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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN  

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Ular merupakan hewan liar dan berbahaya yang habitatnya paling dekat dengan 

kehidupan manusia. Sebagai buktinya ular kerap kali ditemukan di pekarangan 

rumah, kebun, saluran air, dan bahkan ditemukan di dalam rumah, sehingga dapat 

berpotensi menyerang manusia. Gigitan ular mempunyai dampak yang berbeda-beda 

berdasarkan jenis bisa yang terkandung pada ular, namun tetap berujung kepada 

kematian. Dari beberapa kasus yang ada, kematian akibat gigitan ular disebabkan 

oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penanganan pertama gigitan 

ular. 

 Hal yang paling utama dalam melakukan pertolongan pada korban gigitan ular 

adalah si penolong tidak boleh panik dan berusaha menenangkan korban agar tidak 

panik. Pertolongan pertama pada korban yang dilakukan si penolong bisa dengan 

metode: 

A. DR CAB (Danger Response Circulation Airways Breath):  

a) Danger (bahaya) 
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Pastikan posisi penolong dan korban tidak dalam keadaan bahaya. Jika masih ada ular 

disekitar korban, singkirkan dengan alat bantu yang ada di sekitar agar mencegah si 

ular menyerang kembali kemudian carilah posisi yang aman. 

b) Response (respon) 

Ajak bicara sang korban untuk mengetahui responnya setelah tergigit ular. Jika 

korban panik, tenangkan korban dan yakinkan bahwa tidak apa-apa, jangan 

membuatnya panik. 

c) Circulation (Sirkulasi) 

Pastikan sirkulasi darah korban lancar dengan meraba kemudian tekan perlahan 

pembuluh nadi di bagian leher atau pergelangan tangan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya denyut jantung pada korban. Tetapi jika tidak ada denyutan nadi maka 

lakukan bantuan sirkulasi dengan cara: 

a) Letakkan kedua tangan diatas dada dengan posisi menumpuk (satu telapak 

tangan diatas telapak tangan lainnya tanpa jari-jari tangan menyentuh dada 

korban. 

b) Posisikan badan tegak lurus kemudian tekan dada korban dengan tenaga dari 

berat badan secara teratur sebanyak 30 kali (dalam 15 detik = 30 kali 

kompresi/tekanan). 

c) Selang waktu kompresi dilakukan harus seimbang dengan pelepasan kompresi. 
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d) Tangan tidak boleh lepas dari permukaan dada dan tidak boleh merubah posisi 

tangan pada saat pelepasan kompresi. 

e) Rasio bantuan sirkulasi dan pemberian napas adalah 30 : 2 (tiap 15 detik = 30 

kompresi dan 2 kali tiupan napas). 

d) Airways (jalur nafas) 

Pastikan sang korban tidak terganggu jalur pernapasannya tidak terganggu. 

Perhatikan posisi leher, posisi leher harus tetap lurus agar tidak mengganggu jalur 

pernapasan. 

e) Breath (pernapasan) 

Setelah memastikan jalur pernapasan tidak terganggu, maka selanjutnya pastikan 

pernapasan korban normal. Jika tidak bernapas dengan normal atau tidak bernapas, 

maka harus segera diberikan napas bantuan atau CPR (Cardiopulmonary 

Resuscitation). 

Penanganan pertama terhadap gigitan: 

a) Tekan dibagian atas luka gigitan. 

b) Bersihkan lokasi gigitan dengan cairan antiseptik untuk menghindari infeksi. 
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c) Balut diatas luka gigitan dan gunakan pembalut elastis, kain, tali atau apapun 

yang dapat membalut, guna menghambat aliran darah yang berjalan,sehingga 

aliran darah menjadi lambat. 

d) Buat luka baru dengan pisau, cutter, silet atau benda tajam lain denagn 

kedalaman tidak lebih dari 2mm, secara vertical di atas luka, memotong luka 

gigitan. Guna mengeluarkan darah yang terkontaminasi oleh bisa. 

e) Gunakan ekstraktor (pompa penyedot) untuk mengeluarkan darah yang 

terkontaminasi oleh bisa, jika tidak ada bisa dilakukan dengan cara mengurut 

kearah luka baru hingga darahnya keluar. Proses ini dilakukan berulang-ulang 

hingga darah berwarna merah kehitaman dan berbuih keluar semua (darah yang 

terkontaminasi bisa) dan berganti ke darah yang berwarna merah segar. Dalam 

proses pengeluaran darah ini, tidak dianjurkan dengan cara menyedotnya melalui 

mulut. Karena sangat amat beresiko bagi si penolong, karena racun dapat 

mengontaminasi mulut, gigi, gusi dan bahkan tertelan hingga lambung dan usus. 

f) jangan membuka balutan hingga sampai ke klinik atau rumah sakit terdekat. 

B. Imobilisasi luka gigitan 

Imobilisasi luka gigitan bisa mengunakan papan, tongkat atau sejenisnya sehingga 

korban tidak banyak bergerak. 
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C. Tenangkan korban 

Jangan melakukan aktifitas/gerakan, itu akan mempercepat denyut jantung, sehingga 

darah yang terkontaminasi bisa ular akan cepat menyebar. 

D. Kenali ular yang menggigit 

Dengan cara memperhatikan warna, bentuk tubuh, motif, bentuk kepala, dan 

gerakannya. Jika bekas luka gigitan terdapat dua titik yang jelas, berarti ular tersebut 

berbisa tinggi dan harus cepat diberikan penanganan pertama. Jika luka gigitan 

membentuk huruf U dengan jumlah bekas gigitan yang banyak, berarti ular tersebut 

tidak berbisa dan dapat diberi pertolongan dengan membersihkan area gigitan dengan 

cairan antiseptik saja. 

3.1.1. Wawancara 

Salah satu hal yang dilakukan dalam penelitian sebelum perancangan adalah dengan 

melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Erwandi supriadi selaku 

koordinator SIOUX-lembaga studi ular Indonesia yang dilakukan pada tanggal 9 

maret 2015, pukul 12.00 – 17.00 WIB. SIOUX merupakan sebuah lembaga yang 

mempelajari, meneliti, dan melestarikan ular-ular asli Indonesia serta melakukan 

edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengenai pengetahuan tentang 

ular dan bagaimana cara penanganan terhadap ular. Lembaga swadaya ini berdiri di 

Jakarta 23 November 2003 sebagai bentuk keterlanjutan dari lembaga serupa di Jogja 
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yang bernama NATRIX (1998-2003). Sekarang SIOUX berlokasi di Jl. Mandor 2 No. 

001 RT. 003 / RW. 005 Kel. Pondok Jaya, Kec. Cipayung, Depok. 

 Dalam wawancara ini penulis mencari informasi mengenai cara penanganan 

gigitan ular dan hal-hal yang terkait dengan ular, seperti; jenis-jenis ular baik berbisa 

maupun tidak, habitat ular baik di alam maupun di pekarangan rumah, apa yang harus 

dilakukan jika bertemu ular, jenis-jenis bisa ular dan efeknya terhadap manusia, 

bagian tubuh yang sering terkena gigitan ular, jenis gigi taring ular, dan beberapa data 

korban gigitan ular. 

 

1. Hasil Wawancara 

Dari wawancara panjang yang penulis lakukan kepada SIOUX, penulis mendapatkan 

informasi mengenai hal apa yang harus dilakukan ketika bertemu atau berhadapan 

dengan ular. S.T.O.P (Silent, Thinking, Observe, Prepare) merupakan hal yang 

diajarkan SIOUX kepada masyarakat jika bertemu atau berhadapan dengan ular. 

Silent, tindakan diam tanpa gerakan. Ular akan menganggap kita adalah sebuah benda 

mati jika kita tidak bergerak, hal itu disebabkan karena ular memiliki pengelihatan 

yang kurang baik, dan lebih mengandalkan sensor panas. Karena sensor panas itulah 

menjadi sangat peka terhadap gerakan. jika kita melakukan gerakan yang 

mengagetkan si ular, maka ular itu akan menyerang sebagai bentuk pertahanan, 

karena si ular merasa terancam akan kehadiran kita. Thinking, saat diam berpikirlah 

tentang bagaimana cara agar menghindari ular tersebut. Observe, tindakan 
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pengamatan sekitar. Carilah alat bantu yang mungkin bisa membantu menyingkirkan 

ular tersebut seperti, tongkat, sapu atau semacamnya. Jika ingin menghindari ular 

tersebut perhatikan sekitar, depan, samping dan belakang. Cari jalan yang 

kemungkinan besar untuk menghindari ular dengan selamat dan pergi dengan tidak 

melakukan gerakan yang mengagetkan ular. Prepare, tetaplah waspada, fokus, jangan 

panik dan persiapkan diri jika ular terlihat akan menyerang. 

 Kemudian mengenai bagaimana cara penanganan pertama terhadap gigitan 

ular, hal pertama yang dilakukan adalah menekan dibagian atas luka gigitan, guna 

memperlambat arus darah, kemudian bersihkan lokasi gigitan dengan cairan 

antiseptik untuk menghindari infeksi pada luka gigitan sambil menekan pembuluh 

darah diatas luka. Selanjutnya lakukan pembalutan diatas luka gigitan dan gunakan 

pembalut elastis, kain, tali atau apapun yang dapat membalut, guna menghambat 

aliran darah yang berjalan, sehingga aliran darah menjadi lambat dan jangan 

membuka balutan hingga sampai ke klinik atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya 

buatlah luka baru dengan pisau, cutter, silet atau benda tajam lain dengan kedalaman 

tidak lebih dari 1mm, secara vertical di atas luka, memotong luka gigitan guna 

mengeluarkan darah yang terkontaminasi oleh bisa. Langkah terakhir gunakan 

ekstraktor (pompa penyedot) untuk mengeluarkan darah yang terkontaminasi oleh 

bisa, jika tidak ada bisa dilakukan dengan cara mengurut kearah luka baru hingga 

darahnya keluar. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga darah berwarna merah 

kehitaman dan berbuih keluar semua (darah yang terkontaminasi bisa) dan berganti 
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ke darah yang berwarna merah segar. Dalam proses pengeluaran darah ini, tidak 

dianjurkan dengan cara menyedotnya melalui mulut. Karena sangat amat beresiko 

bagi si penolong, karena racun dapat mengontaminasi mulut, gigi, gusi dan bahkan 

tertelan hingga lambung dan usus. 

Berikut penulis lampirkan hasil wawancara: 

 

Gambar 2.1. Wawancara bersama   SIOUX 

Pondok jaya, Depok. 

 (dokumen pribadi) 
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Gambar 2.2. Extractor 

Pondok jaya, Depok. 

 (dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 2.3. Korban gigitan bayi kobra 

 (dokumen pribadi) 
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Gambar 2.4. Korban gigitan bayi kobra  

(dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 2.5. Korban gigitan bayi kobra 

 (dokumen pribadi) 
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2.  Kesimpulan Wawancara 

a) Pengambilan sikap yang benar mengurangi resiko tergigit oleh ular. 

b) Penanganan pertama terhadap gigitan ular, memperlambat penyebaran bisa ke 

seluruh tubuh sehingga memberikan waktu ekstra untuk korban dibawa ke klinik 

atau rumah sakit terdekat dan juga mengurangi resiko kematian akibat gigitan ular 

karena kurangnya pengetahuan mengenai cara penanganan pertama. 

3.1.2. Pengamatan Lapangan/Observasi 

Penulis melakukan observasi ke rumah-rumah penduduk yang pernah di 

masuki ular. Kemudian penulis menanyakan dimana tempat ditemukannya ular baik 

di dalam maupun di luar rumah, kapan ditemukannya, dan bagaimana cara 

penanganannya. 

Berikut beberapa lampiran hasil observasi penulis: 
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Gambar 2.6. Tempat ditemukannya ular 

Setu, Lubang buaya, Jakarta timur 

 (dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 2.7. Tempat ditemukannya ular 

Setu, Lubang buaya, Jakarta timur 

 (dokumen pribadi) 
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Gambar 2.8. Tempat ditemukannya ular 

Bantar Gebang, Bekasi. 

 (dokumen pribadi) 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Tempat ditemukannya ular 

Bantar Gebang, Bekasi. 

 (dokumen pribadi) 
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Gambar 2.10. Tempat ditemukannya ular 

Perumahan Villa Mahkota, Kab. Bogor. 

 (dokumen pribadi) 

 

 

 

Gambar 2.11. Tempat ditemukannya ular 

Perumahan Villa Mahkota, Kab. Bogor. 

 (dokumen pribadi) 
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Gambar 2.12. Tempat ditemukannya ular 

Perumahan Villa Mahkota, Kab. Bogor. 

 (dokumen pribadi) 

 

 

 

Gambar 2.13. Tempat ditemukannya ular 

Perumahan Villa Mahkota, Kab. Bogor. 

 (dokumen pribadi) 
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Gambar 2.14. Tempat ditemukannya ular 

Perumahan Nusa Indah 3, Kab. Bogor. 

 (dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 2.15. Tempat ditemukannya ular 

Perumahan Nusa Indah 3, Kab. Bogor. 

 (dokumen pribadi)
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Gambar 2.16. Tempat ditemukannya ular 

Cileungsi, Kab. Bogor. 

 (dokumen pribadi) 

 

Gambar 2.17. Tempat ditemukannya ular 

Cileungsi, Kab. Bogor. 

 (dokumen pribadi) 
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Gambar 2.18. Tempat ditemukannya ular 

Kodau, Jati Asih, Kab. Bekasi. 

 (dokumen pribadi) 

 

Gambar 2.19. Tempat ditemukannya ular 

Kodau, Jati Asih, Kab. Bekasi. 

 (dokumen pribadi) 
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1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Setelah penulis melakukan observasi ke rumah-rumah penduduk yang pernah di 

masuki ular. Penulis mendapatkan informasi bahwa ciri ular yang memasuki rumah 

penduduk mempunyai ciri berwarna hijau, kepala bentuk segitiga, berekor merah 

(Trimeresurus albolabris) dan berwarna hijau,kepala bentuk segitiga meruncing 

,bertubuh kecil seperti tali (Ahaetulla prasina), jenis ular tersebut ditemukan di Bantar 

Gebang, Jati Asih, Cileungsi, dan Setu. Kemudian di Jati Asih, Bekasi ditemukan 

juga ular dengan ciri berwarna hitam, badannya bercak putih dan panjang sekitar 20-

25cm (Lycodon Capunicus), di Nusa Indah dan Villa mahkota di temukan juga ular 

dengan ciri warna witam belang putih lebar, dengan kepala oval(bungarus candidus), 

berwarna hitam belang orange kepala dengan ekor sama, ukuran tidak terlalu besar 

sekitar 30cm (Cylindophis ruffus) dan juga kobra berwarna hitam (Naja sputatrix). 

 Dari informasi yang di dapatkan kebanyakan ular tersebut muncul pada 

malam hari, sehabis hujan, setelah banjir, dan ada juga yang ditemukan pada siang 

hari. Ular-ular tersebut ditemukan di atap atau plafon rumah, saluran air, gudang, 

pohon atau kebun sekitar rumah, di jalan perumahan. Ular tersebut dicurigai berasal 

dari saluran air sekitar lingkungan, kebun kosong, dan juga karena hanyut terbawa 

banjir. 
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2. Pengamatan Terhadap Target/Sasaran 

a) Penulis melakukan pengamatan target di lapangan untuk mengetahui karakter 

target yang dituju. Setelah penulis melakukan pengamatan terhadap target, penulis 

berkesimpulan bahwa karakter target merupakan kalangan menengah ke bawah 

dengan tingkat ekonomi B-C, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA atau sederajat, 

dan bertempat tinggal di daerah pinggiran kota. 

b) Kebiasaan media/informasi yang digunakan. 

Penulis juga melakukan pengamatan terhadap media informasi yang biasa 

digunakan oleh target untuk mendapatkan informasi. Berbeda dengan lapisan kelas 

atas yang memanfaatkan media online dan televisi untuk mendapatkan informasi, 

lapisan menengah ke bawah cenderung memanfaatkan media cetak yang ada 

disekitarnya untuk mendapatkan informasi selain televisi. 
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3.  Kesimpulan  

a) Dalam observasi penulis, penulis menemukan masih banyak terdapat ular berbisa 

yang ditemukan di sekitar pemukiman warga, baik di dalam rumah maupun luar 

rumah. Hal tersebut berpotensi mengancam keselamatan warga. 

b) Ular-ular yang ditemukan di pemukiman warga merupakan jenis ular berbisa. Ular 

tersebut berada di sekitar saluran air, gudang, atap rumah, pohon atau kebun 

sekitar rumah. 

c) Mayoritas ular tersebut ditemukan pada siang hari dan sore saat petang. Ular yang 

muncul pada siang hari biasanya ular yang sedang mencari panas matahari untuk 

menghangatkan suhu badan untuk membantu pencernaannya atau memang ular 

tersebut beraktifitas pada siang hari (diurnal). Ular yang muncul saat petang 

biasanya ular yang baru keluar untuk memulai mencari mangsa. 
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3.1.3. Hasil Survey Angket atau Questioner 

Penulis melakukan survey acak melalui google docs./google form untuk 

mendapatkan informasi yang valid dari responden. Dalam survey ini, penulis ingin 

mencari informasi mengenai domisili, pekerjaan, takut atau tidak dengan ular, alasan 

takut atau tidak terhadap ular, tau atau tidak mengenai cara penanganan pertama 

gigitan ular, pernah menjumpai ular atu tidak, lokasi dan waktu penemuan ular, 

mengetahui respon jika dalam situasi terpojok bersama ular berbisa, dan juga ingin 

mengetahui ketertarikan responden mengenai informasi cara penanganan pertama 

gigitan ular. 
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1. Hasil Survey/ Questioner 

Berikut lampiran hasil survey acak yang penulis lakukan: 

 

 

Dalam pertanyaan ini penulis menanyakan kepada responden untuk mengetahui minat 

membaca media informasi berdasarkan pekerjaannya. Presentase terbesar yang 

didapatkan adalah pelajar/mahasiswa sebesar 82.9%. Dalam hal ini pekerjaan 

mempengaruhi minat baca seseorang dari segi waktu dan kesibukannya. 

Pelajar/mahasiswa  jika diukur dari jenis waktu dan kesibukannya memiliki waktu 

yang lebih luang untuk membaca sebuah media informasi dibandingkan dengan 

pegawai swasta, pegawai negeri, dan pekerja,  
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Dalam hal ini ini penulis ingin mengetahui seberapa banyak responden yang takut 

terhadap ular, Presentase terbesar yang didapatkan dalam  pertanyaan ini adalah 

jawaban ya dengan 75.9% dibanding dengan yang menjawab tidak dengan 21%. 

Korelasi pertanyaan ini dengan media informasi ini adalah rasa takut yang timbul, 

secara tidak langsung akan mendorong seseorang untuk mem-protect diri, dengan 

cara mencari tau informasi mengenai hal yang ditakuti. 

 

Dalam pertanyaan ini penulis ingin mengetahui alasan reponden mengenai 

ketakutannya terhadap ular. Presentase terbesar yang didapatkan dalam  pertanyaan 

ini adalah 67.1% dengan jawaban takut digigit karena ular itu berbisa dibanding 

Perancangan Media..., Zulhasmi Hakim, FSD UMN, 2015



 

 

 

54 

dengan yang menjawab phobia dengan 11.9%. Penulis menanyakan hal ini karena 

berpengaruh pada seberapa pentingnya media informasi ini dibuat. 

 

Dalam pertanyaan ini penulis ingin mengetahui waktu kejadian ditemukannya ular 

sebagai informasi. Presentase paling tinggi adalah siang dengan 18.5%, kemudian 

yang kedua adalah sore dengan 18.2% dan yang ketiga adalah malam dengan 13.6% 

sisanya dilihat pada saat setelah hujan, setelah banjir, pada saat banjir, pagi hari,  dan 

terakhir pada saat hujan. 
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Dalam pertanyaan ini penulis ingin mengetahui sikap responden ketika dalam 

keadaan terpojok bersama ular berbisa. Presentase jawaban tertinggi adalah lari tanpa 

pikir panjang dengan 65% dan diam ditempat dengan 30%. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden tidak mengetahui cara menyikapi ular ketika dalam keadaan 

terpojok, karena banyak responden yang menjawab lari tanpa pikir panjang. 

 

Dalam pertanyaan ini penulis ingin mengetahui tahu atau tidaknya reponden terhadap 

cara penanganan pertama gigitan ular. Presentase tertinggi yang diperoleh adalah 

jawaban tidak dengan 79.4% dibandingkan yang menjawab ya dengan 16.8%. Hal ini 
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membuktikan masih banyak sekali yang tidak tahu mengenai cara penanganan 

pertama terhadap gigitan ular. 

 

Dalam pertanyaan ini penulis ingin mengetahui minat baca terhadap media informasi 

mengenai cara penanganan pertama gigitan ular. Presentase jawaban terbesar adalah 

jawaban ya dengan 88.8% dibandingkan dengan yang menjawab tidak sebesar 6.6% 

2.  Kesimpulan  

a) Banyak yang takut dengan ular karena gigitannya yang berbisa. 

b) Banyak yang tidak mengetahui cara penanganan pertama gigitan ular. 

c) Masih banyak yang tidak tau cara menyikapi diri disaat terpojok dengan ular 

berbisa. 

d) Masih banyak ular yang ditemukan di lingkungan tempat tinggal, seperti 

halaman, pohon, gudang, dapur, saluran air. 
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3.1.4. Analisis Data  

 

Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber objek Tugas Akhir dan juga 

observasi lapangan, penulis menemukan sikap yang salah pada masyarakat dalam 

studi kasus mengenai sikap apa yang diambil jika dalam keadaan terpojok bersama 

ular berbisa. Menurut SIOUX-lembaga studi ular Indonesia, jika dalam keadaan 

terpojok bersama ular berbisa, dapat menggunakan metode S.T.O.P (Silent, Thinking, 

Observe, Prepare). 

 Namun hal bertolak belakang dilakukan oleh masyarakat, banyak yang 

memilih untuk lari tanpa pikir panjang jika bertemu ular berbisa dalam keadaan 

terpojok. Hal tersebut dibuktikan melalui kuisioner acak yang dilakukan oleh penulis, 

dan mendapatkan hasil sebesar 65%. Hal tersebut perlu di luruskan kepada 

masyarakat, agar melakukan metode yang benar jika berada dalam situasi terpojok 

bersama ular berbisa. Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan makin banyak jatuhnya 

korban karena tidak tahu cara menyikapi diri dalam keadaan terpojok bersama ular 

berbisa. 

3.1.5. Studi Existing 

Studi existing dilakukan untuk melihat referensi visual yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya dalam bentuk media informasi yang memiliki objek serupa. 

Berikut ini adalah beberapa refrerensi yang penulis dapatkan: 
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a) Poisonous snakes 

Infografis ini dibuat oleh UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) 

HealthBeat perusahaan kesehatan global di Pittsburgh, Pennsylvania. UPMC 

membuat infografis mengenai ular berbisa yang banyak berada di barat Pennsylvania. 

Penulis memilih infografis ini sebagai refrensi karena memiliki keterbacaan yang 

bagus, pemilihan warna yang natural sesuai dengan objek pembahasan dan 

mempunyai komposisi layout visual yang menarik.  

 

Gambar 2.20. Poisonous snakes. 

 (share.upmc.com) 
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b) Deadliest Snakes & Reactions 

Infografis ini dibuat oleh Bionca M. dan Zack M. yang memberikan informasi 

mengenai bisa ular dan efek bisa pada tubuh seseorang dari beberapa jenis ular yang 

berbeda. Penulis memilih infografis ini sebagai refrensi karena memiliki visual yang 

menarik , menggabungkan foto sisik ular yang dibahas dengan visual ular dan 

menunjukan visual efek bisa ke dalam tubuh. 

 

 

Gambar 2.21. Deadliest Snakes & Reactions. 

 (science-infographics.org) 
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c) Australian Snakes Fact and Safety Tips for Summer Time 

Infografis ini dibuat oleh Chandlermacleod. Infografis ini dibuat karena Australia 

mempunyai spesies ular yang banyak dan dapat ditemukan dimana saja, itu 

menjadikan suatu hal yang patut untuk diwaspadai. Tujuan dari infografis ini adalah 

memberikan informasi mengenai tips keselamatan dari gigitan ular. Penulis memilih 

infografis ini sebagai refrensi karena memiliki komposisi yang bagus, alur baca yang 

jelas dan juga memiliki visual yang menarik. 

 

Gambar 2.22. Australian snakes. 

 (www.chandlermacleod.com) 
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d) CPR select 

CPR select adalah penyedia online CPR dan First Aid yang sudah ter-

sertifikasi. Dibuat untuk memberikan edukasi kesehatan yang berkualitas secara 

online, semua kontennya diciptakan oleh dokter dewan A.S. yang mempunyai lisensi 

bersertifikat dan yang dilatih oleh American Heart Association sehingga informasi 

yang terkandung di dalamnya akurat dan bisa dipertanggung jawabkan. Semua 

programnya didasarkan pada pedoman American Heart Association dan juga 

rekomendasi dari organisasi-organisasi berikut: Jantung dan Stroke Foundation of 

Canada, OSHA, US Departemen Pelayanan Kesehatan. American Dental 

Association, US Departemen Pendidikan dan Darurat Perawatan Kardiovaskular 

(ECC) standar. Penulis memilih infografis ini sebagai refrensi karena memiliki visual 

yang simple namun mudah dimengerti dan juga mempunyai alur baca yang jelas. 

 

Perancangan Media..., Zulhasmi Hakim, FSD UMN, 2015



 

 

 

62 

 

Gambar 2.23. CPR select. 

 (www.mycprcertificationline.com) 
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e) CPR certified 

Didirikan oleh Dr. Mary Williams yang sudah mempunyai lisensi di California dan 

Texas, serta Doctor of Chiropratic. Ia dan keluarganya mempunyai keinginan untuk 

membuat pelatihan CPR yang bisa diakses oleh semua orang, maka dari itu Ia 

membuat CPRcertified.com. Penulis memilih infografis ini sebagai refrensi karena 

keterbacaan yang bagus dan memiliki alur baca yang jelas. 

 

  
Gambar 2.24. CPR certified. 

(www.mycprcertificationline.com) 
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f) Medical Anomaly 

Dibuat oleh Laura wilkens, infografis ini mengenai penyakit aneh yang dia idap sejak  

kecil, West Nile Virus. Penulis memilih infografis ini sebagai refrensi karena 

mempunyai bentuk media yang menarik dan juga sustainable.  

 

 
 

Gambar 2.25. Medical anomaly. 

(www.behance.net) 
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