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ABSTRAK 

Penyakit stroke merupakan sebuah dampak dimana adanya gangguan seperti 
sumbatan maupun meletusnya pembuluh darah menuju ke otak. Indonesia 
merupakan negara dengan penderita stroke terbanyak di dunia dan setiap tahunnya 
selalu meningkat. Penyakit stroke merupakan penyakit yang kerap di derita oleh 
masyarakat yang telah lanjut usia, namun tidak menuntut kemungkinan bahwa anak 
muda tidak dapat terkena stroke. Anak muda jaman sekarang kurang adanya 
kesadaran dalam hal menerapkan pola hidup sehat sejak dini yang dapat 
mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit lain yang dapat memicu terjadinya 
stroke seperti obesitas, kolesterol, diabetes, dan hipertensi. Tujuan dari perancangan 
ini yaitu, menghasilkan sebuah video motion graphic tentang penyakit stroke 
sebagai media kampanye sosial bagi masyarakat dewasa awal. Perancangan 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan observasi, dokumentasi, studi literatu, 
yang menggunakan metode kualitatif. Hasil dari pengumpulan data tersebut 
memperoleh sebuah konsep yakni “Healthy Life”. Konsep ini bertujuan untuk 
mengajak audience bagaimana cara agar terhindar dari penyakit stroke dengan 
menerapkan pola hidup sehat yang sangat mudah untuk dilakukan. Konsep 
“Healthy Life” menghasilkan motion graphic tentang penyakit stroke sebagai 
media kampanye sosial ini memiliki pesan yang ditujukan kepada masyarakat 
Surabaya khususnya dewasa awal yang berisi tentang penerapan pola hidup sehat, 
gejala-gejala stroke, dan pesan kesehatan “PATUH” bagi survivor stroke agar 
terhindar dari penyakit stroke di usia muda. 

Kata Kunci: motion graphic, penyakit stroke, kampanye sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan sebuah kondisi dimana terganggunya peredaran darah ke 

otak akibat penyumbatan pada otak (stroke iskemik) atau pecahnya pembuluh darah 

pada otak (stroke hemoragik). Menurut World Health Organization (WHO) stroke 

merupakan sebuah gejala dimana ditemukannya tanda klinis berupa defisit 

neurologik fokal dan global yang berkembang sangat pesat, yang memberat dan 

berlangsung selama 24 jam atau lebih bahkan dapat berakibat kematian. Direktur 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Cut Putri Arianie 

mengatakan, stroke menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia setiap 

tahunnya. 

Menurut data dari World Stroke Organization menunjukkan bahwa setiap 

tahunnya ada 13,7 juta kasus baru stroke, dan sekitar 5,5 juta kematian yang terjadi 

akibat penyakit stroke dan Sekitar 70% penyandang penyakit stroke dan 87% 

kematian dan disabilitas akibat stroke yang kerap sekali menyerang negara 

berkembang. Berdasarkan hasil analisis Riskesdas tahun 2018 penyakit stroke di 

Indonesia meningkat dari 7% menjadi 10,9% dibandingkan tahun 2013. Secara 

nasional, penyakit stroke Indonesia pada tahun 2018 sebesar 10,9% pada penduduk 

umur ≥15 tahun, atau sekitar 2.120.362 orang.  

 
Gambar 1. 1 Data Penyandang Stroke Tahun 2018 

Sumber : Riset Kesehatan Dasar, Kemkes tahun 2021 
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Peneliti mengangkat tema Stroke bertujuan untuk memberikan informasi dan 

cara pencegahan penyakit stroke. Menurut artikel yang ditulis oleh Haryono 

Suyono, selaku pembina Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki), mengemukakan 

bahwa tingkat kematian akibat penyakit stroke telah berkurang, namun orang yang 

terkena stroke semakin banyak. Menurut Badan Penyelenggara Jasmani Sosial 

(BPJS) kesehatan tahun 2016 stroke  menghabiskan biasa pelayanan kesehatan 

sebesar 1,43 Triliyun, tahun 2017 naik menjadi 2,18 Triliyun dan tahun 2018 

mencapai 2,56 Triliyun rupiah. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa penyakit 

stroke setiap tahunnya meningkat. Dengan melihat pola hidup masyarakat 

khususnya kelompok dewasa awal yang kurang memperhatikan pola hidup sehat 

mereka yang dapat mengakibatkan terjadinya stroke pada usia muda. Penyebab 

stroke pada usia muda disebabkan karena kelainan jantung bawaan, pola hidup yang 

kurang bagus, berkurangnya aktivitas fisik dan mengkonsumsi junk food secara 

berlebihan. (Channel youtube Metro TV, 2018). 

Dari Permasalahan tersebut maka peneliti memberikan sebuah edukasi 

kepada masyarakat dengan merancang video motion graphic mengenai Stroke 

diusia dini beserta pencegahannya berbasis infografis kepada kelompok dewasa 

awal usia 19 – 31 tahun. Video pembelajaran menurut Cecep Kustandi (2013: 64) 

merupakan sebuah media yang dapat menyampaikan sebuah informasi dan 

mempermudah berbagai penjelasan konsep – konsep yang rumit. Dalam hal ini 

penulis memilih motion graphic yang dimana media ini cocok untuk memberikan 

informasi seputar stroke dan cara untuk mencegahnya. Menurut Roos Crooks dkk, 

(2014 : 14) dalam bukunya “Kedasyatan Cara Bercerita Visual Infografis”, dimana 

motion graphic memiliki keunggulan untuk menyampaikan sebuah informasi untuk 

lebih mudah diserap oleh audiance. Para pengguna motion graphic dapat membantu 

untuk meyederhanakan sebuah pesan dan konten yang disajikan melalui  visual dan 

audio. Dalam pembuatan motion graphic perlu adanya penggunaan sebuah teknik 

dalam penyampaian pesan, penulis memilih menggunakan teknik infografis sebagai 

penyampaian pesan dalam motion graphic. teknik infografis dianggap sebagai 

teknik yang cukup efektif dalam menyampaikan sebuah pesan.  

Menurut Ross Crooks dkk, infografis sendiri memiliki sebuah ke unggulan 

yang dapat menarik minat audiance. Dalam penggunaan berbagai jenis infografis, 
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yang paling sering digunakan adalah infografis statis dan infografis bergerak. 

Infografis bergerak (video animasi infografis atau disebut motion graphic) memiliki 

keunggulan dalam kemampuan grafis bergerak untuk menarik audiance yang 

dikemas secara dinamis, attractive agar audiance mudah memahami dan mengingat 

pesan yang tersampaikan, serta pada masa mendatang dimana berkembangnya 

sebuah teknologi, infografis bergerak akan tetap menjadi media pendukung dalam 

menyampaikan visual dan infografis. (Roos Crooks dkk, 2004 : 66 – 75). Visual 

yang akan digunakan dalam pembuatan motion graphic tentang penyakit stroke ini 

menggunakan animasi, text serta audio sebagai daya tarik untuk menyampaikan 

informasi. Perancangan video motion graphic penyakit stroke pada remaja berbasis 

infografis ini sebagai upaya mengedukasi masyarakat kelompok dewasa awal usia 

19 – 31 yang nantinya video ini diharapkan akan membuat masyarakat lebih 

memahami bahwa usia muda juga dapat terjangkit penyakit stroke.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka didapat merumuskan masalah 

sebagai berikut. 

Bagaimana merancang video motion graphic tentang penyakit stroke berbasis 

infografis pada kelompok remaja usia 19 – 31 tahun? 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam perancangan 

video motion graphic mengenai pencegahan penyakit stroke berbasis infografis: 

a. Video infografis ini dibuat dengan menggunakan teknik motion graphic  

b. Video menjelaskan tentang apa saja faktor penyebab terjadinya penyakit 

stroke pada usia muda dan cara untuk mencegah penyakit stroke pada usia 

muda 

c. Cara mengantisipasi agar tidak terkena kembali dari penyakit stroke. 

d. Media pendukung berupa x banner, brosur, totebag, stiker, gantungan kunci, 

poster. 
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1.4 Tujuan 

Tugas Akhir ini bertujuan agar menghasilkan sebuah rancangan video motion 

graphic mengenai penyakit stroke guna mengedukasi masyarakat khususnya anak 

remaja agar lebih menjaga polah hidup sehat. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan pada laporan ini sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya 

kalangan akademis mengenai video motion graphic penyakit stroke di usia 

muda dan cara mencegahnya 

b. Dapat menjadi sebuah referensi pembelajaran khususnya Mahasiswa Desain 

Komunikasi Visual yang akan melakukan perancangan yang serupa. 

15.2 Manfaat Praktis 

Sebagai upaya menyadarkan masyarakat khususnya anak remaja untuk selalu 

menerapkan gaya hidup sehat, agar tidak terjangkit penyakit tidak menular seperti 

stroke. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menyajikan mengenai teori dan konsep dalam perancangan 

motion graphic penyakit stroke dan pencegahaannya berbasis infografis sebagai 

upaya meningkatkan kesadaran kelompok dewasa awal usia 19 – 31 tahun 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Khoyrotun Hisani mahasiswa dari 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berjudul Perancangan Aplikasi Informasi 

Penyakit Stroke Pada Smartphone Berbasis Andriod. Tujuan dari penelitian ini 

memberikan sebuah informasi dan pengetahuan tentang seputar penyakit stroke 

yang dikemas melalui sebuah aplikasi pada smartphone. Tidak hanya seputar 

informasi dan pengetahuan, aplikasi ini juka menyediakan menu utama untuk 

berkonsultasi langsung kepada dokter terkait. 

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, melalui media 

perancangan yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya lebih berfokus 

menggunakan media smartphone berbasis android untuk mengenalkan penyakit 

stroke kepada masyarakat umum yang dimana aplikasi tersebut menyediakan 6 

menu utama didalamnya. Kelebihan aplikasi ini dapat diakses tanpa adanya koneksi 

internet yang dapat mempermudah masyarakat dalam penggunaan aplikasi tersebut, 

dan aplikasi ini juga menyediakan fitur menu yang bernama Dokter Menjawab 

bertujuan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter terkait. Namun adapun 

kelemahan pada penggunaan sistem aplikasi dalam mengidentifikasi yang 

mengharuskan masyarakat meng-unduh aplikasi terlebih dahulu, keterbatasan 

memori pada hp, dan terjadinya eror pada saat mengaplikasikan program tersebut. 

Sementara pada penelitian penulis lebih berfokus kepada media video motion 

grapohic berbasis infografis yang mampu menjangkau masyarakat luas dan mampu 

diterima oleh masyarakat dan mudah diingat. Pengimplementasi video tersebut 

akan menargetkan masyarakat kelompok dewasa awal. Seperti rumah sakit, klinik 

kesehatan dan tidak lupa dengan media sosial seperti Youtube, Instagram, 

Facebook.
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2.2 Stroke 

2.2.1 Devinisi Stroke 

Stroke merupakan sebuah penyakit tidak menular yang dimana kondisi ketika 

pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Menurut World Health 

Organization (WHO)  stroke merupakan gejala defisit fungsi susunan saraf pada 

otak dimana ditemukannya tanda klinis berupa defisit neurologik fokal dan global 

yang berkembang sangat pesat, yang memberat dan berlangsung selama 24 jam atau 

lebih bahkan dapat berakibat kematian.  

2.2.2 Macam-Macam Stroke 

 Secara umum penyakit stroke memiliki beberapa macam jenisnya yaitu : 

a. Stroke Iskemik 

Stroke Iskemik merupakan jenis stroke yang sering terjadi saat ini. Stroke 

Iskemik terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah pada otak. 

Penyumbatan ini diakibatkan karena faktor mengkonsumsi makanan tidak 

sehat, seperti junkfood.  

b. Stroke Hemoragik 

Stroke Hemoragik terjadi karena adanya pendarahan atau pecahnya 

pembuluh darah pada otak baik karena faktor penuaan ataupun terjangkit 

penyakit hipertensi yang mengganggu sistem saraf pada otak yang 

berhubungan dengan motorik dan berakibat kematian. 

2.2.3 Faktor Terjadinya Stroke 

Penyakit stroke tidak hanya terjadi pada saat berumur >55 tahun. Penyakit 

stroke bisa juga terjadi pada anak muda dengan gaya hidup yang berkesan tidak 

sehat seperti merokok, diet tidak sehat, dan obesitas sentral, akan tetapi ada faktor 

lain dari beberapa penyakit tidak menular lainnya yang dapat menyebabkan stroke 

yaitu : 

a. Hipertensi 

Hipertensi atau tekanan darah tinggin merupakan seuatu keadaan dimana 

tekanan darah sistolik > 140 mmHg dan atau tekanan darah sistolik ≥ 90 
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mmHg yang bisa dibilang menebalnya pembuluh darah dari tekanan darah 

yang mengalir dengan paksa.  

b. Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus merupakan penyakit tidak menular yang dimana adanya 

gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi. Gejala ini ditandai 

dengan adanya tingginya kadar gula disertai dengan gangguan metabolisme, 

lipid, dan protein akibat insufisiensi fungsi insulin. 

2.2.4 Pencegahan Penyakit Stroke 

 Adapun beberapa tindakan dalam pencegahan penyakit stroke antara lain. 

a. Menjaga Pola Makan. 

Terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dan berlemak dengan jumlah 

yang banyak, akan menyebabkan resiko hipertensi yang dapat memitu 

penyakit stroke. Makanan yang disarankan yaitu makanan yang memiliki 

daya serat yang tinggi dan rendah lemak, protein, vitamin. 

b. Olahraga Secara Teratur 

Dengan melakukan olah raga secara teratur akan membuat jantung dan 

sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Bagi orang berumur 19-64 

tahun pastikan melakukan aktifitas aerobik seperti bersepeda atau jalan 

cepat yang dilakukan 1 menit atau lebih dalam waktu setiap hari, ditambah 

dengan latihan memperkuat otot. 

c. Berhenti Merokok 

Menurut artikel yang dilansir pada web alodokter.com yang bekerja sama 

dengan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengemukakan bahwa, 

resiko stroke meningkat 2 (dua) kali lipat apabila seseorang merokok baik 

perokok aktif maupun pasif. Rokok dapat menyebabkan penyempitan 

pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. 

d. Hindari Konsumsi Munuman Beralkohol 

Beberapa studi menunjukan bahwa mengkonsumsi ringan minum-minuman 

beralkohol dapat menurunkan resiko stroke iskemik, dan mengkonsumsi 

alkohol berat telah terbukti berulang kali dapat meningkatkan resiko terkena 
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stroke hemoragik dan alkohol dapat menyebabkan fibrilasi atrium melalui 

fenomena yang disebut sindrom jantung. 

e. Hindari Penggunaan NAPZA 

Penggunaan NAPZA berlebihan dapat menyebabkan penyempitan pada 

pembuluh darah arteri sehingga mengurangi aliran darah menuju ke otak. 

2.3 Usia Dewasa Awal 

Dewasa awal merupakan masa peralihan remaja yang beranjak dewasa. 

Menurut Hurlock (1986) dewasa awal dimulai sejak usia 18 tahun sampai usia 41 

tahun, namun secara umum usia dewasa awal dimulai dari usia 20-40 tahun. 

Santrock (1999), Pada masa ini merupakan dimana masa transisi, baik secara fisik, 

intelektual serta peran sosial merupakan puncak perkembangan masa dewasa dan 

masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini 

juga menjadi peranan penting dalam menentukan sebuah relasi karena merupakan 

masa permulaan dimana seseorang mulai menjalani sebuah hubungan dengan lawan 

jenis. Hulock (1986) mengemukakan bahwa beberapa karakteristik bahwa dewasa 

awal merupakan suatu masa dimana dimulainya penyesuaian diri dengan cara hidup 

baru dengan memanfaatkan kebebasan yang diperoleh. 

2.4 Video 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), video merupakan 

kumpulan beberapa gambar hidup yang direkam dan disertai dengan suara untuk di 

tayangkan lewat pesawat televise. Menurut Azhar Arsyad (2011: 49) video 

merupakan gambar-gambar dalam frame dan frame demi frame diproyeksikan 

melalui lensa proyektor secara mekanis dengan pesan komunikasi didalamnya. 

Secara umum video merupakan sebuah media dengan mengandalkan gerak dan 

audio visual. 

2.5 Video Pembelajaran 

Sukirman (2012: 187-188) pada bukunya yang berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran” menyatakan bahwa Video pembelajaran merupakan 

komponen atau media yang mampu menampilkan gambar dan suara sekaligus  

dalam waktu yang bersamaan dan membawa sebuah pesan informasi. 
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Menurut Cecep Kustandi (2013: 64) video sangat cocok digunakan sebagai 

media untuk menyampaikan informasi, memaparkan suatu proses, menjelaskan 

suatu proses yang rumit dan mempersingkat waktu. 

2.6 Media 

Media ada suatu alat perantara yang digunakan untuk menyampaikan sebuah 

informasidari suatu sumber kepada penerima pesan. Secara etmologi media berasah 

dari akta latin yaitu “medius” yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Pada 

umumnya media merujuk pada suatu yang akan dijadikan wadah untuk 

menyampaikan sebuah komunikasi. Media dalam komunikasi menurut Rudi 

Harjanto (2009:392) merupakan sebuah istilah penyampaian arti fakta, pendapat, 

pertunjukan, dan informasi. 

Menurut Rudi Brets (2008:52) media memiliki banyak jenis dan bentuk yang 

dikenal secara umum, yaitu : 

a. Media Audio. merupakan jenis media yang melibatkan indera pendengaran. 

Pesan yang disampaikan bersifat verbal dan pesan non-verbal. 

b. Media Visual. Jenis pesan ini melibatkan indera penglihatan, adapun 

beberapa media visual diantaranya media visual verbal, media visual grafis, 

dan media visual non-cetak 

c. Media Audio Visual. Media ini melibat indera penglihatan dan indera 

pendengaran secara bersamaan dalam satu proses. Pesan yang disampaikan 

bersifat verbal dan non-verbal, misalnya seperti drama, film domkumenter, 

dan lain-lain 
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2.7 Media Sosial 

Seperti yang kita ketahui, media social termasuk golongan media yang terus 

menanjak populritasnya, mulai dari sisi pengguna biasa hingga sebagai platform 

pendukung kegiatan marketing. Andreas Kplan dan Michael Haenlein 

mendefinisikan media sebagai sebuah kelompok berbasis internet untuk 

membangun Web ideology dan teknologi, serta memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content. Beberapa jenis media social diantaranya 

sebagai forum, blog, social network, microblogging, meida sharing dan layanan 

kolaborasi. Adapun kegunaan dari media sosial yang dapat memberikan 

keuntungan tersendiri mulai dari membangun Bisnis, mendapatkan informasi 

terkini, dan tempat untuk mempromosikan sebuah barang.  

Sumber: Tomato Digital Indonesia, 2021 

 

Sumber: Tomato Digital Indonesia, 2021 

Gambar 2. 2 Pengguna Internet di Indonesia 2019 

Gambar 2. 1 Data Penyandang Stroke Tahun 2018 
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2.8 Infografis 

Infografis merupakan teknik untuk menyampaikan sebuah pesan kepada 

khalayak yang mengandung informasi dengan penerapan simbol-simbol visual. 

Infografis secara umum dikenal sebagai penyampaian pesan dengan mengandalkan 

illustrasi, tipografi, dan dikombinasikan menjadi sebuah animasi serderhana yang 

didalamnya memuat sebuah informasi. Penerapan infografis sangat diminati oleh 

kalangan anak-anak hingga dewasa tergangtung dengan aspek gaya visual kepada 

target sasaran. 

Menurut Ross Crooks dkk (2014: 59) dalam bukunya “Kedasyatan Bercerita 

Visual” mengemukakan bahwa infografis memeiliki beberapa macam jenis 

diantaranya : 

a. Infografis Statis 

Sebuah penyampaian informasi yang ditampilkan secara diam kepada 

audience, seperti laporan, presentasi, konten editorial dan sebagainya. 

b. Infografis Bergerak 

Infografis Bergerak memberikan sebuah informasi kepada audience yang 

disajikan melalui sebuah video. Biasanya menampilkan sejumlah gambar 

dengan dukungan narator yang menjelaskan secara singkat dan jelas maksut 

dari informasi tersebut. 

c. Infografis Interaktif 

Jenis infografis ini mengajak para audience untuk berinteraksi dengan cara 

mengklik, mencari serta membentuk konten yang telah disajikan seperti 

suatu website yang sering di kunjungi. 

2.9 Flat Desain 

Flat desain merupakan sebuah gaya desain 2 dimensi yang memiliki unsur 

minimalis dengan perpaduan warna-warna yang cerah. Flat desain menekankan 

unsur fungsional dengan desain yang bersih tanpa ada bawel, bayangan, tekstur dan 

hanya berfokus pada tipografi. Gaya pembuatan flat desain terinspirasi dari gaya 

desain The Swiss Styile (atau International Typography Style), Bauhaus dan 

Modernism, Akan tetapi flat desain lebih terinspirasi dari gaya desain The Swiss 

Style dan diperkenalkan pada tahun 1940-1950. Desain ini memfokuskan pada 
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beberapa aspek yaitu grid, tipografi sans-serif, dan tata letak (layout) yang tidak 

terlalu padat. 

2.10 Storytelling 

Storytelling merupakan salah satu teknik atau kemampuan dalam 

menggambarkan sebuah kisah, pengaturan adegan, event dan juga dialog yang 

disajikan untuk menyampaikan sebuah cerita dengan gaya, intonasi, dan alat bantu 

untuk menarik peminat. Storytelling menurut Malan (1991) merupakan proses 

dimana seseorang ingin menyampaikan sebuah isi perasaan atau pesan kepada 

target sasaran secara lisan maupun tertutup. 

2.11 Storyboard 

Storyboard merupakan kumpulan dari sketsa gambar yang disusun sesuai 

naskah cerita sehingga ide cerita dapat disampaikan dengan mudah. Storyboard 

mempunyai peranan penting sebagai alat bantu untuk mengembangkan suatu cerita. 

Menurut Binanto (2010 : 255) storyboard sendiri merupakan sebuah pengorgani 

sasi grafik, seperti sederetan illustrasi atau gambar yang ditampilkan secara 

berurutan sesuai dengan alur cerita.  

2.12 Unsur Desain 

Unsur desain merupakan sebuah unsur yang harus diperhatikan dalam 

merancang sebuah desain agar masyarakat dapat menafsirkan maksud dari desain 

tersebut. Unsur-unsur desain terdiri dari beberapa bagian yaitu garis, bidang, ukuran, 

tekstur, dan warna. 

2.13 Tipografi 

Tipografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penataan, penempatan 

huruf untuk mendapatkan kesan tertentu kepeada pembaca agar pembaca 

mendapatkan sebuah informasi dengan akurat. Menurut Dantom Sihombing 

(2001:21) dalam bukunya yang berjudul “Tipografi dalam Desain Grafis” 

mengatakan, tipografi merupakan ilmu untuk mengupas tuntas mengenai huruf, 

yang memiliki 2 fungsi sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. 
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2.14 Warna 

Warna merupakan suatu komponen desain yang dapat membentuk keindahan 

sekaligus menimbulkan presepsi psikologis, sugesti, suasana tertentu. Warna dapat 

didefinisikan sebagai gelombang pancaran cahaya yang diterima oleh panca indera 

pengelihatan manusia melalui sebuah benda. Mata manusia dapat menerima cahaya 

memiliki jarak antara 380-780 nano meter. Cahaya yang dilihat dari jarak 

pengelihatan manusia dapat diurai menggunakan prisma kaca menjadi warna, yang 

sering sekali disebut dengan warna cahaya. Sedangkan cahaya yang mengenai suatu 

benda dan dipantulkan ke mata disebut warna pigmen (Susanto, 2011: 433). 

2.15 Motion Graphic 

Menurut ahlti teori perfilman Michael Betancourt pada artikelnya yang 

berjudul “The Origins Of Motion Graphics (2012), motion graphic merupakan 

media yang menciptakan ilusi gerak dan dikombinasikan dengan audio untuk 

digunakan dalam sebuah output multimedia dan ditampilkan melalui media 

teknologi elektronik dan dapat ditampilkan melalui petunjuk didukung teknologi 

sepert phenakistoscope, stroboscope, praxinospoce dll sebagaimana untuk 

membedakan still graphics  dari grafis dengan penampilan yang berubah waktu ke 

waktu. Menurut Wardhani, (2014:3) motion graphic merupakan grafis yang 

menggunakan video atau animasi untuk menciptakan ilusi gerak yang membawa 

sebuahinformasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada perancangan ini yaitu metode kualitatif. Dalam 

metode ini mengutamakan proses daripada hasil, yang dimana dalam pengumpulan 

sebuah data sering memperhatikan hasil dan akibat yang mempengaruhi berbagai 

variabel. Menurut Sugiyono (2005), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti menjadi 

instrumen kunci. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini berfokus pada Penyakit stroke yang menyerang pada 

masyarakat kelompok dewasa awal, dan pola hidup sehat di kalangan masyarakat 

dewasa awal. Psikologi pada kelompok dewasa awal merupakan masa peralihan 

dari ketergantungan kemasa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan 

menentukan diri sendiri, dan realistis pada pandangan masa depan. Menurut 

Santrock (1999), Dewasa muda termasuk masa transisi, secara fisik, intelektual dan 

peran sosial yang dimana fase ini merupakan puncak dari perkembangan masa 

dewasa. 

3.3 Subjek Penelitian 

Adapun subjek penelitian yang peneliti ambil utuk mendapatkan data yang 

valid tentang penyakit stroke dan pencegahannya adalah sebagai berikut 

a. Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Pada subjek ini menggali informasi tentang 

data masyarakat yang terkena stroke 

b. Dokter spesialis saraf. Pada subjek ini peneliti menggali informasi tentang 

penyakit stroke dan upaya untuk pencegahannya. 

c. Puskesmas Daerah Surabaya. Menggali informasi tentang media pengenalan 

apa saja yang telah tersedia. 
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3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 

Rumah sakit umum di Surabaya dan puskesmas daerah surabaya. Dalam melakukan 

sebuah penelitian berbasis kualitatif, tempat penelitian menjadi sumber utama 

sebagai acuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh berupa kata, gambar, dan angka. Sumber data yang 

didapatkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen pribadi 

maupun dokumen resmi lainnya. 

3.5.1 Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dan ditujukan kepada masyarakat kelompok 

dewasa awal dengan batasan umur 19-31 tahun tentang gaya hidup sehat sebagai 

upaya pencegahan penyakit stroke di usia dini. Adapun beberapa kuisioner yang 

ditanyakan, yaitu : 

a. Apa yang dimaksut dengan gaya hidup sehat ? 

b. Sudahkah anda menerapkan gaya hidup sehat ? 

c. Apakah anda mengetahui apa itu Stroke ? 

d. Apakah anda mendapati anak diusia anda terkena stroke ? 

e. Apakah anda pernah mengalami gejala penyakit stroke ? 

Tidak hanya melalui kuisioner, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 

beberapa dokter yang menangani penyakit saraf. Aadpun pertanyaan seperti berikut : 

a. Stroke biasa menyerang usia berapa ? 

b. Apakah untuk masyarakat di usia produktif dapat terjangkit stroke ? 

c. Apa saja penyebab terjadinya stroke pada usia dewasa awal ? 

d. Apa saja upaya pencegahan yang harus dilakukan apabila telah terkena dan 

orang yang belum terkena stroke ? 

e. Apa saja upaya pencegahan bagi orang-orang untuk mengetahui apakah 

mereka terkena stroke apa tidak? 
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3.5.2 Obesrvasi 

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman 

penyakit stroke dewasa awal usia 19-31 tahun dan cara pencegahannya. Peneliti 

juga melakukan observasi kepada badan yang terkait guna mendapatkan persentase 

data penderita penyakit stroke pada masyarakat dewasa awal serta penanganan yang 

bersifat pencegahan. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah teknik untuk pengumpulan data berupa 

bukti fisik, foto, data, dan rekaman. Hal tersebut guna membuktikan pelaksanaan 

pencarian data yang terkait. 

3.5.4 Studi Literatur 

Studi Literatur bertujuan untuk memperoleh data berupa buku, jurnal, atau 

literatur lainnya sebagai landasan untuk penelitian perancangan motion graphic 

penyakit stroke berbasis ifografis  khususnya pada dewasa awal usia 19-31 tahun. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan 

dipilih sesuai ke valid-an data dalam hal penyakit stroke dan cara pencegahaannya. 

Selanjutnya dikemas dalam penyajian data. 

3.6.2 Penyajian Data 

Dari hasil reduksi data, disajikan secara bentuk tulisan, gambar maupun tabel, 

dipadukan untuk penyimpulan proses selanjutnya. Data tersebut diperoleh dati 

observasi wawancara, dan dokumentasi. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Setelah mendapatkan ke valid-an data dengan sistem sebagaimana yang telah 

tertulis pada bagian sebelumnya, maka data tersebut akan menjadi acuan untuk 

memecahkan permasalahan pada penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Analisis Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini observasi hanya dapat dilakukan secara 

online untuk mencari informasi dan data terkait penyakit stroke yang dilakukan 

melalui jurnal-jurnal pada internet, web resmi yang menangani tentang kesehatan 

seperti web KEMKES. Pada web KEMKES RI perancang mendapatkan data 

berupa peningkatan penyakit stroke di Indonesia yang tiap tahunnya semakin 

meningkat dan menjadikan Indonesia menduduki peringkat pada kasus penyakit 

stroke terbanyak. Penyakit stroke kebanyakan sering menyerang masyarakat umur 

60 tahun, akan tetapi penyakit stroke juga dapat di derita oleh anak muda usia >15 

tahun dengan pola hidup yang tidak sehat. Di Indonesia, penyandang penyakit 

stroke yang diderita oleh anak muda juga ikut meningkat yang dulunya hanya 7% 

meningkat menjadi 10,9%. Tidak hanya melalui web saja, perancang juga membuat 

kuisioner yang diberikan kepada kelompok dewasa awal umur 19-31 tahun. Peneliti 

membuat kuisioner bertujuan untuk mengumpulkan data terkait seberapa seringkah 

mereka melakukan gaya hidup sehat. 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Berdasarkan wawancara kepada dokter yang menangani penyakit saraf ibu 

Dr. Ni Nyoman Ayu Susilawati Sp.S yang bertugas pada RS Bhayangkara Mataram, 

Lombok melalui aplikasi Halodoc memberikan informasi bahwasannya penyakit  

stroke biasa diderita oleh lansia yang berumur 60 tahun. Penyakit stroke 

kebanyakan menyerang laki-laki, orang berkulit hitam, orang yang telah mengidap 

dan sembuh dapat terkena penyakit stroke lagi sewaktu-waktu dan juga orang-orang 

yang memiliki penyakit hipertensi, hyperlipidemia, kencingmanis, jantung 

menuntut kemungkinan besar dapat terkena serangan stroke. Ibu Dr. Ni Nyoman 

Ayu Susilawati Sp.S juga memberikan informasi bahwasannya anak muda juga 

dapat terkena stroke tergantung pada jenis stroke yang dideritanya.  
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Apabila terjangkit stroke pendarahan dikarenakan adanya kelainan pada 

pembuluh darah pada otak sejak kecil, jika terjangkit jenis stroke sumbatan pada 

pembuluh darah dikarenakan gaya hidup cenderung tidak sehat seperti 

mengkonsumsi makanan  junkfood, obesitas, kurangnya olahraga dan juga merokok.  

Gejala yang dialami hampir sama seperti yang dialami oleh masyarakat berumur 60 

tahun tergantung pada tempat terjadinya kelainan pembuluh darah seperti 

melemahnya fungsi gerak pada sebagian tubuh, terganggunya sistem saraf pada 

mulut yang mengakibatkan senyum tidak simetris bahkan bisa membuat mulut 

susah untuk berkata.  

Peneliti juga bertanya mengenai “bagaimana cara pencegahaan agar tidak 

terjadi stroke, dan apa yang harus dilakukan apa bila kita telah terkena stroke pada 

sebelumnya?”, jawaban dari ibu dokter sendiri seperti melakukan gaya hidup sehat 

seperti mengkonsumsi makanan yang berserat, banyak mengkonsumsi air putih dan 

tidak lupa untuk selalu melakukan pengecekan kesehatan tekanan  darah, 

melakukan cek lab seperti cek gula, cek lemak, dan pengecekan darah. Kita juga 

dihimbau untuk mengetahui gejala stroke seperti senyum tidak simetris, gerak 

menurun atau lemahnya sebagian gerak tubuh, berbicara menjadi cadel. Apabila 

dari beberapa gejala tersebut terjadi pada diri kita, secepatnya harus dibawa 

kerumah sakit. 

4.1.3 Hasil Dokumentasi 

 

 
Sumber: P2PTM Kemkes RI, 2021 

Gambar 4. 1 Mengenal Gejala dan Tanda Stroke 
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Sunber: P2PTM Kemkes RI, 2021 

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

Dalam perancangan video motion graphic ini, perancang mengambil 

beberapa studi literatur sebagai berikut : 

Pada buku milik Rudy Harjanto “Prinsip-Prinsip Periklanan” pada buku 

ini perancang mendapatkan data mengenai tahap-tahap dalam membuat sebuah 

perancangan media yang efektif seperti : 

a. Menentukan pesan apa yang ingin kita sampaikan ke target sasaran agar 

dapat diterima dengan baik 

b. Menyisipkan banyak manfaat pada pesan yang nantinya ditujukan kepada 

target sasaran 

c. Menganalisa berbagai kebutuhan psikologi, sosiologi, bahasa dan budaya 

yang ada disekitar target sasaran kita. 

d. Menentukan tema yang memiliki tawaran unik merek (USP) yang nantinya 

menjadi pembeda dan dapat terlihatn unik dimata target audiance. 

e. Menentukan strategi apa yang diminatni oleh target audiance dengan 

menganalisis mendalam dan menyusun serangkaian dengan tepat. 

f. Mengevaluasi secara berkalan yang dilakukan sebelum, selama dan 

sesudah sebuah pesan tersebut dipublikasikan. 

Gambar 4. 2 Mengenal Gejala dan Tanda Stroke 
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Selanjutnya buku dari Roos Crooks dkk “Kedasyatan Cara Bercerita 

Visual Infografis” bahwa motiongraphic merupakan sebuah media yang memiliki 

keunggulan dapat menyederhanakan sebuah pesan dan konten yang ingin 

disampaikan agar lebih mudah dimengerti. Dalam pembuatan motiongraphic 

dibutuhkan sebuah teknik infografis sebab menurut Ross Crooks dkk, sebuah teknik 

infografis dapat memudahkan pendengar maupun pembaca untuk memahami isi 

dari sebuah pesan atau informasi yang kita sampaikan. 

4.1.5 Hasil Survey 

 

Diagram 4. 1 Survey Penerapan Gaya Hidup Sehat 

Sumber: Olahan Peneliti, 2021 

Dari hasil survey yang diperoleh peneliti pada pembuatan kuisioner dapat 

disimpulkan bahwa dari 34 responden mereka cenderung melakukan gaya hidup 

yang dimana menurut mereka sehat, akan tetapi sekitar 52,9%  masih belum 

melakukan atau menerapkan gaya hidup sehat. Dari data-data diatas menjadi sebuah 

permasalahan yang dikembangkan menjadi sebuah perancangan untuk 

meningkatkan kesadaran akan mencegah penyakit stroke dengan menjaga pola 

hidup sehat. 

4.2 Reduksi Data 

Dari pengumpulan data yang telah diperoleh melalui wawancara, 

observasi, wawancara, dan studi literature, akan dilakukan reduksi data sebagai 

berikut: 
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1. Observasi 

Indonesia menduduki peringkat pertama penyandang penyakit stroke  didunia, 

paling tinggi berada di pulau kalimantan selatan dan tiap tahunnya meningkat. 

Penyandang penyakit stroke di indonesia tidak hanya di derita oleh orang 

dewasa berumur 60 tahun, anak muda berumur >15 juga dapat terkena 

penyakit stroke dan tiap tahunnya  meningkat mulai yang dari 7 % menjadi 

10,9%. 

2. Wawancara 

- Anak muda dapat terjangkit penyakit stroke sewaktu-waktu bila tidak 

melakukan gaya hidup sehat dalam kesehariannya dan pentingnya melakukan 

pengecekan kesehatan sejak dini. 

- Banyak faktor terjangkitnya penyakit stroke pada seseorang, tidak hanya 

dari pola hidup yang buruk. Penyakit bawaan seperti hypertensi, obesitas, 

penyakit jantung pun bisa memicu terjadinya penyakit stroke. 

- Untuk gejala-gejala jika kita terserang penyakit stroke hampir sama dengan 

gejala stroke biasanya tergantung bagian mana yang tereserang stroke. 

3. Dokumentasi 

 

Gambar 4. 3  Mengenal Gejala dan Tanda Stroke 

Sumber: P2PTM Kemkes RI, 2021 
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Gambar 4. 4 Peningkatan Kesadaran Penyandang Stroke 

Sumber: P2PTM Kemkes RI, 2021 

Peneliti memilih infografis diatas karena memuat informasi mengenai 

pengenalan gejala-gajal stroke sebagai pencegahan awal penyakit stroke dan 

tata cara hidup sehat bagi survivor stroke yang pernah terkena stroke maupun 

yang belum terkena stroke dengan melakukan pesan kesehatan “PATUH” 

sebagai kelangsungan pembuatan perancangan video motiongraphic ini. 

4. Studi Literatur 

Berdasarkan hasil studi literatur yang terdapat pada buku milik Rudy Harjanto 

“Prinsip-Prinsip Periklanan” pada buku ini perancang  mendapat data 

mengenai beberapa tahapan dalam membuat sebuah perancangan media yang 

efektif bagi masyarakat. Selanjutnya buku dari Roos Crooks dkk “Kedasyatan 

Cara Bercerita Visual Infografis” bahwa penyampaian informasi melalui 

video motiongraphic memiliki keunggulan yang mampu  menyederhanakan 

sebuah pesan agar lebih mudah dimengerti. Dalam pembuatan motiongraphic 

sangat dibutuhkan adanya teknik infografis sebab menurut Ross Crooks dkk, 

sebuah teknik infografis dapat memudahkan pendengar maupun pembaca 

untuk memahami isi dari sebuah pesan atau informasi yang kita sampaikan. 
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4.3 Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari hasil reduksi data diatas di olah lagi untuk 

mendapatkan beberapa poin yang akan di sajikan pada penyajian data, sebagai 

berikut : 

1. Motion graphic memiliki keunggulan yaitu mempermudah kita untuk 

menyampaikan sebuah informasi dan nantinya pesan tersebut agar dengan 

mudah diserap oleh target audiance. Penggunaan motion graphic dapat 

membantu menyederhanakan sebuah pesan yang rumit menjadi pesan yang 

dapat dimengerti. Dalam proses pembuatan motion graphic dibutuhkan 

adanya sebuah teknik infografis yang dimana teknik ini merepukana teknik 

yang efektif dan memiliki keunggulan yang dapat menarik audiance. 

2. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan 

sebuah pendekatan strategi komunikasi yang tepat terhadap kelompok 

dewasa awal umur 19-31 tahun berupa suatu ajakan bersifat informatif serta 

menarik . 

3. Memberikan informasi tentang cara survive kembali dari penyakit stroke 

dengan melakukan pesan kesehatan “PATUH” 

4. Rasa takut dan cemas (fear) merupakan daya tarik dimana melibatkan 

masyarakat dengan pesan yang telah dirancang sedemikian rupa, sehingga 

menjadi sebuah dorongan agar pesan-pesan komunikasi ini dapat diterima. 

4.4 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dari data diatas yaitu seperti analisis data, reduksi data, 

dan penyajian data ini bahwa penyakit stroke dapat menyerang dari berbagai umur 

apabila kita tidak menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan kita. Tidak hanya 

pola hidup yang buruk untuk memicu penyakit stroke, dengan kita terlalu sering 

mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, sering mengkonsumsi obat-

obatan sebagai peningkat daya tubuh dengan drastis, mengkonsumsi minum-

minuman keras, dan juga menghisap terlalu banyak rokok yang bisa mengakibatkan 

timbulnya penyakit-penyakit lain untuk memicu penyakit stroke. Kita juga harus 

melakukan pengecekan kesehatan tubuh kita sejak dini sebagai upaya awal untuk 

terhindar dari penyakit stroke dan kita harus dapat mengetahui beberapa gejala-
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gejala timbulnya penyakit stroke dan segera pergi kerumah sakit apabila timbul 

beberapa gejala tersebut. Maka, pembuatan video motion graphic penyakit stroke 

dan cara untuk mencegahnya yang ditargetkan untuk usia dewasa awal umur 19-31 

tahun bertujuan untuk memberikan informasi langkah awal agar terhindar dari 

penyakit stroke sejak dini. 

4.5 Konsep (Keyword) 

4.5.1 Segmentasi, Targeting, Positioning 

1. Segmentasi 

a. Geografis 

Wilayah : Jawa Timur, Indonesia 

Lokasi : Surabaya dan sekitarnya 

Kepadatan : Kota sampai pinggir kota 

b. Demografis 

Usia : 19 – 31 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

Siklus hidup : Belum menikah 

Pendidikan : Mahasiswa – pekerja  

c. Psikografis  

Gaya hidup : Masyarakat yang tidak melakukan gaya 

 hidup sehat, suka menonton video. 

Kepribadian : Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, suka 

menonton video untuk mendapatkan sebuah 

informasi. 

2. Targeting 

Segmen perancangan video motiongraphic ini adalah dewasa awal usia 19-31 

tahun dimana pada masa ini memiliki tingkat produktivitas tinggi yang 

menyebabkan pola hidup tergannggu. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa target audience dari perancangan ini yaitu 

usia dewasa muda mulai dari 19 hingga 31 tahun, dengan jenis kelamin laki-

laki dan perempuan, dengan status keluarga belum menikah. 
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3. Positioning 

Video motion graphic ini menjadikan sebuah video dimana dapat membantu 

masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit 

stroke pada usia dini. Pada video ini menampilkan sejumlah informasi tentang 

penyebab terjadinya stroke maupun gejala-gejala yang ditimbulkan apabila 

kita terkena penyakit stroke, bagaimana cara kita sebagai survivor untuk 

menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak terkena kembali. 

4.5.2 Unique Selling Preposition 

Unique Selling Preposition (USP) dari motion graphic yang dibuat oleh 

perancang ini tidak hanya menjelaskan tentang penyakit stroke dan cara 

pencegahannya, disini menggunakan penambahan infografis berupa pengenalan 

gejala-gejala stroke dan penerapan pesan kesehatan “PATUH” bagi survivor yang 

dinyatakan sembuh dari penyakit stroke agar tidak terkena penyakit stroke lagi dan 

juga menggunakan bahasa jawa surabaya-an yang biasa di pergunakan masyarakat 

untuk melakukan komunikasi sehari-hari. 

4.5.3 SWOT 

Table 4. 1 Analisis SWOT 

                                              

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Strenght (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. menjadikan sebuah ajakan 

kepada masyarakat akan 

penting nya menjaga pola 

hidup sehat dan pengecekan 

kesehatan tubuh sejak dini 

sebagai pencegahan penyakit 

stroke di usia dini. 

2. di Indonesia presentase 

terkena penyakit stroke telah 

mencapai 10,9%. 

1. Kurang adanya media 

informasi tentang cara 

pencegahan penyakit stroke. 

2. Kurangnya minat 

masyarakat untuk melihat 

sebuah video yang 

menampilkan informasi 

seputar kesehatan. 

Opportuniy (Peluang) Strenght – Opportuniy Weakness - Opportunity 
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1. Belum banyak media untuk 

menyampaikan informasi tentang  

pencegahan penyakit stroke dengan 

menggunakan media motion graphic 

2. Menginformasikan masyarakat 

dewasa awal mengenai pencegahan 

stroke sejak dini melalui online 

sudah terbilang relatif mudah. 

2. Adanya pesan kesehatan 

“PATUH” yang diterapkan oleh 

Kemkes kepada masyarakat yang 

pernah terkena stroke. 

Merancang video 

motiongraphic pencegahan 

stroke yang dikombinasikan 

dengan audio yang sesuai 

supaya penyampaian informasi 

menjadi lebih sederhana dan 

informatif serta memberikan 

informasi bagaimana cara 

survive kembali dari penyakit 

stroke. 

Membuat strategi komunikasi 

yang tepat dengan pendekatan 

menggunakan bahasa sehari-

hari. Dan juga 

pengimplementasian 

penempatan media secara 

offline maupun online agar 

dapat mendapatkan target 

audiance yang diinginkan. 

 

Threats (Ancaman) Strenght - Threats Weakness - Threats 

1. masyarakat yang masih tidak 

memperdulikan pola hidup sehat 

yang dijadikan kebiasaan sehari-hari. 

2. ketergantungan dengan 

mengkonsumsi obat-obatan sebagai 

peningkat daya tahan tubuh secara 

instan. 

1. Menyaampaikan sebuah 

informasi dengan 

menggunakan motion graphic 

2. Menyajikan sebuah 

informasi melalui video yang 

dapat diputar suatu saat. 

Memberikan unsur ajakan 

yang terdapat dalam 

pembuatan video pencegahan 

stroke pada masyarakat usia 

muda  

Strategi Utama 

Merancang video motion graphic penyakit sroke dan pencegahannya berbasis infografis yang 

mengandug unsur ajakan kepada masyarakat dewasa awal untuk menjaga kesehatan tubuh sejak dini 

dengan cara menerapkan gaya hidup sehat, dan melakukan pengecekan kesehatan tubuh agar dapat 

terhindar dari penyakit stroke pada usia dini dan bagaimana cara kembali survive dari penyakit stroke. 

 

Dapat dilihat dari pembuatan SWOT diatas dapat di simpulkan bahwa  

merancang video motion graphic penyakit stroke dan pencegahannya sebagai upaya 

media kampanye kepada kelompok dewasa awal dengan menggunakan bahasa jawa 

yang dijadikan sebagai alat komunikasi sehari-hari, dikombinasikan dengan audio 

yang tepat untuk mendapatkan kesan menarik agar dapat menjadi media 

penyampaian yang lebih sederhana dan informatif. Memberikan informasi dengan 

melakukan pesan kesehatan “PATUH” bagi para survivor untuk mencegah 

terkenanya kembali penyakit stroke. 
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4.5.4 Keyword 

Table 4. 2 Keyword 

SWOT 
Merancang video motion 
graphic penyakit stroke 

dan pencegahannya 
berbasis infografis yang 

mengandung unsur ajakan 
kepada masyarakat 
dewasa awal untuk 

menjaga kesehatan tubuh 
sejak dini dengan  cara 
menerapkan gaya hidup 
sehat, dan melakukan 
pengecekan kesehatan 

tubuh agar dapat terhindar 
dari penyakit stroke pada 
usia dini dan bagaimana 
cara kembali survive dari 

penyakit stroke. 

 STP 
- Umur 19 – 31 tahun 

- Masyarakat yang kurang 
memperdulikan kesehatan 

tubuh 

- Masyarakat yang gemar 
melihat video yang 
berisikan tentang 

informasi 

- Memiliki rasa ingin tahu 
yang tinggi. 

 USP 
Mengenalkan gejala-

gejala penyakit stroke, 
menjelaskan pentingnya 
menjaga kesehatan tubuh 

dan pengecekan 
kesehatan tubuh pada usia 

dini. Tidak hanya itu, 
perancang juga 

memberikan informasi 
kesehatan “PATUH” 
sebagaimana untuk 
menginformasikan 

kepada survivor stroke 
agar tidak terserang 

kembali dari penyakit 
stroke 

 

PERSUADE 

HEALTH 

 
CONSUMTIVE 

CURIOUS 

 
KNOWLEDGE 

INFORMATION 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 
 

4.5.5 Deskripsi Konsep 

Konsep pada perancangan motion graphic pencegahan strokek yang 

ditujukan kepada kelompok dewasa awal usia 19-31 tahun yaitu Healthy Life. 

CAMPAIGN 
 

 
LIFESTYLE 

 
INNOVATIVE 

HEALTHY LIFE 
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Perancang mendapatkan kata Healthy Life tersebut sebagaimana untuk 

mendeskripsikan seberapa pentingnya menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari 

segala penyakit dan mencegah perkembangan penyakit bawaan. Pembuatan motion 

graphic ini juga memberikan informasi betapa pentingnya untuk mencegahan stroke 

sejak dini dengan mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan dan bagai mana cara 

untuk survive kembali dari penyakit stroke dengan mengingat pesan kesehatan 

“PATUH”. 

4.6 Perancangan Karya 

4.6.1 Strategi Kreatif 

Dalam merancangan video motion graphic mengenai penyakit stroke dan 

pencegahannya diperlukannya strategi kreatif  supaya mendapatkan hasil yang 

diharapkan oleh perancang. Strategi kreatif yang digunakan dalam perancangan ini 

adalah: 

a. Tipografi 

Typography yang digunakan dalam pembuatan motion graphic mengenai 

penyakit stroke dan pencegahannya tersebut menggunakan font bertipe sans 

serif. Font sans serif merupakan tipe font yang sering sekali digunakan karena 

memiliki tingkat baca yang baik, memiliki karakter font yang dinamis dan 

bersifat fungsional. 

 

Gambar 4. 5 Font Poetsen One 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 
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Gambar 4. 6 Font Calibri 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

b. Warna 

Penggunaan warna yang nantinya akan diaplikasikan kedalam video motion 

graphic mengacu kepada konsep ”Active”. Menurut Leatrice Eisieman dalam 

bukunya The Complete Color Harmony, menjelaskan bahwa penggunaan 

warna dengan konsep Active memiliki kesan warna dengan semburan energi 

yang menjadikannya terlihat hangat. Pada perancangan motion graphic 

mengenai penyakit stroke dan pencegahan ini menggunakan empat 

kombinasi warna yaitu merah, Biru, Kuning. Dari segi psikologis warna biru 

melambangkan ketenangan, Kuning melambangkan energik, dan Merah 

melambangkan semangat. 

 

Gambar 4. 7 Warna Terpilih 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

4.6.2 Strategi Media 

Pada perancangan ini perlu dibutuhkannya beberapa media untuk 

menyampaikan pesan diantaranya media social (youtube, facebook, dan Instagram) 

tidak lupa dengan media pendukung berupa x-banner, poster, gantungan kunci, tote 

bag, jam dinding. Konsep yang digunakan dalam perancangan motion graphic ini 
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yaitu fear atau ketakutan yang dimana terdapat pada awal video. Tidak lupa juga 

menyisipkan beberapa pesan-pesan bagaimana cara menghindari penyakit 

stroke,pesan kesehatan seperti pesan “PATUH” dari pemerintah, dan mengenal 

gejala-gejala stroke dengan mengingat SeGeRaKe RS. Tidak lupa untuk 

menambahkan narasi dengan menggunakan bahasa jawa yang sering digunakan 

sebagai alat komunikasi sehari-hari. 

4.6.3 Sinopsis 

Pada video motion graphic ini memberikan kesan “FEAR” yang dimana 

pada awal video menjelaskan bahwa indonesia merupakan negara dengan penderita 

stroke tertinggi di dunia. Banyak sekali kematian maupun penyakit stroke baru di 

indonesia. Pada video ini juga menampilkan jenis – jenis stroke yang sering kali 

dialami, berbagai pemicu penyakit stroke dari komplikasi penyakit lain dan pola 

yang kurang sehatpun dapat memicu penyakit stroke. Disini juga menjelaskan 

bahwasannya tidak hanya orang tua saja yang dapat menderita stroke, anak muda 

pun juga dapat menderita stroke apabila mereka tidak pernah melakukan gaya hidup 

sehat yang tidak sehat. 

Penyakit stroke dapat di hindari dengan merubah pola hidup kita menjadi 

sehat dan kita harus tahu apa saja gejala-gejala penyakit stroke dengan mengingat 

“SeGeRaKeRS”. Pemerintahan kesehatan Indonesia KEMKES RI telah 

mengeluarkan sebuah pesan kesehatan bagi survivor stroke yang telah sembuh dari 

penyakit stroke agar terhindar dari penyakit stroke lagi dengan menerapkan pesan 

“PATUH”. Dan di akhir video peneliti memberikan sebuah jargon “Pola hidup 

sehat gawe masa depan seng sehat” 

  



31 
 

 
 

 

4.6.4 Story Board 

Table 4. 3 Story board dan Story line 

No Scene Sound Narasi Story Line 

 

 

1 

 

 

 

Instrumen 

 

 

- 

Bumper tulisan 

“Pencegahan  

Stroke Sejak 

Dini” sebagai 

opening video. 

 

 

 

2 

 

  

 

Instrumen 

“Ero gak rek, 

nek tingkat 

penyakit stroke 

ndek indonesia 

iki, isok di 

omong akeh loh 

ndek ndunyo” 

Menampilkan 

tulisan “Kematian 

Terbesar Akibat 

Stroke” yang 

bergerak ke kanan 

di ikuti dengan 

gambar peta 

Indonesia. 

 

 

 

 

3 

  

 

Instrumen 

“Taun 2018, 

onok 13,7 

yuto 

penyandang 

stroke anyar 

lan 5,5 yuto 

wong tewas 

goro-goro 

penyakit 

stroke nak 

Indonesia loh” 

Menampilkan 

tulisan Tahun 

2018, beserta 

angka 13,7 dan 

5,5 yang keluar 

dari kanan, setelah 

itu di susul dengan 

keluarnya 

tengkorak dan 

animasi kakek-

kakek yang 

terlihat murung 
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4 

  

 

Instrumen 

“Penyakit 

stroke iku 

disebabno goro-

goro onok e 

sumbetan 

utowo 

mbledose 

pembuluh darah 

seng ngalir nak 

otak” 

Menampilkan 

tulisan penyakit 

stroke beserta 

definisi dari 

penyakit stroke, 

disertai animasi 

dokter  yang sedang 

berbicara seolah-

olah sedang 

menjelaskan 

penyakit stroke  

 

 

 

 

5 

  

 

Instrumen 

“Penyakit 

stroke paling 

sering 

nyerang 

wong seng 

umure luwih 

teko swidak 

tahun” 

Menampilkan 

tulisan penderita 

stroke yang 

muncul dari atas 

dan usia 60 tahun 

yang keluar dari 

bawah di ikuti 

dengan animasi 

kakek-kakek yang 

murung  
 

 

6 

  

 

Instrumen 

 

“Arek enom 

yo isok 

kenek stroke 

loh rek” 

Menampilkan 

Tulisan “anak muda 

(yang muncul dari 

kiri), dan bisa 

terkena stroke (yang 

muncul dari kanan)” 

di ikuti animasi anak 

muda yang murung 
 

 

 

 

7 

  

 

 

Instrumen 

“Menurut 

RISKESDA 

nang tahun 

2013 sampe 

2018, 

penyandang 

stroke seng 

umur e luweh 

teko limolas 

(15) tahun tiap 

Menampilkan data 

Riskesdas berupa 

stroke pada usia 

muda yang 

muncul dari kiri 

dan di ikuti 

dengan diagram 

penyakit stroke 

pertahunnya. 
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taune mundak 

teko pitung 

persen (7%) 

sampe sepuluh 

koma songo 

persen 

(10,9%)” 

 

 

8 

  

 

Instrumen 

“Menurut 

perkoro e 

stroke onok 

rong (2) 

jenis” 

Menampilkan 

tulisan “Jenis-

jenis stroke” 

yang muncul 

berlawanan arah. 
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Instrumen 

 

 

“Stroke 

perkoro onok 

e sumbetan 

neng aliran 

geteh iku 

jenenge 

stroke 

iskemik” 

Menampilkan 

tulisan “Stroke 

Iskemik (yang 

keluar dari bagian 

kiri), dan 

Pemnyumbatan 

pembuluh 

darah(yang keluar 

dari bagian kanan) 

di ikuti dengan 

animasi pembuluh 

darah yang 

tersumbat. 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

Instrumen 

 

“Stroke seng 

disebabno 

perkoro 

mbledos e 

aliran getih 

iku jenenge 

stroke 

hemoragik” 

Menampilkan 

Teks Stroke 

Hemoragik 

beserta teks 

pecahnya 

pembuluh darah 

yang keluar 

berlawanan arah 

dan di ikuti 

dengan animasi 
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pembubluh 

darah yang 

pecah 

 

 

 

11 

  

 

 

Instrumen 

 

 

“kok isok yo, 

arek enom 

isok kenek 

stroke ?” 

Menampilkan 

animasi dokter 

yang terlihat 

bingung dan di 

ikuti dengan 

tanda tanya di 

atasnya yang 

berputar 

 

 

 

12 

  

 

 

Instrumen 

“Arek enom 

isok kenek 

stroke iku 

perkoro onok 

e komplikasi 

teko penyakit 

liane” 

Menampilkan 

teks “Penyebab 

Stroke Dari 

Komplikasi 

Penyakit” yang 

keluar dari sisi 

kiri 
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Instrumen 

 

 

 

 

“ Koyok 

obesitas, 

hipertensi, 

diabetes, 

kolesterol” 

Menampilkan teks 

“Penyebab Dari 

Komplikasi 

Penyakit Lain” 

yang keluar dari 

kiri dan di ikuti 

dengan beberapa 

animasi seperti 

laki-laki gemuk 

yang murung, 

speedometer yang 

berputar, sepasang 

tangan dengan 

diabetes testing 

yang seolah olah 

sedang mengecek 
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tensi gula, dan 

hati dengan sayap 

yang bergoyang 
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Instrumen 

 

 

 

“Orep seng 

ga sehat 

pisan isok 

barai 

keserang 

stroke loh 

rek” 

Menampilkan 

Teks “gaya 

hidup kurang 

sehat dapat 

memicu stroke” 

yang muncul 

dari kanan dan 

di ikuti dengan 

animasi dokter 

dari arah bawah 

yang seolah olah 

sedag 

menjelaskan 
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Instrumen 

 

 

 

 

“Koyok 

ngerokok, 

ngombe 

alkohol, nge-

pil, ambek 

kurang 

olahraga” 

Menampilkan 

teks “Pola hidup 

yang tidak 

sehat” yang 

muncul dari kiri 

dan di ikuti 

beberapa 

animasi seperti 

rokok dengan 

asap, 2 gelas bir 

yang sedang 

bersulang, pil 

obat yang 

bergoyang, dan 

orang yang 

sedang bermain 

gadget. 
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16 

 

 

 

Instrumen 

 

 

“Tapi ojok 

kuwatir” 

Menampilkan 

teks “Jangan 

Khawatir” 

yang muncul 

dari sisi kiri 

 

 

 

 

 

17 

  

 

 

 

 

Instrumen 

 

 

“Kon kabeh 

isok 

ngerubah 

orep mu seng 

ga sehat iku 

dadi sehat” 

Menampilkan teks 

“Menerapkan Pola 

Hidup Sehat 

Sehari-hari” 

muncul dari sisi 

kanan diikuti 

dengan animasi 

dokter muncul 

dari sisi bawah 

yang seolah olah 

sedang 

menjelaskan. 
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Instrumen 

 

“Koyok 

mandek 

ngerokok, 

mandek 

ngombe 

alkohol, 

mangan 

panganan 

seng bergizi, 

ambek 

olahraga 

rutin” 

Menampilkan 

Teks “Pola Hidup 

Sehat” yang 

muncul dari sisi 

atas dan di ikuti 

oleh beberapa 

animasi seperti 

rokok yang patah, 

bir dengan tangan 

yang menandakan 

“jangan”, 

semangkuk 

makanan bergizi 

yang bergoyang 

dan seorang laki-

laki sedang 

berlari. 
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Instrumen 

 

 

“Ambek ojok 

lali rek kudu 

ero gejala e 

lan eleng-

eleng 

SEGERA KE 

RS” 

Menampilkan 

Teks “Kalian 

harus tahu apa 

saja gejala stroke 

SEGERA KE RS” 

yang muncul dari 

sisi kanan dan 

diikuti dengan 

animasi dokter 

yang seolah-olah 

sedang 

menjelaskan. 
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Instrumen 

 

 

 

“Mesem ga 

simatris” 

Menampilkan teks 

“Senyum tidak 

simetris” yang 

muncul dari sisi 

kanan dan diikuti 

dengan animasi 

wajah yang 

bergerak 

kebawah. 
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Instrumen 

 

 

 

“Setengah 

awak dadi 

lemes” 

Menampilkan teks 

“Melemahnya 

setengah gerak 

tubuh” yang 

muncul dari sisi 

kanan dan diikuti 

dengan animasi 

tubuh seseorang 

dengan tangan 

yang bergerak 

tidak selaras. 
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Instrumen 

 

 

“Ngomong 

dadi pelo” 

Munculnya teks 

“Berbicara 

menjadi pelo” 

yang muncul 

dari sisi kanan 

dan diikuti 
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dengan animasi 

orang dengan 

tulisan “Telul” 

yang bergoyang. 
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Instrumen 

 

 

“Separuh 

awak dadi 

gringgingen” 

Munculnya teks 

“Kesemutan pada 

bagian tubuh” 

yang muncul dari 

sisi kanan dan 

diikuti oleh 

animasi orang 

yang bergetar. 
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Instrumen 

 

 

 

“Ndelok dadi 

rabun seseh” 

Munculnya teks 

“Pandangan mata 

tiba-tiba rabun 

sebelah” yang 

muncul dari sisi 

kanan dan diikuti 

oleh sepasang 

bola mata yang 

mengecil sebelah 

pada area pupil. 
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Instrumen 

 

 

“Ndas e 

mumet ga 

karuan” 

Munculnya teks 

“Sakit kepala 

hebat secara tiba-

tiba” yang muncul 

dari sisi kiri dan 

diikuti oleh 

animasi orang 

memegang kepala 

yang bergoyang. 
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Instrumen 

“Gawe kon 

seng wes 

waras teko 

penyakit 

stroke onok 

Munculnya teks 

“Pesan Kesehatan 

PATUH bagi 

suvivor stroke” 

yang muncul dari 

sisi kanan dan 
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himbauan 

teko 

pemerintah 

rek, yoiku 

pesan 

PATUH” 

diikuti dengan 

animasi dokter 

yang seolah-olah 

sedang 

menjelaskan 
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Instrumen 

 

 

“Perikso 

kesehatan 

awak ambek 

kudu melok i 

saran e 

dokter” 

Munculnya teks 

“Periksa secara 

rutin dan ikuti 

anjuran dokter” 

yang muncul dari 

sisi kiri dan diikuti 

dengan dokter dan 

2 pasien yang 

seolah-olah 

sedang 

berkonsultasi. 
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Instrumen 

 

 

“Ngatasi 

gawe obat 

seng tepat 

lan teratur” 

Munculnya teks 

“Atasi penyakit 

dengan 

pengobatan yang 

tepat” yang 

muncul dari sisi 

kiri dan diikuti 

dengan animasi 

kapsul obat yang 

bergoyang. 
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Instrumen 

 

“Tetep diet 

seng sehat 

ambek di 

imbangi gizi 

seng 

seimbang” 

Munculnya Teks 

“Tetap diet 

dengan gizi 

seimbang” yang 

muncul dari sisi 

kiri dan diikuti 

dengan 

semangkuk 

makanan bergizi 

yang bergoyang 
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Instrumen 

 

“Upayakno 

beraktifitas 

fisik seng 

aman-aman 

ae rek” 

Munculnya teks 

“Upayakan 

beraktifitas fisik 

dengan aman” 

yang muncul dari 

sisi kiri dan diikut 

dengan animasi 

orang berlari. 
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Instrumen 

 

 

“Hindarono 

rokok, 

alkohol, 

ambek zat-

zat liane” 

Munculnya teks 

“Hindari rokok, 

alkohol, dan zat-

zat lainnya” yang 

muncul dari sisi 

kiri dan diikuti 

dengan beberapa 

animasi seperti 

rokok yang patah 

dan bir beserta 

tangan yang 

melambai. 
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Instrumen 

 

 

“Terapno 

orep sehat 

gawe 

masadepan 

seng cerah” 

Munculnya teks 

“Terapkan pola 

hidup sehat demi 

masa depan yang 

cerah” yang 

muncul dari sisi 

kanan dan diikuti 

beberapa logo 

seperti logo yang 

muncul dari sisi 

atas. 
 

4.7 Sketsa Media Pendukung 

Sketsa merupakan sebuah karya berbentuk gambar yang belum selesai untuk 

mewakili proses membuat sebuah proses membuat karya, menurut Eko Agus 

Prawoto sketsa merupakan suatu rancangan awal pada saat akan membuat karya. 

Adabun beberapa sketsa dari Poster, X-Banner, brosur, dan Marchendise. 
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a. Poster 

 

Gambar 4. 8 Sketch Poster 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pemilihan media pendukung berupa poster di pilih karena dapat 

mempermudah peneliti untuk menyampaikan informasi dalam 1 lembar yang 

di tempel pada suatu tempat dan dapat mencangkup ruang lingkup yang besar. 

Poster juga dapat memuat pesan inti agar dapat langsung dipahami oleh 

audiance. 

b. X-Banner 

 

Gambar 4. 9 Sketch X-Banner 

 Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 



42 
 

 
 

Pemilihan X-banner yang di pilih oleh peneliti bertujuan untuk 

menyampaikan sebuah pesan dengan sesuai karena dapat memuat pesan 

dengan kapasitan besar. 

c. Brosur 

 

Gambar 4. 10 Sketch Brosur 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Media Brosure dapat dijadikan media untuk menyampaikan sebuah pesan 

atau informasi secara personal dan dapat di duplikasikan. Tidak hanya itu 

brosur juga dapat memuat banyak teks untuk menyampaikan pesan tentang 

stroke. 
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d. Merchandise  

 

Gambar 4. 11 Sketch Merchandise 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Merchandise yang digunakan adalah Tote Bag, Jam dinding, Stiker, 

Gantungan kunci yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat umur 19 – 

31 tahun yang pada umumnya berstatus mahasiswa dan keluarga baru. 

4.8 Implementasi Karya 

4.8.1 Media Utama 

Media Utama yang didapat dalam perancangan ini adalah video motion 

graphic berbasis infografis, dimana motion graphic memiliki keunggulan untuk 

menyampaikan sebuah informasi untuk lebih mudah diserap oleh audiance dan 

pengguna motion graphic dapat membantu untuk meyederhanakan sebuah pesan 

dan konten yang disajikan melalui  visual dan audio. Dalam perancangan video 

motion graphic tentang penyakit stroke ini bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat dewasa awal usia 19-31 tahun, tentang penyakit stroke yang 

dapat menyerang masyarakat muda dan sebagai langkah awal untuk terhindar dari 

penyakit tidak menular seperti stroke. 

Video motion graphic penyakit stroke ini dirancang dengan konsep “Healthy 

Life” yang dimana penerapan pola hidup sehat sangatlah di utamakan sebagai 
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pencegahan awal agar tidak terserang dari segala macam penyakit salah satunya 

penyakit tidak menular seperti stroke. Dengan adanya konsep tersebut didapatkan 

strategi kreatif berupa font Poetsen One dan Calibri dan warna yang telah terpilih 

seperti warna biru, kuning, dan merah. 

 

Gambar 4. 12 Scene 1 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada scene pertama hanya menampilan sebuah bumper yang berisikan tulisan 

berupa “Pencegahan Stroke Sejak Dini”. 

 
Gambar 4. 13 Scene 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada scene kedua ini terdapat gambar peta Indonesia berwarna merah dimana 

menjelaskan bahwa Indonesia menjadi negara dengan penderita stroke terbanyak 

didunia. 
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Gambar 4. 14 Scene 3 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada scene ini menjelaskan tentang informasi penyandang baru stroke yang 

meningkat setiap tahunnya sebesar 13,7% dan kematian akibat stroke mencapai 5,5% 

pada tahun 2018. 

 
Gambar 4. 15 Scene 4 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada scene ini menjelaskan definisi secara umum tentang penyakit stroke 

yang dimana penyakit stroke secara umum merupakan penyakit tidak menular yang 

di akibatkan karena adanya gangguan peredearan darah menuju ke otak, dengan 

menampilkan animasi doktor yang bergerak yang seolah sedang menjelaskan. 

 
Gambar 4. 16 Scene 5 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 
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Pada scene ini menyampaikan penderita penyakit stroke paling banyak 

diderita oleh orang tua berumur >60 karena tingkat kekebalan imun pada 

masyarakat yang berumur > 60 sangat lah lemah, dan disertai animasi orang tua 

yang terlihat murung. 

 
Gambar 4. 17 Scene 6 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada scene 6 menampilkan animasi anak muda yang murung ini memberikan 

informasi bahwa tidak hanya orang tua yang dapat terkena stroke, anak muda pun 

ternyata juga dapat terkena penyakit stroke. 

 

Gambar 4. 18 Scene 7 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Scene 7 menampilkan sebuah diagram yang dimana diagram ini 

menunjukkan peningkatan penyakit stroke pada usia >15 tahun pada tahun 2013-

2018 terus meningkat mulai dari 7% - 10,9%. 
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Gambar 4. 19 Scene 8 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Scene 8 menampilkan sebuah tulisan “JENIS-JENIS STROKE” yang dimana 

menjelaskan 2 macam jenis stroke yang sering sekali di rasakan oleh masyarakat. 

 
Gambar 4. 20 Scene 9 dan 10 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Scene 9 dan 10 memberikan sebuah informasi tentang Stroke Iskemik yang 

merupakan jenis stroke yang di akibatkan karena penyumbatan pada pembuluh 

darah dan jenis Stroke Hemoragik yang merupakan jenis stroke yang disebabkan 

karena pecahnya pembuluh darah. 

 
Gambar 4. 21 Scene 11 
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Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada scene 11 ini hanya menampilkan animasi seorang dokter yang sedang 

bingung yang tengah memikirkan kenapa anak muda juga bisa terkena stroke. 

 
Gambar 4. 22 Scene 12 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Scene 12 ini hanya menampilkan sebuah tulisan “Penyebab Stroke Dari 

Komplikasi Penyakit” yang dimana peneliti memberitahukan bahwa stroke dapat 

di picu melalui komplikasi dari penyakit lain. 

 
Gambar 4. 23 Scene 13 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada Scene 13 menampilkan beberapa penyakit lain yang dapat memicu 

terjadinya stroke seperti obesitas,hipertensi,diabetes,dan kolesterol. Beberapa 

penyakit ini kerap sekali menyerang anak-anak muda dengan pola hidup mereka 

yang tidak bagus. 
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Gambar 4. 24 Scene 14 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Scene 14 menampilkan seorang dokter seperti sedang berbicara menjelaskan 

gaya hidup yang kurang sehat dan dilakukan terus menerus juga dapat memicu 

terjadinya penyakit stroke dengan penambahan tulisan “Gaya Hidup Kurang Sehat 

Dapat Memicu Penyakit Stroke”. 

 
Gambar 4. 25 Scene 15 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 Scene 15 menampilkan contoh-contoh pola hidup tidak sehat yang biasa 

dilakukan oleh anak-anak muda seperti merokok, minum-minuman keras, 

mengkonsumsi obat-obatan sebagai pengganti peningkat stamina, dan kurang untuk 

melakukan olahraga walau hanya 1 menit. 
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Gambar 4. 26 Scene 16 dan 17 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada scene 16 hanya menampilkan tulisan “Jangan Khawatir”, maksud dari 

tulisan “jangan Khawwatir” ini memberitahukan kita jangan terlalu khawatir, 

penyakit stroke dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat sehari-hari 

seperti yang dijelaskan pada scene 17. 

 
Gambar 4. 27 Scene 18 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Scene 18 menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pola hidup sehat 

yang sangat mudah untuk di lakukan, seperti : kurangi merokok, berhenti minum-

minuman keras, makan-makanan yang mengandung serat dan bergizi, dan tidak 

lupa untuk sering rajin berolahraga. 

 
Gambar 4. 28 Scene 19 
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Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada Scene 19 menginformasikan bahwa kita semua harus tahu apa saja 

gejala-gejala  stroke dengan mengingat “SeGeRaKe RS” sebagai salah satu 

pencegahan awal bila kita terkena stroke. 

 
Gambar 4. 29 Scene 20-25 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Scene 20-25 menjelaskan beberapa gejala-gejala stroke “SeGeRaKeRS”. 

Antara lain : Senyum Tidak Simetri, Melemahnya Setengah Gerak Tubuh, 

Berbicara Menjadi Pelo, Kesemutan Pada Setengah Gerak Badan, Pandangan Mata 

Menjadi Rabun Sebelah, Sakit Kepala Hebat Yang Tidak Pernah Dirasakan. 

 
Gambar 4. 30 Scene 26 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada Scene 26 menampilkan seorang dokter yang seolah-olah sedang 

berbicara pesan kesehatan “PATUH” bagi para survivor stroke, yang dimaksud 

survivor stroke merupakan seseorang yang telah sembuh dari penyakit stroke. Maka 
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dari itu hadir pesan “PATUH” sebagai pencegahan agar tidak terkena penyakit 

stroke kembali. 

 
Gambar 4. 31 Scene 27-31 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada Scene 27-31 menjelaskan apa itu pesan “PATUH” bagi survivor agar 

tidak terkena stroke kembali, antara lain : Periksa Secara Rutin Dan Ikuti Anjuran 

Dokter, Atasi Penyakit Dengan Pengobatan Tepat Teratur, Tetap Diet Dengan Gizi 

Seimbang, Upayakan Beraktifitas Fisik Dengan Aman, Hindari Rokok, Alkohol, 

Dan Zat-Zat Lainnya. 

 
Gambar 4. 32 Scene 32 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

Pada Scene 32 ini peneliti memberikan slogan kesehatan berupa “Terapkan 

Pola Hidup Sehat Demi Masa Depan Yang Cerah” sebagai pengingat agar kita 

harus menerapkan pola hidup sehat yang rutin. 
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4.8.2 Media Pendukung 

a. Poster 

 Media pendukung pertama yang di pilih berupa poster dimana dapat memuat 

gambar yang di kombinasikan dengan garis, kata-kata dan gambar bertujuan 

untuk menarik perhatian serta mengkomunikasikan secara singkat. Desain 

tersebut menggunakan layout Vertical Panel dimana dapat memuat sebuah 

informasi yang di susun vertikal dan terdapat judul, sub judul, gambar 

penerapan pola hidup sehat, serta 3 logo pihak terkait dalam desain. Poster 

menggunakan kertas art paper 210gsm  ukuran A3 dengan laminasi doff. 

 

Gambar 4. 33 Poster 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 

b. Brosur 

 Brosur dipilih sebagai media pendukung ke-dua untuk menginformasi kan 

sebuah pesan secara menyeluruh dan dapat dipublikasikan dengan kapasitas 

yang banyak. Dalam brosur memuat banyak sekali informasi seperti 

penerapan pola hidup sehat, gejala-gejala stroke, dan pesan kesehatan 

“PATUH” pada bagian depan brosur sedangkan pada bagian belakang brosur 

memuat informasi tentang definisi stroke, pola hidup yang tidak sehat dan 

ajakan untuk menerapkan pola hidup sehat sejak dini.  Ukuran brosur A4 

(21cm x 29,7 cm) dengan 2 sisi dan 3 lipatan serta di cetak dengan 

menggunakan kertas art paper 150gsm. Pada Gambar 4.43 merupakan sisi 

brosur bagian depan dan pada gambar 4.44 merupakan sisi brosur bagian 

belakang. 
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Gambar 4. 34 Brosur Depan 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 

Gambar 4. 35 Brosur Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 

c. X-Banner 

 Pemilihan X-Banner sebagai media pendukung non personal yang bertujuan 

untuk memberikan pesan atau informasi kepada khalayak ramai. Pada x-

banner memuat pesan cara menerapkan pola hidup sehat dengan 

menggunakan layout vertical panel dimana informasi berupa teks maupun 

gambar di susun vertikal sedemikian rupa dengan menggunakan ukuran X-

banner 160x160. 
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Gambar 4. 36 X-Banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 
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d. Merchandise 

 Adapun beberapa Marchandise  yang dipilih sebagai media pendukung 

seperti jam dinding, stiker pack, gantungan kunci dan juga tote bag. Menurut 

KBBI Merchandise merupakan grup produk yang ditujukan kepada 

konsumen yang terkait. Pemilihan merchandise berupa jam dinding, sticker 

pack, gantungan kunci dan juga tote bag sangat cocok bagi anak muda yang 

sangat suka hal-hal yang minimalis dan tidak terlalu merepotkan . 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 
Gambar 4. 38 Totebag 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 
Gambar 4. 39 Keychain 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 

 
Gambar 4. 40 Jam Dinding 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

 

 

 

 

Gambar 4. 37 Sticker 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dengan judul “Perancangan Motion Graphic Penyakit 

Stroke Sebagai Media Kampanye Sosial Pada Kelompok Dewasa Awal” ini 

didapatkan konsep berupa “Healthy Life”. Konsep “Healthy Life” sendiri 

didapatkan dari hasil pengumpulan data yang menyatakan bahwa, seberapa 

pentingnya menjaga kesehatan dan bagaimana cara melakukan gaya hidup sehat, 

dimana banyak sekali kesibukan yang dialami oleh masyarakat khususnya pada usia 

dewasa awal yaitu, 19-31 tahun agar terhindar dari segala penyakit salah satunya 

seperti penyakit stroke. Dari konsep “Healthy Life” didapatkan 

pengimplementasian karya motion graphic menggunakan strategi kreatif berupa 

typography dan warna. Dalam typography didapatkan “Font Poetsen One” sebagai 

primary font, dan “Calibri” sebagai secondary font. Untuk warna didapatkan 3 

warna pastel yakni, warna merah, biru, kuning. Maka, dengan konsep dan metode 

yang digunakan, penelitian ini menghasilkan sebuah karya berupa Motion Graphic 

yang menjelaskan cara pencegahan penyakit stroke bagi remaja hingga dewasa 

awal pada usia 19 – 31 tahun. Selain karya utama, peneliti juga membuat media 

pendukung sebagai pendamping karya utama berupa, x-banner, poster, brosur, tote 

bag, jam dinding, dan gantungan kunci. 

5.2 Saran 

Penelitian Motion Graphic penyakit stroke sebagai media kampanye bagi 

masyarakat dewasa awal ini menghasilkan sebuah video motion graphic berbasis 

infografis dengan menggunakan Bahasa surabayaan yang sering dipergunakan 

sebagai alat komunikasi sehari-hari pada bagian narasi pada motion graphic. Oleh 

karena itu, peneliti berharap pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan 

menjadi sebuah video ILM, Film pendek untuk melengkapi media yang lainnya 

sehingga dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif lagi. 
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