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BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1 Gambaran Umum 

Dalam pembuatan tugas akhir yang merupakan sebuah commercial advertising 

pada perusahaan search engine Geevv, penulis menggunakan metode kualitatif. 

Metode kualitatif dianggap oleh penulis sebagai metode yang paling sesuai. Hal 

tersebut dikarenakan metode kualitatif merupakan metode yang menggunakan 

analisis. Dengan analisis penulis dapat mengkaji dan membahas lebih lanjut 

mengenai apa yang penulis ingin jelaskan secara lebih dalam agar sesuai dengan 

inti bahasan penulis sendiri. 

3.1.1 Masa Pelaksanaan Secara Umum 

Masa pelaksanaan pengerjaan dari karya ini memakan waktu sekitar 2 bulan dan 

dimulai dari bulan Juli 2017. Prosesnya sendiri terdiri atas beberapa tahap yaitu 

pra produksi, produksi dan pasca produksi. Produksi dilaksanakan pada tanggal 13 

dan 14 Agustus 2017 dan kembali dilanjutkan pada tanggal 24 September 2017. 

Setelah itu dilanjutkan pada tahap pasca produksi yang memakan waktu 2 minggu 

untuk menyunting video, merekam voice over dan foley, dan komposisi scoring. 

Namun pada awal bulan November 2017, Geevv mengganti konsep search engine 

mereka dan ingin mengganti iklan yang sebelumnya telah dibuat karena tidak 

sesuai dengan konsep yang baru.  
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Proses pembuatan iklan yang baru dimulai dari pertengahan November 

2017 mulai dari tahap pra produksi dengan terus berkomunikasi dengan pihak 

Geevv mengenai rancangan konsep iklan yang baru. Produksi dilaksanakan pada 

bulan Januari sampai Februari awal 2018. Proses pasca produksi dilaksanakan 

pada bulan Februari 2018 yang meliputi kegiatan menyunting gambar, pembuatan 

motion graphics, merekam voice over dan foley, dan komposisi scoring. Iklan ini 

sendiri memiliki 2 versi berdasarkan media penyampaiannya yaitu Instagram dan 

Youtube. 

3.1.2 Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai creative director. 

Di sini penulis bertugas untuk merancang visual dari naskah yang sudah dibuat 

oleh copywriter. Selain itu juga penulis bertanggung jawab atas ide maupun 

konsep yang berkaitan dengan kreatif dalam tugas akhir ini. 

3.2 Client Brief 

Perusahaan Geevv memiliki beberapa permintaan untuk mewujudkan citra dari 

Geevv itu sendiri. Mereka menggambarkan Geevv adalah sebuah situs yang serius 

dan tidak main-main untuk membantu dan berkontribusi untuk mengatasi masalah 

sosial yang ada di Indonesia. Selain itu, mereka juga menggambarkan 

perusahaannya bergender laki-laki. Oleh karena itu untuk voice over mereka 

menginginkan suara laki-laki untuk mewakili mereka. Geevv juga ingin lebih 

memperlihatkan kepada penonton bagaimana proses dan kinerja Geevv untuk 

mendonasikan 80% dari keuntungan mereka yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah sosial di Indonesia meliputi kemiskinan, kesehatan, dan 
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pendidikan. Selain itu klien juga ingin menunjukan bahwa Geevv merupakan 

search engine yang berbeda dari situs lainnya karena misi sosial mereka. 

Setelah Geevv merubah konsep website-nya client brief pun diubah sesuai 

dengan target market yang mereka ingin capai. Karena ingin mendapat perhatian 

dari orang tua dari generasi Z, mereka menginginkan sebuah iklan dengan tema 

keluarga dan bisa diterima oleh semua umur. Selain itu karena ini merupakan 

inovasi baru dari Geevv sendiri, mereka ingin lebih menjelaskan mengenai fitur 

baru yang terdapat pada Geevv. Mereka ingin menonjolkan fitur mereka mengenai 

safety search engine dan konten pendidikan dimana Geevv sendiri bekerja sama 

dengan beberapa konten edukasi yang ada di Indonesia. Tujuan iklan ini juga 

dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan Geevv pada masyarakat Indonesia. 

3.2.1 Profil Perusahaan 

Perusahaan yang menjadi klien kami adalah Geevv. Geevv merupakan sebuah 

search engine berbasis sosial dimana 80% dari penghasilan Geevv akan 

didonasikan kepada masyarakat Indonesia terutama untuk bagian pendidikan, 

kemiskinan, dan kesehatan. Nama Geevv diambil dari kata give, yang artinya 

memberi. Tagline yang diusung Geevv adalah “Giving While Searching”. Tujuan 

Geevv adalah membangun Indonesia yang lebih baik dengan mengajak 

masyarakat untuk berdonasi malalui cara yang berbeda dan lebih mudah. Dengan 

begitu, para pemasang iklan dan pengguna secara tidak langsung telah ikut 

berdonasi hanya dengan melakukan pencarian di Geevv. Setiap pengguna 

melakukan pencarian melalui Geevv, tercatat sudah mendonasikan sebesar Rp 
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10,-. Bila membuat akun di Geevv, donasi yang diberikan adalah sebesar Rp 15,- 

dan pengguna bisa melihat total yang telah didonasikan.   

Namun karena sistem donasi yang kurang dirasa kurang sesuai dan 

memberatkan, mereka menghapuskan sistem tersebut. Sistem yang lebih 

ditonjolkan pada Geevv yang baru adalah fitur safety search engine. Safety search 

engine yang dimaksudkan adalah Geevv tidak akan memunculkan hasil pencarian 

yang bermuatan pornografi, SARA, bully, dan lain-lain. Selain itu terdapat juga 

fitur edukasi dimana Geevv telah bekerja sama dengan beberapa konten edukasi di 

Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tagline dari Geevv yang baru yaitu, “Geevv, 

Search Engine for Better Future”. Pemasukan dari Geevv sendiri masih tetap 

didonasikan. Sebelumnya, donasi diberikan pada 3 masalah sosial di Indonesia 

meliputi kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan. Pada konsep yang baru, Geevv 

mendonasikan penghasilannya lebih ke bidang literasi dan pendidikan. Target 

donasi mereka ditujukan untuk anak-anak yang kurang memiliki akses literasi 

yang ada di Indonesia. 

3.2.2 Sinopsis 

Sinopsis dari iklan pada konsep pertama menceritakan tentang seorang mahasiswa 

bernama Garry. Ia sedang mengerjakan tugas di sebuah café yang nyaman. Pada 

saat ingin meminum minumannya, di hadapannya terdapat seorang anak kecil 

yang mengais sampah di tempat sampah. Garry merasa iba, bingung harus berbuat 

apa dan tidak tahu bagaimana cara menolong anak tersebut. Tiba-tiba di laptop-

nya muncul notifikasi Geevv, Garry bingung dan membuka situs tersebut. Ia 

melakukan pencarian di situs Geevv dan pada saat menekan tombol “Enter” 
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muncul angka Rp 10,00 di pojok kanan atas. Diceritakan bagaimana proses dari 

Geevv memberikan keuntungannya untuk membantu mengatasi masalah sosial di 

Indonesia yaitu kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan. Lalu diceritakan kembali 

Garry yang sedang duduk di café yang sama duduk dan sedang menikmati 

suasana minumannya. Tiba-tiba muncul anak yang dulu yang mengais sampah 

sudah bisa bersekolah dan tersenyum padanya. 

 Setelah strategi Geevv diganti, penulis merubah konsep iklan agar sesuai 

dengan target market Geevv. Iklan yang baru bercerita tentang seorang anak laki-

laki bernama Dio yang mencoba mengakses situs porno lewat website pencarian 

di kamarnya secara diam-diam. Ayah dan Ibunya tidak mengetahui hal tersebut 

karena anak tersebut bersikap layaknya anak kecil pada umumnya sehingga 

orangtuanya tidak menaruh curiga kepada anak mereka. Lalu dijelaskan mengenai 

fakta bahwa 4 dari 5 keluarga tidak mengetahui apa yang anaknya cari di internet. 

Dijelaskan mengenai situs Geevv dimana terdapat fitur safety search engine dan 

fitur edukasi. Lalu diperlihatkan fitur dari Geevv yang divisualkan melalui motion 

graphics. Diceritakan kembali Dio dan orangtuanya sedang mengakses Geevv 

bersama-sama dengan ceria. 

3.3 Tahapan Kerja 

Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan commercial advertising pada 

perusahaan search engine Geevv ini. Tahapan-tahapan tersebut terdiri atas dari 3 

tahap, yaitu :  

1. Pra Produksi 
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Tahap pra produksi adalah tahap awal dalam pembuatan video ini. Pada tahap ini, 

penulis melakukan riset visual, merancang konsep kreatif, menentukan lokasi, 

mencari talent yang sesuai dan juga melaksanakan recce. 

2. Produksi 

Tahap produksi merupakan tahap dimana semua konsep yang sudah dipersiapkan 

pada tahap sebelumnya akan dilaksanakan. Syuting dengan para talent dan aktor 

dilakukan pada tahap ini. 

3. Pasca Produksi 

Tahap pasca produksi merupakan tahap yang terakhir dalam proses pembuatan 

video ini. Pada tahap ini, hasil yang sudah diperoleh dari proses akan diolah. 

Proses penyuntingan video, menambahkan voice over dan foley, beserta 

komposisi scoring dilaksanakan pada tahap ini. 

3.4 Acuan 

Dalam pembuatan konsep dalam video commercial advertising perusahaan search 

engine Geevv penulis melakukan sebuah riset visual dan menemukan sebuah 

scene dalam film dijadikan sebagai referensi untuk video ini. Scene tersebut 

terdapat pada film Lion (2016) yang menceritakan seorang anak yang mengikuti 

gerakan pengunjung di sebuah restoran yang sedang makan. 
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Gambar 3.1. Lion, Garth Davis (2016) 

 

Pada scene ini, penulis merasa cocok apabila dijadikan referensi dalam 

pembuatan pembuatan iklan search engine Geevv yang bertemakan sosial. Pada 

scene ini juga menunjukan kontradiksi antara yang mampu dengan dengan yang 

kurang mampu dengan manarik sehingga penulis menganggap mampu menjadi 

daya tarik penonton dalam menonton iklan ini. 

Selain itu, acuan didapatkan penulis dari beberapa iklan situs maupun 

aplikasi di Indonesia seperti Traveloka, Tokopedia, dan sejenisnya. Di dalam 

iklan tersebut memperlihatkan bagaimana tampilan situs maupun aplikasi dalam 

perangkat elektronik seperti handphone ataupun laptop dan bagaimana cara 

menggunakannya. 
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Gambar 3.2. Iklan Traveloka 

 

Gambar 3.3. Iklan Tokopedia 

 

Karena terdapat perubahan konsep, acuan pun berubah. Film Me, Earl, 

and The Dying Girl (2015) karya Alfonso Gomes-Rejon dianggap sesuai untuk 

dijadikan referensi dalam scene pertama dalam commercial advertising untuk 

iklan Geevv. Dalam scene tersebut menampilkan seorang remaja yang sedang 

membuka internet di kamarnya. Kesan diam-diam  ingin ditonjolkan dari ruangan 

yang gelap dan sumber cahaya hanya berasal dari layar monitor. Selain itu penulis 

juga ingin menekankan bahwa generasi modern sangat fokus dengan teknologi. 

Hal itu digambarkan layar monitor dan anak menjadi fokus utama dalam scene 

ini. 
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Gambar 3.4. Me, Earl, and The Dying Girl, Alfonso Gomes-Rejon (2015) 

  

Pada scene kedua, kreator ingin menampilkan kesan hangat dan keluarga. 

Acuan diambil dari iklan Coca-Cola untuk bulan Ramadhan. Scene ini dirasa 

cocok untuk menggambarkan keluarga kecil yang hangat dan bahagia. Warna 

yang digunakan warna kuning, coklat, dan jingga. Untuk penjelasan secara detail 

mengenai Geevv, penggunaan acuan seperti iklan aplikasi sebelumnya masih 

kami gunakan. Hal tersebut dikarenakan agar fitur dari website Geevv sendiri bisa 

lebih ditonjolkan. 

 

Gambar 3.5. Iklan Coca-Cola (2016)  
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