disampaikan dari awal sampai akhir dalam berupa naskah. 

Setelah ini terbentuk penulis akan membaca naskah ini sambil di rekam 

menggunakan alat perekam yang akan digunakan dalam sebagai pengisi suara 

narator. Di dalam narasi ini penulis akan menceritakan tentang bahaya dari Ebola, 

tempat asal Ebola, penyebabnya, penularananya, dan cara pencegahan dari Ebola. 
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Mandatory 

Berikut adalah organisasi-organisasi yang mendukung jalannya motion graphic  

dengan membantu pemberian informasi tentang Ebola.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Logo BNP2TKI 

 

 BNP2TKI merupakan singkatan dari Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. BNP2TKI adalah lembaga tempat 

penampungan para TKI yang akan dipekerjakan keluar negeri.  

 Nantinya motion graphic yang penulis buat akan disosialisasikan kepada 

para TKI pada saat 3 hari sebelum mereka diberangkat keluar negeri. Memang 

pada biasanya para TKI ini dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diberangkatkan 

untuk diingatkan kembali mengenai aturan-aturan ketenagakerjaan TKI saat 

berada di luar negeri. Selain itu nantinya motion graphic ini akan diputar di 

televisi yang ada di BNP2TKI  pada saat pendaftaran para calon TKI.  
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