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BAB III 

METODE RANCANGAN KARYA 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap gejala atau isu yang diteliti 

sehingga mendapatkan data faktor penyebab terjadinya hal tersebut. Melihat secara 

langsung bagaimana acara event seminar berlangsung dengan interkasi yang terjadi 

pada para peserta. 

3.1.2.  Wawancara 

Dalam menjalankan sebuah aktivitas event, pengumpulan data dan 

informasi harus dilaksanakan agar karya yang akan dibuat dapat mencapai target  

sasaran yang dituju. Salah satu cara pengumpulan data adalah dengan 

menggunakan metode wawancara. Menurut Poerwandari adalah percakapan dan 

tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Patton (dalam 

Poerwandari, 2001) membedakan wawancara pada tiga pendekatan dasar, yang 

pertama, wawancara mendalam (indepth interviewing) proses wawancara di dasar 

sepenuhnya pada berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam 

interkasi alamiah. Tipe wawancara demikian umumnya dilakukan peneliti yang 

melakukan observasi pastisipatif. Yang kedua, wawancara dengan pedoman umum. 

Dalam proses wawancara ini, peniliti dilengkapi pedoman wawancara yang sangat 

umum, yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan 
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pertanyaan. Pedoman wawancara ini digunakan untuk mengingat peneliti mengenai 

aspek-aspek yang harus dibahas sekaligus menjadi daftar pengecek (checklist). 

Yang terakhir, wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka, pedoman 

wawancara ditulis secara rinci, lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya 

dalam kalimat. Hal ini agar infromasi yang dibutuhkan dapat lebih luas dan tidak 

terikat pada satu faktor saja. Dalam karya ini yang menjadi narasumber utama 

dalam kegiatan wawancara ini adalah penyintas kekerasan terhadap perempuan. 

3.2. Metode Perancangan 

       3.2.1. Tahapan Perancangan 

Dalam proses pembuatan karya ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tahap 

perancangan dan tahap pembuatan. Selama tahap perancangan karya, terdapat 

beberapa kegiatan yang juga akan dilakukan secara bersamaan seperti konsultasi 

dan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi untuk dijadikan 

landasan dalam membuat karya ini. 
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Tabel 3.1 Timeline Perancangan Speak Up For Justice 

(Sumber:Penyelenggara event Speak Up For Justice) 

Kegiatan Waktu 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

Persiapan 

Observasi

Wawancara

Persiapan panitia

Membuat Proposal

Menghubungi panitia

Menghubungi Pembicara dan Membuat TOR

Publikasi & aktif media Sosial 

Instagram

Line

Dokumentasi dari hasil kegiatan yang telah di 

selenggarakan “speakupforjustice” 

Share Publikasi melalui media sosial, evaluasi, dan 

membuat laporan 
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3.2.2 Anggaran Rancangan Karya 

Pembuatan karya ini tidak lepas dari biaya pengeluaran untuk mendukung 

terlaksananya karya ini. Adapun perincian perkiraan anggaran yang di perlukan 

untuk pembuatan karya ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Anggaran Perancangan Karya 

Keterangan Jumlah 

Kesekertariatan 

 Pembuatan 
Pengandaan  Proposal 

 Pembuatan Surat Seminar 

 Amplop 

 Tanda Panitia 

 Stempel 

200.000 

100.000 

30.000 

30.000 

50.000 

Acara 

 Honor Pembicara 

 Pembuatan Sertifikat 

 F.copy materi untuk peserta 

 Plakat Pembicara 

 Sound System 

1.500.000 

100.000 

50.000 

200.000 

Konsumsi 

  Air mineral 

 Air mineral botol 

 Snack 

250.000 

120.000 

300.000 

PPerlengkapan 

   Banner

   Pamflet full colour

   Double type



200.000 

 100.000 

20.000 
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(Sumber: Penyelenggara event Speak Up For Jusice) 

3.3. Target Luaran/Publikasi 

Sebuah event tidak pernah lepas dari kegiatan publisitas untuk membantu 

dalam mempromosikan dan menginformasikan yang akan berlangsung tersebut 

kepada publiknya. Menurut Swastha (1999) publisitas adalah sejumlah informasi 

tentang sasaran, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui 

media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawas dari sponsor. Publisitas 

merupakan pelengkap yang efektif bagi alat promosi yang lain seperti periklanan, 

personal selling, dan promosi penjualan. Biasanya, media bersedia mempublisitas 

suatu berita apabila materinya dirasakan cukup menarik atau patut dijadikan berita. 

Kegiatan publikasi sangat diwajibkan dalam sebuah event agar dapat 

menciptakan awareness baik terhadap event yang diselenggarakan dan target yang 

diharapkan dapat mengetahui kegiatan yang akan penulis lakukan sehingga 

mengundang banyak partisipan. Dalam hal ini yang menjadi target publikasi dalam 

mendukung event ini adalah media sosial baik dari paid/free promote ataupun dari 

  Sminar kit

  Kursi 200 buah

 100.000 

 Seksi Dokumentasi

  Cetak foto

  Baterai

300.000 

100.000 

TOTAL 
4.100.000 
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media sosial “Speak Up For Justice” seperti, Instagram dan Youtube. Selain itu 

akan diusahakan juga publikasi berita berbentuk online (media online). 

Untuk komunikasi sebelum aktivitas event seminar “Speak Up For Justice” 

berlangsung, penulis melakukan penyebaran informasi melalui media sosial, 

Instagram dan Youtube. Hal ini dikarenakan media sosial lebih efektif dan efisien 

dalam penyebaran informasi secara massa dan cepat. 

Gambar 3.3. Instagram Speak Up For Justice 

 

 (Sumber: https://www.instagram.com/speakupf/ ) 

 

Untuk komunikasi setelah event seminar berlangsung, media online adalah 

yang dipilih. Peneliti mempublikasikan dokumentasi kegiatan tujuannya adalah 

agar event seminar “Speak Up For Justice” dapat terpublikasi sehingga rangkuman 

event dan pesan yang ingin disampaikan dapat diketahui oleh lebih banyak orang 

lagi.  
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Gambar 3.4. Instagram Jakarta Feminist 

 

 

 (Sumber: ttps://www.instagram.com/jakartafeminist/ ) 

 

Gambar 3.5. Instagram Jakarta Feminist 

 

 

 (Sumber: ttps://www.instagram.com/jakartafeminist/ ) 
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