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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1.  Gambaran Umum 

Tugas akhir ini ditunjang dengan data dari hasil wawancara, kuisioner, dan 

observasi.  Untuk hasil data dari wawancara, didapat  dengan mewawancarai 

kepada kepala redaksi PT. Elex Media Komputindo, ibu Retno Kristi, beserta 

wawancara dengan kepala UMN DKV Foundation year, bapak M. Rizaldy. 

Kemudian untuk data kuisioner didapat dengan menyebarkan kuisioner pada 

mahasiswa baru. Untuk hasil observasi, penulis melakukan observasi pada toko 

buku Gramedia serta pada cover buku terbitan dari pihak Universitas Multimedia 

Nusantara. 

3.1.1.  Sinopsis 

Tugas akhir yang dilakukan adalah pembuatan komik sebagai media informasi 

program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 

untuk mahasiswa barunya. Selain itu, media komik ini juga memiliki tujuan untuk 

memberikan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan perkuliahan, suasana 

kampus, peminatan, fasilitas. Serta informasi apa saja yang perlu diketahui oleh 

mahasiswa baru program studi Desain Komunikasi Visual Univeristas Multimedia 

Nusantara.
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3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam tugas akhir ini posisi penulis adalah sebagai peneliti dan perancang dari 

karya yang akan dibuat. Baik dari segi cerita hingga eksekusi dari pembuatan 

karya. 

3.1.3.   Peralatan 

Untuk pengumpulan data, pena, kamera untuk memfoto penulis yang sedang 

meminta koresponden untuk mengisi kuisioner beserta memfoto objek observasi. 

Selain itu, alat yang digunakan pada saat mewawancarai narasumber ialah pensil 

beserta memo untuk mencatat hal-hal penting yang menjadi informasi dari 

jawaban narasumber. 

 

3.2.  Tahapan Kerja 

3.2.1.  Tahapan Kerja Wawancara 

Pada proses pengumpulan data wawancara, penulis sebelumnya menentukan 

pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber.  

 Kemudian pada wawancara yang dilakukan kepada kepala redaksi PT. 

Elex Media Komputindo, tahapan yang dilewati adalah penulis pertama-tama 

menghubungi pihak PT. Elex Media Komputindo untuk meminta kepastian 

apakah dapat diwawancarai atau tidak. Setelah mendapat kepastian, dan sudah 

menentukan waktu wawancara dengan narasumber, penulis mengajukan surat 
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pengantar dari kampus sebagai kelengkapan untuk melakukan wawancara yang 

ditujukan kepada kepala redaksi PT. Elex Media Komputindo. 

 Setelah mengajukan surat pengantar dari kampus, penulis menyusun 

pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nantinya akan ditanyakan pada narasumber. 

Kemudian wawancara pun dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 

dan bertempat dikantor PT. Elex Media Komputindo. Selain wawancara dengan 

ketua redaksi, wawancara berikutnya dilakukan dengan ketua UMN DKV 

Foundation Year, Bpk. M. Rizaldy pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015. 

 3.2.2.  Tahapan Kerja Kuisioner 

Untuk proses pengumpulan data, penulis terlebih dahulu menentukan beberapa 

alternatif pertanyaan awal, nantinya dari beberapa alternatif tersebut dipilih 

pertanyaan apa saja yang nantinya akan ditanyakan dalam kuisioner. Pertanyaan 

dalam kuisioner dibuat untuk memberikan keterangan akan hasil dari wawancara 

yang dilakukan oleh penulis. Setelah kuisioner selesai, penulis menyebarkan 

kuisioner kepada mahasiswa baru. Pertama-tama penulis menanyakan mahasiswa 

baru yang ditemui berasal dari program studi Desain Komunikasi Visual atau 

tidak, apabila mahasiswa baru yang ditanya menjawab benar maka barulah 

penulis menyerajkan kuisioner untuk diisi oleh mahasiswa baru tersebut. Hasil 

dari kuisioner tersebut dihitung untuk mendapatkan presentase data yang dapat 

mendukung hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. 

3.2.3. Tahapan Kerja Observasi 

Pada proses observasi, penulis pertama-tama menentukan toko buku mana yang 

dapat dijangkau oleh penulis. Kemudian, penulis menyiapkan peralatan seperti 
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memo, pulpen , penggaris serta kamera untuk mendokumentasi hasil dari kegiatan 

observasi yang dilakukan. Setelah itu, penulis memutuskan untuk mendatangi 

toko buku Gramedia yang terletak di Summarecon Mall Serpong dan Teras Kota. 

Disana penulis mengamati buku komik yang populer dikalangan remaja 

mahasiswa baru.  Berdasarkan acuan dari hasil wawancara dengan kepala redaksi 

PT. Elex Media Komputindo, pertama penulis mengamati judul komik apa saja 

yang memiliki gaya gambar dan jenis komik yang sama dengan komik ten-ten 

series dan why series sesampainya di toko buku. Kemudian penulis mengukur 

ukuran buku kedua seri tersebut untuk mendapatkan panduan ukuran cetak dari 

buku komik yang diobservasi.  

3.3.  Acuan 

Dalam proses pembuatan tugas akhir ini, penulis menggunakan acuan style 

gambar shoujo manga untuk proses pembuatan karya komik. Acuan yang 

digunakan diambil dari karya komik manga yang berjudul K-ON!, karya komik 

manhua yang berjudul Noblesse, komik manhua yang berjudul The One untuk 

acuan penggunaan foto asli sebagai background. Kedua acuan gaya gambar 

tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1, 3.2, dan gambar 3.3.  

 Pada acuan dari gambar 3.1, penulis menggunakan ukuran proporsi 

gambar karakter untuk diaplikasikan pada penggambaran karakter dalam karya 

komik yang dibuat. Dimana pada gambar acuan tersebut, penggambaran 

karakternya menggunakan proporsi anatomi badan lima kepala. Sedangkan utnuk 

gambar 3.2, penulis menggunakan acuan tersebut dikarenakan pada karya komik 

tersebut menggunakan kombinasi gambar komik dengan foto asli untuk bagian 
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background-nya. Untuk acuan pada gambar 3.3, penulis menjadikan acuan 

tersebut sebagai refrensi dari pewarnaan yang akan dilakukan ketika proses 

eksekusi komik. Dimana pada proses shading dari warna, hanya menggunakan 

satu warna shading saja. 

 

Gambar 3.1. Komik K-ON! 
 

(Sumber: http://www.zerochan.net/159070) 
 

 

Gambar 3.2. Komik The One 
 

(Sumber: http://images6.fanpop.com/image/photos/35000000/-The-one-Angus-Eros-Lanson-
manga-35017779-600-450.jpg)  
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Gambar 3.3. Komik Noblesse 
 

(Sumber: http://www.mangapanda.com/noblesse/333/11) 
 

 Untuk pembuatan background pada panel komik, penulis menggunakan 

acuan dari foto dokumentasi pribadi. Dimana foto dokumentasi tersebut 

merupakan foto dari lingkungan Universitas Multimedia Nusantara, yang menjadi 

background dalam karya komik komik yang dibuat. Pengambilan foto suasana 

Universitas Multimedia Nusantara diambil pada tempat-tempat yang banyak 

didapati kegiatan mahasiswa seperti lobby pintu masuk, gedung rektorat, ruang 

kelas studio, perpustakaan dan kantin. 

 

Gambar 3.4. Foto Suasana Lobby UMN 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
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Gambar 3.5. Foto Suasana Rektorat UMN dan Studio Workshop 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
 
 

 

 

Gambar 3.6. Foto Suasana Kantin dan Perpustakaan UMN 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
 

 
 

3.4. Temuan 

3.4.1. Temuan Wawancara 

Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak PT. Elex Media Komputindo 

untuk bertanya lebih lanjut mengenai gaya visual yang digunakan pada komik 

yang memiliki tingkat kepopularitasnya tinggi pada kalangan remaja yang baru 

saja menjadi mahasiswa baru. Wawancara dilakukan kepada Ibu Retno Kristi 
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selaku kepala redaksi PT. Elex Media Komputindo. Pada wawancara tersebut 

dijelaskan bahwa komik yang memiliki popularitas tinggi merupakan komik asal 

korea yang memiliki gaya gambar yang mirip dengan gaya gambar komik jepang 

atau manga. Hal ini disebabkan karena pembaca tidak terlalu memperdulikan 

gaya gambar komik manhua maupun komik shoujo manga.  

 Pada wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa komik popular tersebut 

juga dikerjakan secara full color pada tiap halamannya. Namun dari segi konten 

komik popular tersebut, pengarang mencampur konten yang ada didalam komik 

dengan artikel, kuis, maupun foto asli. Hal ini disebabkan karena genre atau tema 

cerita dalam komik popular tersebut memiliki genre non-fiksi atau mengambil 

permasalahan maupun kejadian yang terjadi pada realita sehari-hari hingga 

mengenai ilmu pengetahuan yang dipelajari secara umum seperti ilmu 

pengetahuan fisika. 

 Komik yang popular adalah komik yang berasal dari Korea Selatan, yaitu 

komik ‘ten-ten’ series dan komik seri tentang ilmu pengetahuan dasar why? 

series. Kedua seri tersebut dapat dikatergorikan popular dikarenakan 

penjualannya yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah komik yang sudah 

diterjemahkan oleh penerbit. Komik seri ten-ten telah memiliki 30 judul yang 

telah diterjemahkan, sedangkan komik seri why telah memiliki 70 judul 

terjemahan kedalam Bahasa Indonesia. Selain komik seri tersebut, narasumber 

juga menjelaskan komik yang memiliki popularitas tinggi selain komik 

terjemahan tersebut adalah komik seri tokoh dunia yang dibuat oleh pengarang 

Indonesia. Selain itu, pada sesi wawancara tersebut juga disebutkan bahwa ukuran 
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cetak yang umumnya digunakan adalah ukuran panjang 15 sentimeter dan lebar 

22 sentimeter, serta format ukuran panjang 18 sentimeter dengan lebar 24 

sentimeter. 

 

Gambar 3.7. Komik seri ten-ten 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
 

 
 

Gambar 3.8. Komik seri ilmu pengetahuan dasar Why 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
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Gambar 3.9. Komik seri tokoh dunia 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
 

 Hasil wawancara lainnya adalah wawancara mengenai mahasiswa baru 

program studi desain komunikasi visual Universitas Multimedia Nusantara 

kepada bapak M. Rizaldy. Beliau menuturkan bahwa Desain Komunikasi Visual 

merupakan salah satu program studi yang dimiliki oleh Universitas Multimedia 

Nusantara. Dalam program studi ini mahasiswanya akan mempelajari hal-hal 

seputar desain yang nantinya akan menjadi mata pencaharian mereka ketika lulus 

dari universitas.  

 Beliau menuturkan bahwa mahasiswa baru program studi Desain 

Komunikasi Visual Univeristas Multimedia Nusantara semakin meningkat setiap 

tahunnya. Selain itu, para mahasiswa baru tersebut memerlukan informasi lebih 

lanjut tentang program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia 

Nusantara. Informasi tersebut mencakup informasi tentang kegiatan akademik 

atau perkuliahan, serta informasi tentang fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang 

kegiatan mereka selama menjalani kuliah di Universitas Multimedia Nusantara. 
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Informasi akademis yang dibutuhkan mahasiswa baru berupa mata kuliah apa saja 

yang akan mereka jalani secara umum pada periode awal semester serta informasi 

tentang perkuliahan peminatan program studi Desain Komunikasi Visual. Untuk 

informasi tentang peminatan program studi, menurut Bapak M. Rizaldy termasuk 

informasi yang penting karena untuk peminatan program studi, ketika mahasiswa 

baru sudah terlanjur memilih satu peminatan, mereka tidak dapat berpindah 

peminatan lagi. Oleh sebab itu, informasi tentang peminatan harus dijelaskan 

secara detail, dimulai dari mata kuliah wajib dari peminatan yang akan mereka 

jalani, hingga prospek kerja apa yang dapat mereka jalani setelah lulus dari 

peminatan program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia 

Nusantara. Selain informasi akademis, mahasiswa baru juga perlu diinformasikan 

tentang kegiatan non-akademis apa saja yang dapat mereka lakukan dengan cara 

mengikuti Unit Kegiatan Mahasiwa yang ada di Universitas Multimedia 

Nusantara.  

 Kemudian, Bapak M.Rizaldy juga menuturkan bahwa informasi-informasi 

tersebut memerlukan media yang dapat mencakup keseluruhan mahasiswa baru. 

Pasalnya media informasi yang ada sekarang seperti media website euis.umn.ac.id 

maupun media informasi dari sosial media seperti group facebook ultima DKV, 

tidak dapat mencakup keseluruhan mahasiswa baru program studi Desain 

Komunikasi Visual Univeristas Multimedia Nusantara. Pasalnya kecepatan 

informasi pada media website euis.umn.ac.id tidak terlalu up to date. Sedangkan 

pada media group sosial media ultima DKV, tidak semua mahasiswa rajin 

mengakses account sosial media mereka. Bahkan dengan website 
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dkvumn.wix.com/foundationyear khusus mahasiswa baru yang didirikan oleh 

beliau,  masih belum dapat mencakup semua mahasiswa baru program studi 

Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 

 

Gambar 3.10. Gambar website dkvumn.wix.com 
 

(Sumber: website dkvumn.wix.com/foundationyear) 
 

3.4.2. Temuan Kuisioner 

Untuk menguatkan hasil dari wawancara dengan ketua UMN DKV Foundation, 

penulis melakukan penyebaran kuisioner kepada mahasiswa baru program studi 

Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. Kuisioner yang 

disebarkan terdiri dari lima pertanyaan.  

 Pada pertanyaan pertama, penulis mennanyakan apakan informasi tentang 

program studi Desain Komuniaksi Visual pada setiap media informasi Unievrsitas 

Multimedia Nusanatra sudah lengkap atau tidak. Hasilnya, 73% koresponden 

kuisioner menjawab informasi yang ada pada media informasi Universitas 

Multimedia Nusantara masih belum lengkap. Sehingga, walaupun mahasiswa 

baru sudah menjadi mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual, mereka 
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masih harus mencari informasi lebih lanjut kepada pihak-pihak lain yang mereka 

anggap memiliki informasi lebih.  

 

Gambar 3.11. Diagram hasil kuisioner mengenai lengkap tidaknya informasi 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

 

 Kemudian pada pertanyaan berikutnya, penulis menyediakan beberapa 

topik informasi yang ingin diketahui mahasiswa berdasarkan hasil wawancara 

dengan ketua UMN DKV Foundation Year. Koresponden kuisioner yaitu 

mahasiswa baru program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia 

Nusanatra menjawab pilihan informasi yang mereka butuhkan adalah informasi 

mengenai perkuliahan dari peminatan program studi yang mereka jalani. Hal 

tersebut disusul dengan informasi mengenai fasilitas kampus dan prospek kerja 

dari masing-masing peminatan apabila mereka sudah lulus dari kampus. Serta 

informasi mengenai kurikulum adalah informasi yang mendapat minat terendah 

dari koresponden mahasiswa baru.  

73%	  

27%	  

	  	  	  	  	  

Tidak	  Lengkap	  

Lengkap	  
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Gambar 3.12. Diagram informasi apa saja yang ingin diketahui oleh mahasiswa baru 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

 

 Pertanyaan ketiga, mahasiswa baru koresponden kuisioner ini diminta 

pendapatnya apakah perlu untuk mengetahui tentang informasi prospek kerja yang 

dapat mereka jalani ketika mereka lulus dari peminatan mereka. Hasilnya, 

koresponden mahasiswa baru menjawab 66% memerlukan informasi mengenai 

prospek kerja yang akan mereka jalani. Ketika ditanya lebih lajut oleh penulis, 

mereka menambahkan bahwa dengan mengetahui jenis pekerjaannya saja, mereka 

masih belum dapat menilai apakah diri mereka sanggup untuk menjalankan 

profesi dari prospek kerja peminatan. Kemudian koresponden lainnya yang 

menjawab lagi mereka perlu menilai kondisi lapangan kerja dari prospek kerja 

peminatan, apakah termasuk mudah ditemukan tempat kerjanya atau tidak. 
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Gambar 3.13. Diagram jawaban kuisioner tentang perlu tidaknya informasi tentang 
prospek kerja 

 
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

 

 Sebelum menuju pada pertanyaan terakhir, penulis menanyakan dalam 

kuisionernya apakah koresponden mahasiswa baru sering membuka account 

social media seperti facebook maupun website kampus Universitas Multimedia 

Nusantara.  

 

Gambar 3.14. Diagram jawaban kuisioner tentang intensitas akses terhadap media sosial 
maupun euis  

 
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
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 Petanyaan ini ditanyakan agar intensitas mahasiswa baru unutk mengakses 

sumber informasi digital dapat diketahui. Hasilnya 37% dari koresponden 

menjawab mereka cukup sering untuk mengakses media informasi yang ada pada 

internet. 

 

Gambar 3.15. Diagram jawaban kuisioner tentang intensitas mahasiswa mengecek 
informasi  

 
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

 

 Selanjutnya pada pertanyaan terakhir dalam kuisioner, penulis 

menanyakan apakah koresponden mahasiswa baru suka mengecek informasi-

informasi terbaru maupun informasi tentang program studi mereka sendiri dari 

media informasi kampus dalam dunia internet speerti pada group ultima DKV, 

maupun pada website kampus seperti euis. Hasilnya, 34% dari koresponden 

menjawab cukup sering untuk mengakses media informasi tentang kampus 

mereka. Namun, dari jawaban kuisioner tersebut juga dapat diketahui bahwa 

masih terdapat mahasiswa baru yang tidak mengakses media informasi tentang 

program studi mereka sendiri.  
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 Secara keseluruhan hasil kuisoner, mahasiwa baru memang memiliki 

minat untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang program studinya sendiri. 

Namun, tetap masih terdapat mahasiswa baru yang tidak mengakses informasi 

yang ada. Hal ini mengakibatkan informasi tentang program studi Desain 

Komunikasi Visual yang disampaikan tidak sampai kepada seluruh mahasiswa 

baru.  

3.4.3.  Temuan Visual 

Pada proses pembentukan visual dari karya komik, penulis menemukan visual 

atau gaya gambar yang menarik dikalangan remaja usia siswa Sekolah Menengah 

Atas hingga mahasiswa baru adalah gaya gambar yang menyerupai komik shoujo 

manga yang berasal dari Jepang. Penemuan tersebut berdasarkan wawancara 

penulis dengan kepala redaksi dari penerbit Elex Media Komputindo. Untuk 

proses eksekusi dari karya komiknya, penulis juga menemukan proses eksekusi 

dengan menggunakan warna pada setiap halaman karya komik ini. Gaya gambar 

beserta tampilan halaman komik dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16. Gaya gambar komik populer dikalangan remaja atau mahasiswa baru 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
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3.4.4.  Temuan Observasi 

 1. Ukuran Buku Komik 

Dari hasil observasi ditemukan bahwa ukuran buku komik genre non-fiksi 

seperti ‘ten-ten’ series dan why? series masing-masing menggunakan 

ukuran yang berbeda, yaitu panjang 18 cm dan lebar 24 cm dan panjang 15 

cm dan lebar 22 cm. Kemudian untuk ukuran buku yang dimiliki komik 

non-fiksi lainnya yang dijual dipasaran hanya memiliki ukuran panjang 18 

cm dan lebar 24 cm sebagai ukuran yang dipakai pada mayoritas buku 

yang dijual. Ukuran tersebut memiliki kesamaan dengan ukuran buku 

komik why series. Untuk ukuran buku yang memiliki panjang 15 cm dan 

lebar 22 cm hanya dipakai oleh sebagian kecil buku komik non-fiksi 

lainnya.  

 

 

Gambar 3.17. Foto observasi ukuran buku panjang 15 cm dan lebar 22 cm 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
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Gambar 3.18. Foto observasi ukuran buku panjang 18 cm dan lebar 24 cm 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
 

 Dari hasil observasi yang didapat, maka penulis memutuskan untuk 

menggunakan ukuran komik dengan panjang 18 sentimeter dan lebar 24 

sentimeter. Hal ini disebabkan karena ukuran komik tersebut mayoritas 

ukuran buku komik cetak yang berwarna.   

 2. Media Cetak Universitas Multimedia Nusantara 

Selain pada buku komik, penulis juga melakukan observasi pada setiap 

sampul buku yang dimiliki oleh media informasi cetak maupun media 

promosi yang resmi dikeluarkan oleh Universitas Multimedia Nusantara. 

Penulis menenukan bahwa pada setiap cover buku maupun media 

promosinya, Universitas Multimedia Nusantara menggunakan gambar 

gedung tempat perkuliahan sebagai latar belakang dari cover atau sebagai 

unsur yang wajib ada dalam desain covernya. Temuan lainnya adalah pada 

cover dari buku media informasinya, logo dari Universitas Multimedia 

Nusantara mayoritas ditempatkan pada posisi pojok kanan atas.  
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Gambar 3.19. Foto observasi cover buku UMN 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

 

Gambar 3.20. Foto observasi cover buku UMN panduan kurikulum 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
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Gambar 3.21. Foto observasi cover buku UMN media promosi 2014 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

 
 

Gambar 3.22. Foto observasi cover buku UMN media promosi 2011 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
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Berdasarkan hasil dari observasi media cetak Universitas Multiemdia 

Nusantara diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan foto gedung 

Universitas Multimedia Nusantara pada cover karya komik, serta 

menempatkan logo Universitas Multimedia Nsuantara pada posisi pojok 

kanan atas. 

3. Ruangan dan Tempat Kegiatan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 

Tabel 3.1. Keterangan Aktivitas perkuliahan DKV di gedung UMN 
 

Gedung A Lantai I Rektorat 
Lantai 5 R. Dosen DKV 
Lantai 8 Studio Drawing 

Lab. iMac 
Gedung B Lantai I Perpustakaan, Libro café, Lobby 

Lantai 3 Student Lounge, Studio workshop 
Lantai 5 Lab. Komputer Windows, Studio 

Workshop 
Lantai 6 Tempat peminjaman alat, Lab. 

iMac, Lab. Komputer Windows, 
Studio Fotografi, Studio Broadcast 

Gedung C Lantai 1 Kantin 
Lantai 2 Student Services, Carrieer 

Development Center, Kompas 
Corner, Gallery DKV 

Lantai 3 Lecture Hall 
Lantai 5 
Lantai 6 Studio Workshop, Studio Painting 
Lantai 7 Studio Drawing, Lab. Komputer 

windows, Lab. iMac 
 

Selain hasil observasi diatas, penulis juga melakukan observasi terhadap 

ruangan yang dipakai oleh mahasiswa program studi Desain Komunikasi 

Visual di Universitas Multimedia Nusantara untuk pembuatan denah 

ruangan yang akan digunakan dalam komik. Ditemukan bahwa mahasiswa 
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mayoritas  memiliki aktivitas perkuliahan pada gedung B dan C, 

sedangkan pada gedung A, hanya diguankan untuk mempelajari mata 

kuliah praktek. 

3.5.  Analisis SWOT 

Dari karya yang dibuat, penulis melakukan analisis dari segi kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh karya (Strength dan Weakness) serta menganalisis 

peluang dan ancaman yang dapat didapat dari luar lingkungan karya (Opportunity 

dan Treat). Karya yang dibuat, memiliki kelebihan dalam pemahaman yang 

dirasakan oleh pembaca. Penggunaan media komik dapat membuat informasi 

padat dan rumit tentang prodi Desain Komunikasi Visual menjadi bentuk 

informasi yang sederhana. Hal ini disebabkan karena komik menggunakan 

kombinasi visual dan teks untuk menjelaskan suatu cerita. Selain itu penggunaan 

media komik lebih disukai dan lebih dimengerti oleh mahasiswa baru. Serta dapat 

menggambarkan suasana kampus dengan penggunaan visual pada media 

komiknya. Untuk komik media informasi yang berbentuk media digital, 

mahasiswa baru maupun calon mahasiswa dapat mengunduhnya dengan meng-

scan kode QR atau diunduh diwebsite resmi Universitas Multimedia Nusantara. 

 Kemudian kelemahan yang terdapat pada karya ini terletak pada gaya 

penggambaran komik. Gaya gambar yang digunakan memiliki kemiripan dengan 

gaya gambar komik Jepang, Shoujo Manga, dimana gaya gambar tersebut hanya 

familiar pada kalangan mahasiswa baru saja, tapi tidak pada orang tua mahasiswa 

baru dan calon mahasiswa. Kelemahan berikutnya adalah pada komik ini terdapat 
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banyak teks dialog untuk menjelaskan tentang program studi Desain Komunikasi 

Visual Universitas Multimedia Nusantara.  

 Untuk kesempatan dan ancaman yang berasal dari luar lingkungan, karya 

komik ini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada khalayak umum 

bahwa Universitas Multimedia Nusantara dapat mengapresiasi desain serta 

dengan penggunaan media digitalnya dapat tersebar lebih cepat dibandingkan 

dengan penggunaan media cetaknya yang hanya dapat diraih dipihak-pihak 

tertentu. Kemudian untuk ancaman yang dimiliki oleh karya ini, terletak pada 

biaya produksi dan cara pengunduhan pada media digitalnya. Untuk komik 

dengan media cetak, diperlukan biaya produksi tinggi untuk mencetak semua 

halamannya yang berwarna dan komik dengan media digital memerlukan koneksi 

internet untuk mengunduh softdata dari komik informasinya. 

 

3.6. Mind Mapping 

 Untuk pengerjaan karya, penulis terlebih dahulu membuat mind mapping 

dari kata Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. Tujuan 

penulis membuat mind mapping adalah agar dapat menemukan kata kunci yang 

nantinya dapat digunakan pada proses pembuatan karya komik. Tujuan lainnya 

adalah agar penulis dapat menemukan kata yang dapat merepresentasikan 

program studi  Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 

beserta representasi peminatannya. 
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Gambar 3.23. Mind Mapping 
 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
 

 Dari hasil mind mapping yang dilakukan, penulis menemukan kata kunci 

berupa presenter dengan gaya bicara yang dapat dimasukkan kedalam pembuatan 

karakter dalam karya komik. Kemdian kata kunci lain yang ditemukan adalah 

logo Universitas Multimedia Nusantara, fasilitas yang sering digunakan oleh 

mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual seperti studio workshop, 

studio fotografi, yang dapat ditampilkan kedalam komik. Hasil mind mapping 

lainnya yang dimasukkan kedalam karya komik oleh penulis adalah kata kunci 

mata kuliah awal semester yang akan dijalan oleh mahasiswa baru. 

 

3.7.  Konsep Kreatif 

3.7.1.  Big Idea 

Tujuan pembuatan media informasi program studi Desain Komunikasi Visual 

Universitas Multimedia Nusantara ini adalah untuk memberikan informasi tentang 
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peminatan, fasiltas dan prospek kerja yang ada didalamnya dengan menggunakan 

media yang menarik bagi calon mahasiswanya. Media komik yang dibuat dikemas 

dengan gaya gambar mirip dengan shoujo manga sehingga berkesan ringan serta 

menggunakan karakter yang berinteraksi dengan pembacanya. Kemudian dengan 

penggunaan media komik ini diharapkan calon mahasiswa dapat memahami lebih 

lanjut mengenai program studi Desain Komunikasi Visual. 

3.7.2. Strategi Distribusi 

Media informasi komik ini didistribusikan dengan media cetak dan media digital. 

Media cetak menggunakan bentuk komik yang sudah dicetak untuk distibusi 

kepada mahasiswa baru program studi Desain Komunikasi Visual Univertitas 

Multimedia Nusantara melalui pihak HMFSD Universitas Multimedia Nusantara 

hingga didistribusikan dengan bantuan kepala UMN DKV Foundation. 

 Selain itu distribusi media digital dilakukan dengan cara memasang iklan 

pop up pada website kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara, yaitu 

euis.umn.ac.id yang diletakkan pada halaman awal ketika mahasiswa mengakses 

website tersebut. Strategi distribusi juga dilakukan dengan cara memasang kode 

QR pada website umn.ac.id , dimana mahasiswa dapat mengunduh media 

informasinya langsung dari website tersebut. 
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