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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Penulis bertindak sebagai creative director untuk sebuah iklan bengkel mobil. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan membaca buku dan melihat 

referensi iklan lain. 

3.1.1. Sinopsis 

Seorang sosok “Tuhan” dengan atribut serba putih berada di sebuah ruangan yang 

menyerupai surga. Ia menghancurkan sebuah mobil mainan dengan berbagai cara 

- dipukul palu, ditabrakkan dengan mobil lain, dan diblender. Hal ini 

menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai kuasa (omnipotent) atas segala aspek 

hidup manusia, termasuk mobilnya. Di akhir muncul tagline “Kunjungi bengkel 

kami, ketika kehendak Tuhan terjadi.”. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis bertindak sebagai creative director yang bertugas memikirkan konsep 

iklan. 

3.2. Tahapan Kerja 

1. Membedah brief 

Penulis menganalisis brief yang diberikan oleh klien. Brief didapat dengan cara 

wawancara secara lisan dengan klien. 

Penerapan Konsep...,Kevin Hendrawan Santoso,FSD UMN,2017



12 

 

2. Meninjau pustaka dari buku, ebook, journal 

Penulis mencari tinjauan pustaka yang berhubungan dengan advertising, humor, 

dan sinematografi untuk memperoleh ilmu-ilmu untuk dapat membuat iklan yang 

baik. 

Setelah meninjau pustaka, penulis memutuskan untuk menggunakan 

konsep humor karena 3 hal: 1. Humor dapat menciptakan koneksi emosi dengan 

penonton, 2. Humor akan memorable dengan penonton dan, 3. Humor paling 

umum digunakan. Analisisnya akan dibahas di Bab 4. 

3. Melihat referensi iklan cetak di Google dan buku; dan iklan video di YouTube 

sebanyak-banyaknya. 

Penulis melihat referensi iklan untuk memahami konvensi apa saja yang 

digunakan dan untuk mengkoleksi ide dari iklan-iklan tersebut. 

Penulis mendapat 2 iklan bengkel sebagai referensi format dan 2 iklan 

produk lain sebagai referensi plot. Iklan bengkel yaitu Fix Auto dan Blake’s 

Autobody, sedangkan iklan produk lain yaitu Durex dan VW. 

4. Membuat konsep iklan 

Penulis menyimpulkan bahwa dalam kedua iklan bengkel ada persamaan, yaitu: 

- ada mobil rusak (sehingga harus diperbaiki ke bengkel) 

- di akhir iklan memperkenalkan nama bengkelnya yang belum terkenal 

Setelah melihat persamaan pada kedua referensi, penulis berpikiran untuk 

Penerapan Konsep...,Kevin Hendrawan Santoso,FSD UMN,2017
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menunjukkan mobil yang rusak juga di iklan. Berawal dari pengalaman pribadi, 

penulis memutuskan bahwa yang menyebabkan mobilnya rusak adalah karena 

kuasa Tuhan. 

Penulis menunjukkan konsep ke klien dan klien menyetujui. Berikut 

naskah dari iklan tersebut. 

Penerapan Konsep...,Kevin Hendrawan Santoso,FSD UMN,2017



14 

 

SKRIP IKLAN RMODA 
 

1. 
 
Close up sebuah mobil Hot Wheels di atas meja putih. 
Ada teks “This is your car”. Kemudian tiba-tiba mobil 
tersebut ditabrak oleh hot wheel lain. 
 
Medium Shot seorang pria berkostum seperti Tuhan 
berdiri di belakang meja. Ruangan putih semua, 
menggambarkan surga. Terlihat Tuhan-lah yang 
meluncurkan mobil dengan launcher. Tuhan meluncurkan 
lagi mobil lain. 
 
Muncul teks “Kunjungi bengkel kami, ketika kehendak 
Tuhan terjadi.” 
 
Title berisi logo RMODA dan alamat di bawahnya. Serta 4 
jenis servis yang ditawarkan. 
 
 
2. 
 
Close up sebuah mobil Hot Wheels di atas meja putih. 
Ada teks “This is your car”. 
 
Medium Shot seorang pria berkostum seperti Tuhan 
berdiri di belakang meja. Ruangan putih semua, 
menggambarkan surga. 
 
Tuhan tiba-tiba mengeluarkan palu besar dari belakang 
punggungnya dan memukul mobil dengan brutal. Tanpa 
ekspresi. 
 
Muncul teks “Kunjungi bengkel kami, ketika kehendak 
Tuhan terjadi.” 
 
Title berisi logo RMODA dan alamat di bawahnya. Serta 4 
jenis servis yang ditawarkan. 
 
 
3. 
 
Close up sebuah mobil Hot Wheels di atas meja putih. 
Ada teks “This is your car”. 
 
Medium Shot seorang pria berkostum seperti Tuhan 
berdiri di belakang meja. Ruangan putih semua, 
menggambarkan surga. 
 
Di samping mobil terdapat sebuah blender. Tuhan 
mencemplungkan mobil ke blender dan turn on. 
 
Muncul teks “Kunjungi bengkel kami, ketika kehendak 
Tuhan terjadi.” 
 
Title berisi logo RMODA dan alamat di bawahnya. Serta 4 
jenis servis yang ditawarkan. 

Penerapan Konsep...,Kevin Hendrawan Santoso,FSD UMN,2017
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5. Melakukan syuting iklan 

Penulis melakukan proses syuting iklan dengan kamera dsb di lokasi sesuai 

dengan konsep yang disepakati. 

3.3. Acuan 

Iklan Kondom Durex: Seorang pria masuk ke sebuah elevator yang berisi seorang 

wanita. Pria tersebut kemudian mendesah dengan cukup keras. Kemudian muncul 

tagline “Durex Performa. Delay your climax.” 

     

Gambar 3.1 Iklan Durex Performa 
(YouTube, 2011) 

VW: Montage seorang anak kecil perempuan yang mengumpat setiap tertimpa 

masalah. Di scene akhir terlihat anak tersebut berada di dalam mobil yang sedang 

diisi bensin oleh ayahnya. Ia kemudian melihat ayahnya mengumpat kata yang 

sama ketika salah mengisi bensin. Kemudian muncul tagline “Don’t forget it’s a 

diesel.” 

Penerapan Konsep...,Kevin Hendrawan Santoso,FSD UMN,2017
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Gambar 3.2 Iklan VW - “Bollocks” 
(YouTube, 2006) 
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