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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Video iklan online dari merek Iwearbanana mempunyai konsep yang 

menyenangkan, berjiwa muda, dan kreatif. Iklan tersebut menghadirkan beberapa 

celebrity endorser sebagai talent yang akan diunggah di media sosial seperti 

YouTube dan Instagram.  

 Penulis akan menggunakan metode kuantitatif (penelitian yang dilakukan 

dengan cara pencatatan dan analisa data hasil penelitian dengan menggunakan 

perhitungan statistik). Penulis akan menyebarkan kuisioner secara online dan 

terbuka. Kuisioner dengan jawaban tertutup dan terbuka (gabungan). Terdapat 

pertanyaan yang menggunakan skala Likert (mengukur tanggapan positif atau 

negatif terhadap suatu pernyataan). 

3.1.1. Latar Belakang Perusahaan 

 

Gambar 2. Logo Iwearbanana 

 (www.iwearbanana.com) 

Iwearbanana merupakan merek lokal dari Indonesia sejak tahun 2012 dalam 

bidang mode. Iwearbanana menjual berbagai macam kaos, sepatu dan aksesoris-

untuk laki-laki maupun perempuan. Produk tersebut terinspirasi oleh gaya hidup 
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anak muda yang seru dan kreatif. Konsep Iwearbanana adalah tempat belanja 

online untuk anak muda yang pintar, mengikuti trend, dan terbaru. Tiga nilai 

penting dari Iwearbanana yaitu: Kreatif, Muda, dan Abadi.  Iwearbanana memiliki 

target pasar dari umur 14 hingga 35 tahun. Iwearbanana menjual produknya 

secara online melalui situs www.iwearbanana.com dan melalui Instagram 

@Iwearbanana. 

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis adalah sebagai sutradara. Penulis juga berperan sebagai art 

director. Penulis juga bekerjasama dalam hal ide kreatif dengan pemilik 

Iwearbanana yaitu Bintang Mahacakrie. 

 

3.2. Langkah-langkah Riset 

Penulis akan melakukan riset untuk mendapatkan informasi yang membantu 

penulisan. Berikut ini adalah langkah-langkah riset yang penulis lakukan: 

1. Menentukan tujuan dan rumusan masalah penelitian. 

2. Melakukan pendekatan kuantitatif. 

3. Pengumpulan data dan evaluasi. 

4. Menganalisis dan mengolah data yang terkumpul. 

5. Mempersiapkan laporan penelitian. 
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3.3. Metode Data 

Metode yang akan penulis gunakan untuk pengumpulan data adalah melalui 

kuisioner. Kuisioner tersebut akan disebarkan secara terbuka oleh seluruh 

influencer pada video iklan Iwearbanana tentang respon masyarakat mengenai 

iklan Iwearbanana. Pada kuisioner, terdapat beberapa pilihan: Checkbox, pilihan 

ganda, skala likert, dan esai. Adapun pertanyaan dalam kuisioner tersebut sebagai 

berikut: 

1. Berapakah umur anda? 

2. Jenis Kelamin 

3. Berapa pendapatanmu per-minggu? 

4. Berapa pengeluaranmu untuk fashion per-bulan? 

5. Apa saja media sosial yang kamu gunakan? 

6. Siapakah Influencer pada iklan Iwearbanana yang kamu ikuti? 

7. Siapakah Influencer pada iklan Iwearbanana yang kamu tahu, namun tidak 

kamu ikuti? 

8. Siapakah Influencer pada iklan Iwearbanana yang kamu tidak tahu sama 

sekali? 

9. Bagian mana yang menurut kalian paling menarik pada iklan 

Iwearbanana? 
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10. Mengapa kalian suka pada bagian itu? 

11. Siapa influencer yang tidak cocok dengan fashion brand Iwearbanana? 

12. Setelah anda melihat video ini, apakah anda mempunyai rasa keinginan 

untuk membuka website Iwearbanana untuk melihat harga & detil produk? 

13. Kritik & saran mengenai video ini. 

Penulis juga akan menyebarkan kuesioner dengan teknik Sampling. 

Kuesioner tersebut telah disebarkan di satu acara khusus, untuk mendapatkan 

responden dengan skala yang lebih kecil. Berikut pertanyaan yang diajukan 

kepada responden: 

4. Umur 

5. Pendapatan per-minggu 

6. Apakah anda mengikuti sosial media dari semua Influencer pada 

iklan Iwearbanana? 

 

3.4. Tahapan Kerja 

Penulis melakukan pemotretan film selama dua hari di lokasi studio daerah 

Gading Serpong, Tangerang. Terdapat tiga tahapan kerja untuk membuat video 

iklan Iwearbanana. 
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3.4.1. Pra Produksi 

Penulis melakukan pertemuan dengan klien (Iwearbanana) untuk mendapatkan 

creative brief  agar penulis dapat membahas konsep dengan klien, kemudian 

penulis membuat storyboard dengan detil produk yang akan diiklankan. Setelah 

mendapat persetujuan storyboard dari klien, penulis merancang properti dan 

mencari lokasi syuting untuk melakukan recce sebanyak dua kali. Setelah itu 

penulis mencari beberapa brand endorser sebagai talent dan meminta klien untuk 

memilih dan mendapat persetujuan. 

 

3.4.2. Produksi 

Penulis memberikan arahan kepada talent & mengambil keputusan yang cepat 

dalam hal kreatif apabila ada persoalan di lapangan. Proses pemotretan film 

memakan waktu dua hari di lokasi studio yang sama. 

 

3.4.3. Pasca Produksi 

Penulis melihat dan mendiskusikan dengan editor dan klien hasil rough cut dan 

fine cut. Kemudian melakukan evaluasi secara keseluruhan video. 

 

3.5. Acuan 

Klien mempunyai keinginan untuk menghasilkan sebuah video yang 

menyenangkan dan berjiwa muda. Klien memberikan beberapa video sebagai 

acuan. Salah satunya adalah video clip “Katy Perry – This Is How We Do” seperti 

pada gambar 2: 
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Gambar 3. Cuplikan video Katy Perry - This Is How We Do 

 (https://www.youtube.com/watch?v=7RMQksXpQSk diakses Mei 2017) 

Pada video Katy Perry – This Is How We Do, penulis dan klien ingin mengacu 

visual yang terlihat seperti pengembangan dari style pop art. Warna yang 

digunakan menggunakan warna pop dan vibrant. Kami juga melihat style tersebut 

terlihat menyenangkan dan berjiwa muda. Dikarenakan anggaran yang ketat, oleh 

karena itu kami memilih untuk membuatnya di satu ruangan studio dengan 

properti yang sederhana seperti gabus dan karton warna. Kami mengacu pada 

video iklan Ban.Do Notebook seperti pada gambar 3.3: 

 

Gambar 4. Video Iklan Ban.Do Notebook 

 (https://www.youtube.com/watch?v=o7xaw9ejsnE diakses Mei 2017) 
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Motion graphic klien mengacu pada video yang berjudul “Scraps: This Will Blow 

Your Mind”. Efek goresan putih sebagai pemanis video dan untuk memberikan 

kesan playful. Acuan seperti pada gambar 3.4: 

 

Gambar 5. Acuan Motion Graphic 

 (https://www.youtube.com/watch?v=RQLPMV5uDuA diakses Agustus 2017) 
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