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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penelitian ini dilakukan dengan pembuatan sebuah karya untuk Tugas Akhir 

berupa video promosi untuk perusahaan search engine Geevv. Dalam pembuatan 

proyek Tugas Akhir ini, tim terdiri dari tiga orang yaitu, Ulfah Davianti sebagai 

account executive, Deardrie Rizanda Putri sebagai creative director, dan Imelda 

Veronica sebagai copywriter. Tujuan pembuatan video promosi ini adalah untuk 

memperkenalkan search engine Geevv kepada masayarakat sebagai search engine 

baru buatan anak bangsa. Video dikemas dalam bentuk storytelling, dilanjutkan 

dengan penjelasan Geevv sebagai solusi dari masalah yang ada, serta kelebihan 

Geevv dibandingkan dengan search engine lainnya. Konsep yang ingin 

ditampilkan dalam video ini adalah konsep kekeluargaan. 

Pada proses pembuatan projek Tugas Akhir ini Geevv sempat mengalami 

perubahan konsep perusahaan. Setelah mempertimbangkan dampak negatif dan 

positif bagi kedua belah pihak, penulis dan tim memutuskan untuk menyusun 

ulang keseluruhan projek mulai dari tahap praproduksi, produksi, dan 

pascaproduksi. Proses produksi untuk proyek pertama dilakukan selama dua hari, 

yaitu 13 dan 14 Agustus 2017. Setelah adanya perubahan konsep perusahaan dari 

pihak Geevv, proses produksi dilakukan kembali pada tanggal 28 Januari 2018 

dan 11 Februari 2018. Proses pascaproduksi dilakukan selama total dua minggu, 

meliputi penyuntingan visual dan rekaman voice over. Hasil akhir video akan 
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dipublikasikan dengan cara diunggah di sosial media milik Geevv. Terdapat dua 

versi hasil suntingan video, versi 1 menit untuk diunggah di Instagram dan versi 3 

menit untuk diunggah di Youtube.  

3.1.1. Latar Belakang Perusahaan dan Sinopsis 

Geevv adalah sebuah search engine yang dirintis oleh Azka Silmi, seorang 

mahasiswi Universitas Indonesia yang merupakan aktivis di bidang sosial dan 

lingkungan. Melihat kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang besar di 

masyarakat, Geevv dibangun dengan visi dan misi untuk menyelesaikan masalah 

sosial melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Kata Geevv merupakan modifikasi 

dari kata dalam Bahasa Inggris „give‟ yang memiliki arti memberi. Sesuai dengan 

tujuan Geevv untuk memberikan donasi kepada masyarakat yang memiliki 

masalah sosial. Pada desain logonya, Geevv menggunakan warna hijau dan biru. 

Kedua warna ini mengacu pada visi dan misi Geevv, warna hijau di sini 

melambangkan lingkungan sosial dan warna biru melambangkan teknologi.  

Pada konsep awal perusahaan, setiap melakukan pencarian melalui situs 

Geevv, pengguna secara tidak langsung telah berdonasi sebesar Rp 10,-. Sebanyak 

80% dari keuntungan yang didapatkan oleh Geevv akan didonasikan pada tiga 

masalah sosial di Indonesia yaitu di bidang kemiskinan, pendidikan, dan 

kesehatan. Sedangkan 20% sisanya digunakan untuk mengembangkan kualitas 

layanan dari Geevv sendiri. Mesin pencari ini mulai resmi dijalankan pada 26 

September 2016 dan mulai bisa diunduh sebagai aplikasi melalui Google Play 

Store pada tanggal 7 Januari 2017.  
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Untuk membantu mewujudkan visi dan misi awal milik Geevv, maka 

penulis membuat sebuah naskah iklan yang bercerita tentang Garry, seorang 

mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas di kafe. Ia melihat seorang anak 

gelandangan yang memulung sampah di luar kafe tersebut. Garry merasa iba 

namun tidak melakukan apa-apa. Bersamaan dengan itu muncul sebuah notifikasi 

dari Geevv di laptopnya. Saat diklik, notifikasi itu terhubung dengan situs Geevv. 

Garry mengetik „Apa itu Geevv?‟ dan video berlanjut ke penjelasan mengenai 

Geevv dengan menggunakan motion graphic. Setelah itu seorang narator 

melakukan simulasi tentang donasi dari Geevv dengan diiringi voice over. Video 

dilanjutkan dengan kembali ke suasana kafe di lain hari, di mana Garry duduk di 

tempat yang sama sambil mengerjakan tugas. Anak gelandangan yang 

sebelumnya lewat dengan mengenakan seragam sekolah. Anak itu tersenyum dan 

melambaikan tangan pada Garry. Video ditutup dengan bumper Geevv dan voice 

over membaca tagline “Geevv. Giving while searching”.  

Pada bulan November 2017 Geevv berencana untuk mengganti konsep 

perusahaannya menjadi safety search engine yang dilengkapi dengan konten 

pendidikan. Dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan 

seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur kepada teman seusianya, 

Geevv memiliki visi dan misi baru, yakni berperan sebagai penerang bagi generasi 

masa depan Indonesia dari sisi gelap internet. Target pasar utama Geevv adalah 

Generasi Z karena Generasi ini lahir ketika teknologi internet sudah ditemukan 

sehingga kehidupannya sangat dekat dengan penggunaan internet.  
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Dengan konsep safety search engine, Geevv menyediakan layanan search 

engine dengan filter otomatis. Konten-konten negatif sudah disaring terlebih 

dahulu sehingga tidak akan muncul dalam halaman hasil pencarian. Selain itu 

Geevv juga menyediakan menu baru pada situs halamannya. Menu ini berisi 

konten edukasi yang telah didukung oleh situs pendidikan yaitu pendidikan.id. 

Sedangkan sistem donasi masih dipertahankan setelah mengalami penyesuaian. 

Nilai 1 rupiah pada setiap pencarian akan ditiadakan, karena jumlah total hasil 

pencarian tidak sesuai dengan pemasukkan yang didapatkan oleh Geevv. Sebagai 

gantinya, Geevv tetap mendonasikan sebagian dari hasil pendapatannya untuk 

program literasi. Geevv menyediakan fasilitas komputer dan internet untuk anak-

anak yang kurang mampu di daerah-daerah. Salah satu fasilitas tersebut telah 

didirikan di Kepulauan Riau.  

Menyesuaikan dengan konsep baru Geevv, ide cerita dan konsep untuk 

video promosi pun berubah. Konsep baru ini kali bercerita tentang seseorang yang 

sedang membuka situs dewasa di kamarnya, kemudian diperlihatkan bahwa dia 

adalah seorang anak-anak. Saat ibunya membuka pintu kamarnya untuk mengajak 

makan malam, sang anak cepat-cepat menutup hasil pencariannya dan ikut ke 

ruang makan. Di ruang makan sang anak berbincang bersama kedua orangtuanya 

selayaknya anak kecil pada umumnya, tanpa orangtuanya sadar apa yang 

sebelumnya dilakukan sang anak di kamar. Setelah itu dilanjutkan dengan voice 

over berisi penjelasan tentang fakta bahwa banyak orangtua tidak tahu apa yang 

anaknya akses di internet, dan dilanjutkan dengan Geevv sebagai solusi dari 

masalah tersebut.  
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3.1.2. Posisi Penulis 

Tim produksi terdiri dari tiga orang anggota yang berperan sebagai account 

executive, creative director, dan copywriter. Posisi penulis dalam pembuatan 

video promosi seacrh engine Geevv ini adalah sebagai copywriter. Account 

executive membantu penulis dengan memberikan client brief untuk memahami 

apa yang diinginkan klien dalam iklan promosinya. Bersama dengan creative 

director, penulis menyusun creative brief yang berisi ide dan konsep mentah yang 

sesuai untuk menjual produk klien. Setelah itu penulis bertugas menerjemahkan 

creative brief menjadi sebuah naskah iklan dengan diawasi oleh account executive 

dan klien Penulis juga membuat sebuah riset tambahan sendiri untuk memahami 

dan menguji lebih lanjut mengenai kebutuhan dan tanggapan dari target audience 

mengenai naskah iklan Geevv.  

3.2. Tahapan Kerja 

Tahap awal yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan pertemuan dengan 

klien dengan didampingi oleh account executive dan creative director. Pada tahap 

ini penulis melakukan pengenalan pertama dengan produk milik klien dan 

mendapatkan arahan atau disebut juga client brief yang nantinya digunakan 

sebagai acuan dalam pembuatan langkah kreatif.  

Client brief awal yang penulis dapatkan dari perusahaan Geevv adalah 

penggambaran Geevv yang serius dan dewasa, namun memiliki target pasar 

kalangan orang muda berkisar pada usia 18-35 tahun. Jika Geevv digambarkan 

sebagai sebuah karakter, maka Geevv memiliki image yang lebih dekat dengan 
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seorang lelaki, oleh karena itu aktor utama dan pengisi voice over disesuaikan 

dengan image Geevv. Proses produksi telah dilakukan berdasarkan konsep 

tersebut.  

Setelah mendapatkan informasi mengenai adanya perubahan konsep 

perusahaan, pertemuan dengan klien diadakan kembali. Client brief yang penulis 

dapatkan berdasarkan konsep baru ini adalah citra Geevv sebagai search engine 

yang aman untuk digunakan oleh Generasi Z dan juga penekanan terhadap 

pentingnya peranan orangtua dalam tumbuh kembang anak.  Tujuan utama dari 

video iklan ini adalah untuk memperkenalkan Geevv kepada publik yang 

merupakan search engine baru. Tujuannya belum pada tahap untuk menarik 

konsumen dari search engine kompetitor.  

Setelah menerima client brief, penulis menyusun creative brief bersama 

creative director. Creative brief tersebut berisi detail produk, kelebihan, 

kompetitor, dan konsumen tetap produk. Dengan creative brief sebagai acuan, 

penulis mengembangkan ide berdasarkan tujuan dan target pasar awal. Penulis 

mencari referensi berdasarkan iklan yang berhubungan dengan kenakalan remaja, 

interaksi keluarga, dan iklan aplikasi. Penulis membuat empat konsep bersama 

creative director untuk kemudian dipresentasikan kepada klien.  

Setelah konsep ditentukan, penulis melanjutkan untuk menerjemahkan 

creative brief menjadi sebuah naskah iklan sesuai dengan konsep. Penulis juga 

meminta masukan dari dosen pembimbing dan berdiskusi dengan creative 

director pada saat pembuatan naskah. Setelah naskah selesai, penulis 
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menyerahkannya kepada account executive untuk diberikan kepada klien. Klien 

memberikan feedback mengenai naskah yang telah dibuat dan meminta beberapa 

perubahan, kemudian penulis melakukan revisi sesuai dengan permintaan klien. 

Tahap terakhir dilakukan oleh creative director, dimana ia bertugas untuk 

memvisualkan naskah iklan yang sudah dibuat penulis menjadi video iklan 

promosi yang sesuai dengan permintaan klien.    

Sebagai pemenuh kelengkapan penulisan laporan tugas akhir, penulis 

melakukan riset kepada target audiens untuk menilai tingkat kesesuaian dan 

keefektivan dari naskah iklan yang telah dibuat. Riset ini dilakukan dengan 

metode kualitatif dan pengumpulan data melalui focus group discussion.  

3.3. Acuan  

Pada pengerjaan video promosi search engine Geevv ini, penulis mempunyai 

beberapa acuan baik untuk segi cerita, bayangan visual, maupun penerapan kata-

kata pada voice over. Pembahasan acuan ini penulis bagi menjadi dua bagian 

untuk membedakan acuan konsep awal dan acuan konsep akhir.   

3.3.1. Konsep Awal 

Acuan dari segi ceritu untuk konsep awal Geevv, penulis dapatkan dari salah satu 

scene pada film Lion. Diambil dari adegan saat Saroo duduk di seberang sebuah 

restoran dan dari balik kaca ia melihat seorang pemuda yang sedang makan, 

kemudian mereka bertemu pandang.  
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Gambar 3.1. Screenshot Film Lion (1) 

(Sumber: Film Lion, Garth Davis, 2016) 

 

Gambar 3.2. Screenshot Film Lion (2) 

(Sumber: Film Lion, Garth Davis, 2016) 

 

Untuk bayangan visual, penulis mendapatkan acuan dari beberapa iklan 

aplikasi seperti Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan sejenisnya. Iklan aplikasi 

seperti ini selalu memperlihatkan bagaimana tampilan aplikasi di perangkat 

handphone atau komputer dan memberi contoh cara menggunakannya. 
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Gambar 3.3. Screenshot Iklan Tokopedia 

(Sumber: Channel Youtube Tokopedia, https://www.youtube.com/user/tokopedia/videos) 

 

Selain itu juga penulis mendapatkan acuan penggunaan motion graphic 

dari video Geevv sebelumnya dan dari channel Youtube “Kok Bisa?”.  

 

Gambar 3.4. Screenshot Iklan Geevv Explanation 

(Sumber: Channel Youtube Geevv, https://www.youtube.com/watch?v=SmjU-h_iPNw) 
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Pada pembuatan kata-kata untuk voice over, penulis juga mengacu pada 

video Geevv berjudul “Geevv Explanation”, penulis tetap mempertahankan 

penggunaan kata „satu klik‟, di mana ini bermakna hanya dengan satu klik 

pengguna Geevv telah ikut berdonasi. Video lain yang menjadi acuan penulis 

yaitu salah satu program televisi Trans7 bernama „Tau Gak Sih?‟. Acara ini 

penulis jadikan acuan untuk bagian voice over karena program televisi ini selalu 

menggunakan sebuah pertanyaan di awal videonya. Menurut Penulis hal ini dapat 

meningkatkan rasa ketertarikan audiens untuk mendengar lebih lanjut informasi 

yang akan disampaikan.  

3.3.2. Konsep Akhir 

Pada konsep kedua, acuan untuk segi cerita penulis dapatkan dari penggabungan 

beberapa ide yang dihasilkan saat brainstorming bersama creative director. Ide 

pertama adalah cerita untuk konsep awal Geevv, bercerita tentang seorang remaja 

yang sedang mengerjakan tugasnya di kamar yang gelap. Dia melakukan 

pencaharian di Geevv. Saat ia menekan tombol enter ia mendengar suara koin 

yang berbunyi seperti musik, lalu dunia menjadi lebih berwarna dan cerah saat ia 

mendongakkan kepalanya.  

Peranan Copywriter Dalam..., Imelda Veronica, FSD UMN, 2018



26 

 

 

Gambar 3.5. Screenshot Film Me and Earl and The Dying Girl 

(Sumber: Film Me and Earl and The Dying Girl, Alfonso Gomez-Rejon, 2015) 

 

Ide pertama tersebut digabungkan dengan ide kedua dari konsep baru 

Geevv yang bercerita tentang satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan 

adik. Keluarga ini duduk berdampingan di sebuah sofa dan diwawancarai 

mengenai apa yang mereka cari di internet hari ini. Dari seluruh jawaban keluarga 

tersebut, jawaban adik membuat satu keluarga itu kaget karena ternyata adik telah 

mencari hal-hal yang negatif lewat internet. 

Untuk bayangan visual, penulis mendapatkan acuan dari jenis iklan 

minuman dan iklan aplikasi. Pertama, penulis menjadikan iklan Coca-cola versi 

Ramadhan sebagai acuan untuk visualisasi sebuah keluarga yang sedang makan 

malam dengan hangat.  
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Gambar 3.6. Screenshot Iklan Coca-cola Ramadhan 

(Sumber: Channel Youtube Coca-cola, https://www.youtube.com/watch?v=gmPZ33PvwgI) 

 

Kedua adalah iklan aplikasi seperti Tokopedia dan Traveloka seperti pada 

acuan konsep sebelumnya yang memperlihatkan bagaimana tampilan aplikasi di 

perangkat smartphone atau komputer. 

 

Gambar 3.7. Screenshot Iklan Traveloka 

(Sumber: Channel Youtube Traveloka, 

https://www.youtube.com/channel/UC8CFZEHmg6ujiUyhRwrBZjg/videos) 
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Selain itu penulis mendapatkan inspirasi pergerakan kamera yang sering 

digunakan dalam film dan juga iklan, yaitu pergerakan kamera yang berputar 

untuk memperlihatkan secara jelas apa yang karakter utama lihat sampai dengan 

identitas karakter utama tersebut. Sebagai contoh, pergerakan kamera ini 

digunakan dalam film Spectre yang dirilis pada tahun 2015. 
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Gambar 3.8. Screenshot Film Spectre 

(Sumber: Film Spectre, Sam Mendes, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=ujmoYyEyDP8) 

 

Pada pembuatan kata-kata untuk voice over, penulis mendapatkan acuan 

dari iklan produk kecantikan seperti sampo dan handbody, yang sering kali 
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mengungkapkan fakta dengan angka untuk menunjukkan telah terbuktinya 

masalah tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan kata-kata persuasif untuk 

menggunakan Geevv sebagai solusi dari masalah tersebut.  

 

Gambar 3.9. Screenshot Iklan Sampo Pantene 

(Sumber: Channel Youtube Pantene Indonesia, https://www.youtube.com/user/PanteneID/videos) 
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