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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam 

pelaksanaannya meliputi data dan analisis tentang data. Penelitian ini disusun 

sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di 

lapangan dengan tujuan untuk mengetahui fenomena yang trjadi di masyarakat 

tentang praktik begadang, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam 

praktik begadang, dan jenis media dan gaya visual apa saja yang diminati 

masyarakat dalam perancangan kampanye sosial. 

3.2. Kuesioner 

Penulis melakukan Survey Sampling dengan ara menyebarkan kuesioner kepada 

publik melalui media internet.  Berikut merupakan survey yang disebarkan 

dengan menjaring 205 responden. 

Survey ini dibutuhkan untuk melengkapi data Tugas Akhir "Perancangan 

Kampanye Sosial Tentang Bahaya Begadang" sebagai persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Desain. Tujuan dari survey ini adalah mengetahui 

fenomena begadang yang terjadi pada masyarakat. Terimakasih sudah bersedia 

mengisi.  

1. Jenis Kelamin: 

a. Laki – laki 

b. Perempuan 
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2. Umur: 

a. 15 – 20 

b. 21 – 25 

c. 26 – 30 

d. >30 

 

3. Pekerjaan: 

a. Pelajar 

b. Mahasiswa 

c. Karyawan 

d. Wirausaha 

e. Other 

 

4. Domisili: 

a. Jakarta 

b. Tangerang 

c. Bogor 

d. Depok 

e. Bekasi 

f.    Other 
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5. Rata – rata jam tidur dalam 1 minggu: 

a. Sore (15.00 – 19.00) 

b. Malam (19.01 – 00.00) 

c. Subuh (00.01 – 05.00) 

d. Pagi (05.01 – 10.00) 

 

6. Durasi waktu tidur: 

a. 1 – 2 jam 

b. 3 – 5 jam 

c. 6 – 8 jam 

d. > 9 jam 

 

7. Frekuensi begadang dalam 1 minggu: 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. 3 kali 

d. 4 kali 

e. 5 kali 

f.     6 kali 

g. 7 kali 
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8. Alasan begadang: 

a. Mengerjakan tugas 

b. Lembur kerja 

c. Main game 

d. Insomnia (Kesulitan untuk tidur) 

e. Other 

 

9. Pandangan anda tentang begadang: 

a. Penting dan perlu 

b. Tidak penting dan tidak perlu 

 

10. Apakah anda mengetahui dampak dari begadang? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

11. Dari mana anda mengetahui dampak begadang? 

a. Tahu dari artikel kesehatan 

b. Tahu dari orang lain 

c. Tahu karena belajar 

d. Tahu dari pengalaman 

e. Tidak tahu sama sekali 

f. Other 
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12. Alasan begadang meskipun mengetahui dampaknya: 

a. Perlu karena tuntutan tugas dan pekerjaan 

b. SKS (Sistem Kebut Semalam) / Pekerjaan yang tertunda 

c. Karena Insomnia 

d. Untuk refreshing semata 

e. Other 

 

13. Media iklan yang sering dilihat 

a. Internet (Facebook, Instagram, Twitter, Path, Youtube, dll) 

b. Media cetak (Koran, majalah, poster, flyer, dll) 

c. Media broadcast (Televisi, radio, dll) 

d. Media luar ruangan (Reklame, spanduk, dll) 

 

14. Media internet yang sering diakses: 

a. Facebook 

b. Youtube 

c. Instagram 

d. Path 

e. Twitter 

f. Other 
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15. Media Cetak apa yang sering anda lihat? 

a. Surat kabar / koran 

b. Majalah 

c. Brosur / flyer 

d. Poster 

e. Other 

 

16. Media apakah yang menurut anda paling cocok untuk kampanye sosial 

tentang bahaya begadang? 

a. Video infografis 

b. Poster infografis 

c. TV Commercial 

d. Komik strip 

e. Media cetak 

f. Other 

 

17. Jika Anda adalah seorang Mahasiswa, bidang apakah yang anda pelajari? 

a. Desain Komunikasi Visual 

b. Teknik Sipil 

c. Arsitektur 

d. Ilmu Komunikasi 

e. Psikologi 

f. IT 
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g. Ekonomi / Bisnis 

h. Other 

 

18. Jika Anda adalah seorang Karyawan / Wiraswasta / Freelance, bidang 

apakah yang anda geluti sekarang? 

a. Desain Komunikasi Visual 

b. Teknik Sipil 

c. Arsitektur 

d. Ilmu Komunikasi 

e. Psikologi 

f. IT 

g. Ekonomi / Bisnis 

h. Other 

 

19. Apakah Anda dalam seminggu minimal 1 (satu) kali melakukan 

begadang? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

20. Menurut Anda, apakah begadang membuat pekerjaan anda maksimal? 

a. Ya 

b. Tidak 
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21. Apakah yang anda rasakan setelah begadang? 

a. Konsentrasi menurun 

b. Sakit kepala / Migrain 

c. Gampang melupakan sesuatu 

d. Gampang depresi 

e. Kecelakaan 

f. Other 

 

22. Apakah Anda cenderung untuk mengerjakan tugas / pekerjaan 

mendekati deadline? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

23. Apakah Anda sering mempunyai pekerjaan – pekerjaan tertunda? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

24. Berapa durasi anda melihat internet / sosial media (Facebook, Youtube, 

Twitter, Path, Instagram, dll) dalam sehari? 

a. < 1 jam 

b. 1 jam 

c. 2 jam 

d. 3 jam 
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e. 4 jam 

f. 5 jam 

g. 6 jam 

h. > 6 jam 

 

25. Jika anda sering membaca majalah, majalah apa yang paling sering anda 

baca? 

a. Majalah wanita 

b. Majalah teknologi 

c. Majalah remaja 

d. Majalah tanaman 

e. Majalah olahraga 

f. Majalah infotainment 

g. Majalah musik 

h. other 
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26. Menurut Anda, penerapan style art seperti apa yang efektif dalam video 

infografis kampanye bahaya begadang? 

a. Vintage 

 

b. Flat Design 
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c. Doodle Art 

 

d. Lucas Levitan’s Style 
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3.2.1. Tabel 

Jenis Kelamin 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. Laki-laki 72 35.1% 

b. Perempuan 133 64.9% 

TOTAL 205 100% 

   Umur 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. 15 – 20 Tahun 75 36.5% 

b. 21 – 25 Tahun 127 62% 

c. 26 – 30 Tahun 1 0.5% 

d. > 30 Tahun 2 1% 

TOTAL 205 100% 

   Pekerjaan 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. Pelajar 2 1% 

b. Mahasiswa 187 91.2% 

c. Karyawan 10 4.9% 

d. Wirausaha 1 0.5% 

e. Other: 

- Freelance 

- Rohaniwan 

- Pengangguran 

2 

2 

1 

1% 

1% 

0.4% 

TOTAL 205 100% 
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Domisili 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. Jakarta 64 31% 

b. Bogor 8 4% 

c. Depok 4 2% 

d. Tangerang 119 58% 

e. Bekasi 4 2% 

f. Other: 

- Malaysia 

- Singapore 

- Semarang 

1 

2 

3 

0.5% 

1% 

1.5% 

TOTAL 205 100% 

   Pertanyaan 1: Rata – rata jam tidur dalam 1 minggu 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. Sore (15.00 – 19.00) 1 0.5% 

b. Malam (19.01 – 00.00) 76 37% 

c. Subuh (00.01 – 05.00) 124 60.5% 

d. Pagi (05.01 – 10.00) 4 2% 

TOTAL 205 100% 

 

Kesimpulan : Pada pertanyaan satu, responden paling banyak menjawab 

jawaban C, penulis menyimpulkan bahwa jam tidur responden rata – rata diatas 

jam 12 malam atau pada saat subuh. Sedangkan 37% responden memiliki rata – 

rata jam tidur dalam 1 minggu pada waktu malam hari (19.01 – 00.00). Masih 

ada 2% responden yang mempunyai rata – rata jam tidur pada waktu pagi. 

Analisis: Responden dengan tanggapan mayoritas pada pilihan C 

merupakan responden yang mempunyai jadwal yang padat, termasuk jadwal 

untuk refreshing / santai. Sedangkan 37% responden yang memiliki rata – rata 

jam tidur dalam 1 minggu pada waktu malam hari (19.01 – 00.00) jarang 
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melakukan aktivitas begadang dalam 1 minggu. 2% responden yang mempunyai 

rata – rata jam tidur pada waktu pagi merupakan responden yang begadang 

semalaman penuh sampai waktu pagi. 

 

Pertanyaan 2: Durasi Waktu Tidur 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. 1 – 2 Jam 2 1% 

b. 3 – 5 Jam 77 37.5% 

c. 6 – 8 Jam 122 59.5% 

d. > 9 jam 4 2% 

TOTAL 205 100% 

   Kesimpulan : Pada pertanyaan dua, responden paling banyak mempunyai 

durasi waktu tidur 6 sampai dengan 8 jam, yaitu sebanyak 59.5%, penulis 

menyimpulkan bahwa responden mempunyai waktu tidur yang cukup. 

Sedangkan 37.5% responden mengalami kurang tidur. Dan terdapat 2% 

responden yang tidur lebih dari 9 jam. 

Analisis: Responden dengan durasi waktu tidur cukup sekitar 6 – 8 jam 

namun masih mengaku melakukan aktivitas begadang merupakan responden 

yang mempunyai mengalami Circadian Rhythm Disorder / gangguan jam 

biologis tubuh. Sedangkan responden yang tidur dibawah 6 jam dalam sehari 

mengalami kurang tidur / Sleep Deprivation yang disebabkan oleh jadwal yang 

padat ditambah dengan aktivitas begadang. Terdapat 2% responden yang 

mengalami jam tidur yang tidak normal yaitu lebih dari 9 jam, penulis 

berasumsi bahwa sedikit responden mempunyai banyak waktu luang namun 

masih melakukan aktivitas begadang hanya untuk refreshing semata sehingga 

jam tidur menjadi berantakan dan mengalami overslept. 
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Pertanyaan 3: Frekuensi Begadang dalam 1 minggu 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. 1 kali 24 11.7 % 

b. 2 kali 39 19 % 

c. 3 kali 40 19.5 % 

d. 4 kali 31 15.1 % 

e. 5 kali 28 13.7 % 

f. 6 kali 14 6.8  % 

g. 7 kali 29 14.2 % 

TOTAL 205 100% 

 

Kesimpulan: Responden paling banyak melakukan aktivitas begadang 

rata – rata 3 kali dalam seminggu. Sedangkan responden yang mempunyai 

frekuensi begadang rata – rata dalam 1 minggu dibawah 3 kali (2 kali: 19%, dan 

1 kali: 11.7%) mempunyai presentase lebih sedikit dibandingkan dengan 

responden yang mempunyai frekuensi begadang rata – rata dalam 1 minggu 

diatas 3 kali (4 kali: 15%, 5 kali: 13.7%, 6 kali: 6.8%, dan 7 kali: 14.2%). 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa responden yang mempunyai rata – rata 

frekuensi begadang 3 hari dalam seminggu, merupakan responden yang 

melakukan begadang pada 5 hari efektif kerja yaitu senin sampai dengan jumat. 

Penulis berasumsi bahwa responden dengan frekuensi 3 kali begadang dalam 1 

minggu melakukan aktivitas begadang sekitar hari senin, selasa, rabu, dan 

kamis dengan asumsi responden tersebut tidak melakukan aktivitas begadang 

pada saat weekend (Jumat, Sabtu, dan Minggu). Penulis berasumsi bahwa 

responden dengan frekuensi begadang dibawah 3 kali dalam seminggu 

mempunyai manajemen waktu yang lebih baik dibandingkan dengan responden 

yang mempunyai frekuensi begadang lebih dari 3 kali dalam 1 minggu dan 

aktivitas begadang dilakukan pada saat terjepit saja. 
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Pertanyaan 4: Alasan Begadang 

Jawaban Jumlah / 205 Persentase 

a. Mengerjakan tugas 139 67.8% 

b. Lembur kerja 51 24.9% 

c. Main game 72 35.1% 

d. Insomnia 73 35.6% 

e. Other: 

 - Jalan – jalan 

 - Chatting 

 - Menonton film 

 - Berdoa 

 - Santai 

3 

3 

12 

2 

3 

1.5% 

1.5% 

5.8% 

1% 

1.5% 

 

Kesimpulan: Responden mayoritas melakukan begadang dengan alasan 

mengerjakan tugas. Alasan kedua terbanyak adalah karena menderita Insomnia, 

kemudian alasan ketiga terbanyak adalah karena bermain game. Alasan keempat 

terbanyak adalah lembur kerja. 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa responden melakukan begadang 

mayoritas karena untuk mengerjakan tugas kuliah karena mayoritas responden 

adalah mahasiswa. Penulis berasumsi bahwa sebagian responden telah 

terjangkit Insomnia / gangguan tidur karena terlalu sering begadang. Sebagian 

responden memilih untuk begadang untuk bermain game, penulis berasumsi 

bahwa sebagian responden tidak memiliki pekerjaan yang mengharuskan untuk 

begadang, namun tetap melakukan begadang untuk refreshing semata. 
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Pertanyaan 5: Pandagan anda tentang begadang 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. Penting dan perlu 100 48.8% 

b. Tidak penting dan 

tidak perlu 105 51.2% 

TOTAL 205 100% 

 

Kesimpulan: Lebih dari setengah responden menganggap begadang 

merupakan sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu untuk dilakukan, namun 

48.8% menganggap bahwa begadang merupakan sesuatu yang penting dan perlu 

untuk dilakukan. 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa sebagian besar responden menyatakan 

bahwa begadang tidak penting dan tidak perlu karena cukup mengetahui tentang 

gawatnya bahaya begadang bagi kesehatan, sedangkan responden yang 

menganggap begadang merupakan hal yang penting dan perlu untuk dilakukan 

karena responden lebih fokus kepada produktivitas kerja dibandingkan 

kesehatan mereka sendiri. 

 

Pertanyaan 6: Apakah anda mengetahui dampak dari begadang? 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. Ya  192 93.7% 

b. Tidak  13 6.3% 

TOTAL 205 100% 

 

Kesimpulan: Mayoritas responden telah mengetahui dampak dari 

begadang. 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa mayoritas responden telah 

mendapatkan pengetahuan tentang dampak – dampak begadang, namun 

mungkin tidak tersampaikan secara lengkap dan mengandung unsur urgensitas. 
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Pertanyaan 7: Dari mana anda mengetahui dampak begadang? 

Jawaban Jumlah / 205 Persentase 

a. Tahu dari artikel kesehatan 167 81.4% 

b. Tahu dari orang lain 94 45.9% 

c. Tahu karena belajar 46 22.4% 

d. Tahu dari pengalaman 110 53.7% 

e. Tidak tahu sama sekali 11 5.4% 

f. Other: 

- Orang tua 

- Berita 

4 

1 

1.9% 

0.4% 

 

Kesimpulan: Mayoritas responden mengetahui informasi tentang dampak 

begadang dari artikel kesehatan (81.4%), jawaban kedua terbanyak adalah tahu 

dari pengalaman (53.7%), dan jawaban ketiga terbanyak adalah tahu dari orang 

lain (45.9%). 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa sebagian besar responden mendapat 

informasi tentang dampak begadang dari artikel kesehatan yang mungkin berisi 

tentang informasi yang kurang terpercaya. Kemudian sebagian responden 

mengaku mengetahui dari pengalaman, penulis berasumsi bahwa sebagian 

responden telah sering melakukan aktivitas begadang sehingga menyadari 

dampak – dampak yang terjadi pada tubuhnya. Kemudian responden yang 

mengetahui dari orang lain belum tentu akurat. 

 

Pertanyaan 8: Alasan begadang meskipun mengetahui dampaknya 

Jawaban Jumlah Presentase 

a. Perlu karena tuntutan tugas dan pekerjaan 124 60.5% 

b. SKS (Sistem Kebut Semalam) / pekerjaan 

yang tertunda 29 14.2% 

c. Karena Insomnia 23 11.2% 
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d. Untuk refreshing semata 26 12.7% 

e. Other: 

 - tidak begadang 

 - semua benar 

1 

2 

0.4% 

1% 

TOTAL 205 100% 

 

Kesimpulan: Penulis mendapati alasan begadang responden sebagian 

besar karena untuk mengerjakan tugas, alasan lain yang terpilih adalah karena 

SKS (Sistem Kebut Semalam) / Pekerjaan yang tertunda, lalu alasan terbanyak 

ketiga adalah untuk refreshing semata. 

Analisis: Alasan terbanyak menunjukkan bahwa psikologis responden 

merupakan mahasiswa yang rajin / workaholic, tidak memungkinkan pula 

bahwa. Penulis berasumsi bahwa responden dengan alasan begadang karena 

SKS adalah mereka yang sering menunda pekerjaan. Beberapa responden 

melakukan begadang hanya untuk refreshing semata menandakan bahwa 

beberapa responden tidak mempunyai pekerjaan yang mengharuskan untuk 

begadang, namun begadang dilakukan dengan tujuan refreshing.  

 

Pertanyaan 9: Media iklan yang sering dilihat 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. Internet (Facebook, Instagram, 

Twitter, Path, Youtube, dll) 188 91.7% 

b. Media cetak (Koran, majalah, 

poster, flyer, dll) 6 2.9% 

c. Media broadcast (Televisi, radio, 

dll) 9 4.4% 

d. Media luar ruangan (Reklame, 

spanduk, dll) 2 1% 

TOTAL 205 100% 
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Kesimpulan: Responden 91.7% lebih sering melihat media iklan internet 

dibandingkan media – media lain. 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa responden merupakan masyarakat 

yang aktif dalam dunia maya dan sosial media sehingga media yang sering 

dilihat adalah media – media tersebut. 

 

Pertanyaan 10: Media internet yang sering diakses 

Jawaban Jumlah  / 205 Persentase 

a. Facebook 111 54.1% 

b. Youtube 143 69.7% 

c. Instagram 161 78.5% 

d. Path 66 32.2% 

e. Twitter 28 13.7% 

f. Other: 

 - Line 

 - Dmm.com 

 - Whatsapp 

 - Snapchat 

 - 9Gag 

 - blog 

 - BBM 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.8% 

0.4% 

0.4% 

0.4% 

0.4% 

0.4% 

0.4% 

 

Kesimpulan: Responden sebagian besar lebih mengakses Instagram 

(78.5%), Youtube (69.7%), dan Facebook (54.1%) ketimbang media yang lainnya. 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa responden lebih nyaman pada media 

Instagram karena konten yang disajikan lebih instan dari media – media lainnya 

pada smartphone, pada konten video hanya berdurasi 15 detik sampai dengan 60 

detik, dengan ukuran foto dan video yang cukup besar. Berlaku juga untuk 

Youtube, dimana iklan yang terlihat biasanya hanya berdurasi 16 detik sampai 

dengan 120 detik. Penulis berasumsi bahwa masih cukup banyak responden yang 
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menggunakan media sosial Facebook karena konten dapat secara mudah 

dibagikan dan disaksikan oleh audiens lainnya. 

 

Pertanyaan 11: Media cetak apa yang sering anda lihat? 

Jawaban Jumlah / 205 Persentase 

a. Surat kabar / koran 63 30.7% 

b. Majalah  103 50.2% 

c. Brosur / flyer 82 40% 

d. Poster  85 41.4% 

e. Other: 

 - Tidak ada 

 - buku 

6 

2 

2.9% 

1% 

 

Kesimpulan: Responden paling banyak membaca majalah (50.2%) dari 

membaca poster (41.4%), dan brosur (40%). Disamping itu masih ada 30.7% yang 

membaca surat kabar / koran. Beberapa masih ada yang lebih suka membaca buku, 

ada pula yang tidak suka membaca. 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa responden lebih menyukai media 

majalah karena informasi yang disajikan lebih beragam dan menarik 

dibandingkan dengan media cetak lainnya. Responden yang melihat media poster 

dan brosur lebih banyak setelah majalah, penulis asumsikan bahwa responden 

merupakan masyarakat yang sering bepergian keluar dan mendapati poster dan 

brosur yang terpasang dan dibagikan di tempat umum seperti mall, kampus, dll. 

Sedangkan 30.7% responden yang lebih sering melihat koran penulis asumsikan 

sebagai responden yang sudah bekerja atau responden yang mempunyai rasa ingin 

tahu yang tinggi pada berita. 
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Pertanyaan 12: Media apakah yang menurut anda paling cocok untuk 

kampanye sosial tentang bahaya begadang? 

Jawaban Jumlah Persentase 

a. Video infografis 110 53.6% 

b. Poster infografis 24 11.7% 

c. TV Commercial 43 21% 

d. Komik strip 24 11.7% 

e. Media cetak 4 2% 

f. Other -  

TOTAL 205 100% 

 

Kesimpulan: Lebih dari setengah dari seluruh responden (53.6%) memilih 

video infografis sebagai pendekatan kampanye bahaya begadang. Sisanya 

memilih TV Commercial (21%), poster infografis dan komik strip (11.7%), dan 

media cetak (2%). 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa video infografis dipilih karena lebih 

menarik, dengan motion dan warna – warna cahaya yang menarik mata. 

Dibandingkan dengan TV Commercial, Video Infografis lebih efektif dalam 

memuat data yang cukup banyak dengan pendekatan ikon – ikon menarik. Kedua 

opsi ini lebih populer karena melibatkan media elektronik yang lebih sering 

dilihat oleh audiens. 

 

Pertanyaan 13: Jika Anda adalah seorang mahasiswa, bidang apakah yang 

Anda pelajari? (lewati pertanyaan ini jika bukan seorang mahasiswa) 

Jawaban Jumlah  Persentase 

a. Desain Komunikasi   

Visual 144 74% 

b. Teknik Sipil - 0% 

c. Arsitektur 2 1% 

d. Ilmu Komunikasi 10 5.1% 
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e. Psikologi 6 3.1% 

f. IT 6 3.1% 

g. Ekonomi / Bisnis 17 8.7% 

h. Other: 

 - Culinary 

 - Teknik Fisika 

 - Desain Interior 

 - Hospitality Management 

 - Bioteknologi 

 - Hukum 

 - Mechanical 

 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1% 

1.5% 

0.5% 

0.5% 

0.5% 

0.5% 

0.5% 

Total 195 100% 

 

Kesimpulan: Responden yang mengaku mahasiswa sebanyak 195 dengan 

presentase terbanyak merupakan mahasiswa Desain Komunikasi Visual (74%). 

Analisis: Responden terbanyak merupakan mahasiswa yang akan bekerja 

pada industri kreatif dan melakukan aktivitas begadang karena deadline tugas 

yang padat. 

 

 

Pertanyaan 14: Jika Anda seorang Karyawan / Wiraswasta / Freelance, 

bidang apakah yang anda geluti sekarang? (lewati pertanyaan ini jika belum 

bekerja) 

Jawaban Jumlah  Persentase 

a.  Desain Komunikasi   

Visual 52 76.5% 

b. Teknik Sipil - 0% 

c. Arsitektur 3 4.4% 

d. Ilmu Komunikasi 1 1.5% 

e. Psikologi 1 1.5% 
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f. IT 2 2.9% 

g. Ekonomi / Bisnis 6 8.8% 

h. Other: 

- Peternakan 

 - Pendidikan 

 

1 

2 

 

1.5% 

2.9% 

Total 68 100% 

 

Kesimpulan: 68 responden yang mengaku telah bekerja, 72% mengaku 

bekerja pada bidang Desain Komunikasi Visual. Sedangkan beberapa menggeluti 

bidang – bidang lain. 

Analisis: mayoritas responden yang telah bekerja menggeluti bidang Desain 

Komunikasi Visual cenderung melakukan aktivitas begadang karena proses 

kreatif yang dijalani dalam bekerja cenderung menuntut desainer dalam 

melakukan aktivitas begadang. 

 

Pertanyaan 15: Menurut Anda, apakah bergadang membuat pekerjaan Anda 

maksimal? 

Jawaban Jumlah  Persentase 

a. Ya 87 42.4%  

b. Tidak 118 57.6% 

Total 205 100% 

 

Kesimpulan: 57.6% responden mengaku begadang tidak membuat 

pekerjaan menjadi maksimal. Sedangkan 42.4% responden mengaku begadang 

membuat pekerjaan menjadi maksimal. 

Analisis: 57.6 % responden merasakan kelelahan dan tekanan deadline 

dalam bekerja / mengerjakan tugas sehingga pekerjaan yang dikerjakan menjadi 

tidak maksimal. Sedangkan  42.4% responden memutuskan untuk begadang 

dengan tujuan untuk membuat proses kreatif menjadi lebih panjang dan 
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memaksimalkan karya, sehingga responden mengaku begadang dapat 

memaksimalkan pekerjaanyang dilakukan. 

 

 

Pertanyaan 16: Apakah yang Anda rasakan setelah bergadang? 

Jawaban Jumlah / 205 Persentase 

a. Konsentrasi menurun 133 64.9% 

b. Sakit kepala / migrain 95 46.3% 

c. Gampang melupakan    

sesuatu 96 46.8% 

d. Gampang depresi  72 35.1% 

e. Kecelakaan 11 5.4% 

e. Other: 

 - Bangun kesiangan 

 - Cepat lelah 

 - Ngantuk 

 - Gampang emosi 

 - Gemetaran 

 - Pola makan tidak teratur 

 - Tidak berefek 

 

2 

6 

14 

1 

1 

1 

1 

 

1% 

2.9% 

6.8% 

0.5% 

0.5% 

0.5% 

0.5% 

 

Kesimpulan: Sebagian besar responden (64.9%) setuju bahwa dampak 

yang dirasakan setelah begadang adalah konsentrasi menurun. Dampak kedua 

paling populer adalah gampang melakukan sesuatu (46.8%), diikuti oleh dampak 

ketiga yang paling dirasakan adalah sakit kepala / migrain (46.3%). Sebagian 

responden juga setuju bahwa dampak yang  dirasakan setelah begadang adalah 

gampang depresi (35.1%). 6.8% responden menyatakan bahwa begadang 

menyebabkan kantuk pada siang hari, bebagian lagi menyatakan bahwa begadang 

dapat menyebabkan kecelakaan (5.4%). 
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Analisis: Sebagian besar responden merasakan dampak yang terjadi yaitu 

konsentrasi menjadi menurun, hal ini mungkin disebabkan oleh otak yang 

kelelahan akibat begadang sehingga konsentrasi menjadi menurun. Hal yang sama 

menyebabkan responden gampang melupakan sesuatu, sakit kepala / migrain, 

gampang depresi, dan gampang mengantuk. Responden yang mengalami 

kecelakaan juga disebabkan oleh konsentrasi otak yang menurun akibat otak 

kelelahan. 

 

Pertanyaan 17: Apakah Anda cenderung untuk mengerjakan tugas / 

pekerjaan mendekati deadline? 

Jawaban Jumlah  Persentase 

a. Ya 162 79% 

b. Tidak 43 21% 

Total 205 100% 

 

Kesimpulan: Sebagian besar responden (79%) mengaku cenderung 

mengerjakan tugas / pekerjaan mendekati deadline. Sedangkan 21% lainnya 

mengaku tidak mengerjakan pekerjaan / tugas mereka mendekati deadline. 

Analisis: Responden yang merupakan sebagian besar menggeluti bidang 

Desain Komunikasi Visual mempunyai tugas – tugas yang berkaitan dengan 

deadline sehingga begadang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut, 

atau responden sekedar mempunyai manajemen waktu yang buruk. 21% 

responden  mengaku tidak mengerjakan pekerjaannya mendekati deadline karena 

telah mempunyai manajemen waktu yang cukup baik. 
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Pertanyaan 18: Apakah Anda sering mempunyai pekerjaan – pekerjaan 

tertunda? 

Jawaban Jumlah  Persentase 

a. Ya 173 84.4% 

b. Tidak 32 15.6% 

Total 205 100% 

 

Kesimpulan: 84.4% responden mengaku sering mempunyai pekerjaan – 

pekerjaan yang tertunda, sebagian kecil lagi (15.6%) mengaku tidak sering 

mempunyai pekerjaan – pekerjaan yang tertunda. 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa sebagian besar responden memilih untuk 

menunda pekerjaan mereka untuk dapat melakukan aktivitas lain, yang 

menyebabkan mereka melakukan aktivitas begadang untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan – pekerjaan mereka yang tertunda. Sedangkan sebagian kecil responden 

cukup rajin dalam mengerjakan pekerjaan – pekerjaan mereka. 

 

Pertanyaan 19: Berapa durasi Anda melihat internet / sosial media? 

(Facebook, Youtube, Twitter, Path, Instagram, dll) dalam sehari? 

Jawaban Jumlah  Persentase 

a. < 1 jam 5 2.4% 

b. 1 jam 10 4.9% 

c. 2 jam 35 17.1% 

d. 3 jam 26 12.7% 

e. 4 jam 23 11.2% 

f. 5 jam 19 9.3% 

g. 6 jam 14 6.8% 

h. > 6 jam 73 35.6% 

Total 205 100% 
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Kesimpulan: Sebagian besar responden pada pertanyaan ini mengaku 

melihat internet / sosial media mereka selama lebih dari 6 jam dalam sehari 

(35.6%). Beberapa diantaranya melihatnya sekitar 2 jam (17.1%), 3 jam (12.7%), 

4 jam (11.2%), 5 jam (9.3%), 6 jam (6.8%.), 1 jam (4.9%), dan kurang dari 1 jam 

(2.4 %). 

Analisis: Responden dengan jangka waktu akses internet / sosial media 

diatas 6 jam merupakan responden yang sangat aktif dalam dunia maya pada 

smartphonenya. Penulis berasumsi jika mereka melakukan aktivitas secara normal 

pada siang hari, maka jangka waktu melihat smartphonenya akan berkurang, 

dengan demikian kemungkinan terbesar mereka menghabiskan lebih dari 6 jam 

pada internet / sosial media adalah pada waktu malam hari sampai keadaan subuh. 

Sedangkan responden yang mengecek internet / sosial media mereka dibawah dari 

3 jam merupakan mereka yang hanya membuka smartphonenya dikala senggang 

diwaktu siang dan secukupnya di waktu malam. 

 

 

Pertanyaan 20: Jika Anda sering membaca majalah, majalah apa yang 

sering anda baca? 

Jawaban Jumlah  Persentase 

a. Majalah wanita 37 18% 

b. Majalah teknologi 31 15.1% 

c. Majalah remaja 65 31.7% 

d. Majalah tanaman - 0% 

e. Majalah olahraga 15 7.3% 

f. Majalah infotainment 18 8.8% 

g. Majalah musik 9 4.4% 

h. Other: 

 - Majalah masak 

 - Majalah lifestyle 

 - Majalah hewan 

 

2 

1 

2 

 

1% 

0.5% 

1% 
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 - Majalah film 

 - Majalah dewasa 

 - Majalah fotografi 

 - Majalah aeronautik 

 - Majalah desain 

 - Majalah otomotif 

 - Majalah traveling 

 - Jarang membaca 

 - Tidak menentu 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

12 

1 

1% 

0.5% 

1% 

0.5% 

1% 

1.4% 

0.5% 

5.8% 

0.5% 

Total 205 100% 

 

Kesimpulan: Responden sebagian besar (31.7%) memilih majalah remaja 

untuk dibaca. Sebagian memilih Majalah Wanita (18.%), majalah teknologi 

(15.1%), dan majalah – majalah lainnya. 

Analisis: Penulis berasumsi bahwa mayoritas responden masih dalam usia 

remaja – dewasa muda, sehingga masih membaca majalah – majalah remaja. Di 

sisi lain, responden juga sebagian besar wanita yang membuat wajar jika 18% 

responden memilih untuk membaca majalah wanita. Sebagian besar responden 

mengaku mahasiswa, hal ini menyatakan bahwa responden tertarik pula dengan 

teknologi dengan presentase responden yang membaca majalah teknologi sebesar 

15.1%. 

 

 

Pertanyaan 21: Menurut Anda, penerapan style art seperti apa yang efektif 

dalam video infografis kampanye bahaya begadang? 

Jawaban Jumlah  Persentase 

a. Vintage 16 7.8% 

b. Flat design 103 50.3% 

c. Doodle art 31 15.1% 

d. Lucas Levitan’s Style 54 26.3% 
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e. Other: 

 -  Tribal 1 0.5% 

Total 205 100% 

 

Kesimpulan: Lebih dari setengah dari jumlah total responden (50.3%) 

menyatakan bahwa mereka lebih memilih video infografis kampanye ini 

dibawakan dalam style flat design. Beberapa menginginkan video infografis ini 

dibawakan dalam Lucas Levitan’s Style (26.3%). Sebagian lagi (15.1%) 

berpendapat bahwa doodle merupakan style yang cocok dalam video infografis ini. 

Analisis: Responden telah terbiasa dengan infografis yang menggunakan 

pendekatan gaya flat design, karena visual yang tidak rumit dan data yang banyak 

terwakilan dan tersampaikan dengan efektif. Beberapa responden memilih gaya 

karya Lucas Levitan karena terkenal unik dengan menggabungkan foto dan 

ilustrasi dalam karyanya sebagai karya yang menarik perhatian. Beberapa 

responden menginginkan gaya yang sedikit berbeda, yaitu doodle karena 

menginginkan video infografis yang lebih fun. 

 

3.3. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara secara tidak langsung dengan ahli kesehatan 

dr. Robert Manafe, sorang dokter umum yang telah membuka praktek sendiri. 

Penulis menyiapkan pertanyaan – pertanyaan yang diperlukan berkaitan dengan 

dampak – dampak yang akan terjadi jika seorang mahasiswa melakukan aktivitas 

begadang. Penulis dibantu oleh anak narasumber yang merupakan teman penulis 

untuk dapat merekam proses wawancara yang dilakukan. 

3.3.1. Proses Wawancara 

Wawancara dilakukan pada malam hari pada tanggal 23 Februari 2016 pada 

pukul 19.00 di rumah beliau. Pertanyaan yang penulis ajukan dijawab secara 

langsung dan direkam menjadi video penjelasan mengenai bahaya begadang. 
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Pertanyaan: 

Selamat malam dokter, nama saya Andreas Prasetio mahasiswa desain grafis 

Universitas Multimedia Nusantara ingin menanyakan beberapa hal terkait 

dengan bahaya begadang bagi mahasiswa. Jawaban dokter akan menjadi 

acuan saya dalam pembuatan tugas akhir saya. Pertanyaan yang akan saya 

tanyakan adalah: 

1. Silahkan dokter perkenalkan diri 

2. Apakah yang pertama kali paling dirasakan apabila melakukan begadang? 

3. Apa dampaknya bagi mahasiswa yang begadang secara nyata bagi 

kegiatan perkuliahan? 

4. Menurut dokter, apakah perlu seorang mahasiswa begadang untuk 

mengejar deadline tugas? 

5. Apa dampak buruk jangka panjang yang dapat terjadi pada seorang yang 

begadang? 

6. Apa pesan dokter bagi mahasiswa – mahasiswa yang masih melakukan 

begadang? 

 

Jawaban: 

Nama saya dr. Robert Manafe, kali ini saya akan menjelaskan tentang 

bahaya begadang, khususnya pada mahasiswa. 

Pada saat kita begadang dimana saatnya kita tidur namun masih beraktifitas, 

hal pertama yang dirasakan adalah rasa lapar, itu sudah pasti. Karena setelah jam 

10 malam dimana seharusnya tidur, kalian belum tidur. Pada saat itulah 

metabolisme kalian akan meningkat sehingga lama – kelamaan kadar gula dalam 

darah yang harusnya stabil, malah turun sehingga memicu timbulnya rasa lapar 

sehingga memaksa kalian untuk makan. Saat makan pada jam – jam tersebut akan 

terasa sekali terjadi peningkatan berat badan. Itu yang paling dirasakan dan cepat 

terlihat. 

Hal kedua adalah tidur itu kita butuhkan untuk memberikan kesempatan 

kepada otak kita untuk menata kembali memori – memori, kalau dihubungkan 

dengan perkuliahan kalian ya hal – hal yang telah dipelajari. Pada saat tidur itulah 
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memori ditata ulang, sehingga pada saat keesokan harinya dengan tubuh yang 

lebih fresh, daya ingat akan lebih optimal dibandingkan dengan begadang. Jadi 

tidak ada gunanya memaksakan belajar sampai larut malam hanya untuk mengejar 

tugas dan ujian di esok hari, yang terjadi adalah apa yang dipelajari tidak akan 

optimal terekam dalam memori kita, hasil yang didapatkan juga tidak akan 

optimal. Karena pada saat esok harinya seharusnya kita fokus untuk mengerjakan 

ujian, otak kita sudah mengalami kelelahan, sehingga tidak mampu mengeluarkan 

hal – hal yang sudah dipelajari sebelumnya. 

Hal ketiga yang sangat mengganggu dan akan membahayakan kesehatan 

dikemudian hari adalah, tubuh kita akan mengeluarkan sel – sel inflamasi atau sel 

peradangan ketika begadang. Yang berbahaya pada sel peradangan ini adalah sel –

sel ini akan memicu serangkaian perubahan yang berhubungan, paling berbahaya 

yaitu dengan cardiovasculer yaitu jantung dan pembuluh darah. Sel inflamasi ini 

akan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Jika kebiasaan begadang 

ini dilakukan terus menerus, setiap kali keluar sel inflamasi dalam waktu yang 

tidak terlalu lama akan meningkatkan tekanan darah yang berakibat kepada proses 

penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah inilah cikal bakal 

timbulnya stroke dan serangan jantung dikemudian hari. Hal ini yang 

menerangkan kenapa akhir – akhir ini kita menemukan angka serangan jantung 

dan stroke terjadi pada usia yang lebih muda. Pada generasi 80an penderita stroke 

itu diatas usia 60, generasi 90 semakin turun, usia 50 sudah terjadi stroke. Pada 

generasi 2000an angka kejadian stroke dan serangan jantung sudah semakin muda, 

beberapa kasus bahkan sangat dini dibawah 20 tahun, beberapa kasus ditemukan 

kasus serangan jantung pada usia 30an tahun. Ini menggambarkan betapa 

pengaruh buruk begadang. 

Untuk para Mahasiswa sebaiknya mulai sekarang mulai bersikap selayaknya 

ilmuan, belajarlah secara teratur sehingga pada saat ujian kita tinggal mengulang, 

hasilnya akan lebih optimal dibandingkan dengan SKS (Sistem Kebut Semalam),  

yang sudah terbukti secara medis tidak ada gunanya bagi kita dan membahayakan 

kesehatan kita di kemudian hari. Karena kita tidak hanya hidup untuk ujian hari 
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ini, tetapi kita mempersiapkan untuk hidup yang lebih baik di kemudian hari. 

Begitu kira – kira yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Terimakasih. 

 

3.3.2. Analisa Wawancara 

1. Kadar gula dalam tubuh menurun sehingga memicu pada rasa lapar. 

Ketika kita makan pada jam-jam tersebut, metabolisme tubuh yang seharusnya 

sudah beristirahat namun terpaksa untuk bekerja kembali sehingga tidak 

bekerja dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan lemak dan 

menambah berat badan. 

2. Kinerja otak dalam menata ulang memori menjadi menurun. Dalam tidur, 

otak kita bekerja menata ulang memori sehingga daya ingat menjadi baik pada 

saat kita bangun dari tidur yang cukup. Hal ini menyebabkan orang yang 

begadang menjadi pelupa atau menjadi sulit untuk me-recall  memori yang 

didapat sebelumnya dan pekerjaan menjadi tidak optimal. 

3. Meningkatnya sel-sel inflamasi/sel-sel peradangan dalam tubuh. 

Berbahayanya dari sel-sel peradangan ini akan memicu serangkaian perubahan 

pada sistem tubuh, sistem yang paling diserang adalah sistem Cardiovascular 

yaitu jantung dan pembuluh darah. Sel-sel inflamasi ini menyebabkan 

meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, sehingga jika kebiasaan 

begadang dilakukan secara terus menerus maka dalam jangka waktu yang 

singkat akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menjadi cikal 

bakal penyakit stroke dan serangan jantung. 

4. Otak menjadi lelah sehingga daya konsentrasi menurun. Begadang 

memaksa otak untuk bekerja dua kali lebih keras dari biasanya. Otak yang 

bekerja secara optimal pada siang hari akan menjadi lelah pada malam harinya 

dan butuh istirahat. Begadang memaksa otak kita yang sudah lelah untuk tetap 

bekerja optimal sehingga otak menjadi terlalu lelah. Otak yang terlalu lelah 

akan sulit mengolah informasi dan menjadi tidak fokus sehingga konsentrasi 

menurun pada keesokan paginya. 
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3.4. Studi Existing 

1. Referensi / Studi kampanye Hati – Hati di Stasiun  

 

Gambar 3.1. Contoh printed poster Dumb Ways to Die 
 
 

 

Gambar 3.2. Contoh klip video Dumb Ways to Die 
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Gambar diatas adalah contoh kampanye yang dilakukan oleh Metro Trains 

Melbourne bagi masyarakat agar berhati – hati di area rel kereta. Kampanye ini 

menggunakan Flat Design Style dengan penggunaan beberapa karakter untuk 

menjelaskan pesan yang ingin disampaikan. Kampanye ini juga menggunakan 

lagu sebagai daya tarik kepada audiens. 

 

2. Referensi / Studi kampanye tentang depresi 

 

Gambar 3.3. Contoh klip video kampanye tetang depresi 
 

 Gambar diatas adalah contoh kampanye yang dilakukan oleh Menteri 

Kesehatan Malaysia untuk menanggulangi isu depresi yang terjadi pada 

masyarakat Malaysia. Gaya desain yang dipakai adalah Flat Design dan 

penyampaian pesan lebih kepada infografis dan Kinetik Typography. Video 

kampanye ini hanya menggunakan background sound sebagai aspek tambahan 

dengan warna – warna yang vibrant. 
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3. Referensi / Studi kampanye tentang bahaya bermain handphone 

saat mengemudi. 

 

Gambar 3.4. Contoh klip video kampanye Stop The Text 
 

Gambar diatas adalah contoh kampanye yang dibuat oleh National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA) di Amerika Serikat untuk mencegah 

meningkatnya angka kecelakaan yang disebabkan oleh human error yaitu bermain 

handphone saat mengemudi. Video kampanye dibuat dengan gaya Flat Design 

dan penyampaiannya dalam infografis dengan sedikit sentuhan 3D. Warna yang 

digunakan tidak banyak, dan ikon terlihat minimalis namun efektif dalam 

penyampaian pesannya. Video kampanye ini dibantu dengan narator untuk 

membimbing audiens dalam menerima pesan yang ingin disampaikan. 
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Gambar 3.5. Tabel Pengamatan Studi Existing Visual 

 

3.5. Analisis SWOT 

Penulis melakukan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats) 

untuk membuat perancangan kampanye menjadi lebih efektif dalam 

penyampaiannya. 
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Gambar 3.6. Tabel analisis SWOT 
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