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BAB III 

METODE PENCIPTAAN KARYA 

 

3.1 Perancangan Podcast 

Penulis akan membuat sebuah video podcast yang ditujukan kepada masyarakat 

Indonesia mengenai bencana alam khususnya tsunami. Namun, hal yang akan dibahas dalam 

video podcast ini tidak terlepas dari sudut pandang peneliti yang juga menjadi narasumber 

dalam video podcast ini yaitu dari Ilmu Komputer. Adapun yang akan dibahas di dalamnya 

ialah mengenai gambaran mitigasi tsunami, potensi terbesar terjadinya tsunami, tahapan serta 

hasil penelitian, hingga bagaimana cara menyeberluaskan hasil penelitian tersebut kepada 

masyarakat.   

3.2 Pendekatan Perancangan 

Di dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan visual. Nantinya, penulis 

berencana untuk membawa video podcast ini ke platform YouTube yang berisi mengenai 

edukasi kepada masyarakat mengenai bencana alam tsunami dalam rangka mitigasi bencana 

alam tsunami.  

3.3 Desain Produksi 

 Desain produksi video podcast dalam membahas “Mitigasi Bencana Tsunami” yakni : 

a. Kategori : Informasi & Edukasi 

b. Format  : Audio Visual 

c. Judul  : “Siap Siaga Ancaman Tsunami” 

d. Tema  : Mitigasi bencana tsunami 

e. Sasaran : Masyarakat umum usia 16-64 tahun 

f. Genre  : Talkshow (Edukasi) 

g. Tujuan  : Mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai tsunami dalam rangka mitigasi bencana tsunami, khususnya mengenai 

daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana tsunami 

h. Durasi  : 20.05 Menit 
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3.4  Tahap Perancangan Produksi 

No Kegiatan Waktu Target 

PRA PRODUKSI 

1 Melakukan pengumpulan 

data  

7 hari - Mendapatkan data serta 

informasi untuk 

perancangan produksi 

- Menentukan 

narasumber dan 

menentukan schedule  

untuk produksi 

2 Merancang konsep video 

Podcast 

2 hari - Menghasilkan konsep 

untuk produksi video 

podcast 

- Menghasilkan naskah 

script podcast 

- Reading narasumber 

- Menyiapkan properti 

yang dibutuhkan untuk 

produksi 

PRODUKSI 

1 Proses shooting video 

podcast 

1 hari Mendapatkan hasil video 

podcast.  

PASCA PRODUKSI 
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1 Proses loading video untuk 

masuk ke tahap pengeditan 

1 hari Pemilahan hasil shooting yang 

maksimal sehingga layak untuk 

masuk ke proses editing. 

2 Proses editing video yang 

telah diperoleh 

2 minggu Menyelesaikan proyek podcast 

secara maksimal dan sesuai 

format yang ditentukan 

sehingga layak untuk kemudian 

di upload ke platform YouTube.  

3 Proses memposting video 

ke YouTube 

1 hari Video selesai upload ke 

Youtube dan meminta penilaian 

terhadap video tersebut. 

4 Membuat laporan dari 

hasil akhir video podcast 

tersebut 

5 hari Laporan yang dihasilkan telah 

sesuai dengan target yang 

ditentukan. 

 

3.6 Breakdown Segmen 

Segmen Breakdown 

Segmen 1 Opening 

Pengenalan host & narasumber 

1. Kenapa memilih tsunami sebagai objek 

penelitian 

2. Gambaran mitigasi tsunami itu seperti 

apa 

3. Dari rangkaian penelitian yang dilakukan 

tahapannya itu apa saja 

4. Untuk melakukan penelitian mengenai 

tsunami, data apa saja yang diperlukan 

5. Kemudian, hasil yang didapat berupa apa 

6. Potensi terbesar terjadinya tsunami itu di 

wilayah yang seperti apa 

7. Selain DEM, permodelan tsunami juga 

membutuhkan data LULC. Bagaimana 

pemetaan dengan data tersebut dilakulan 

8. Hasil dari penelitian tersebut 

disebarluaskan ke masyarakat yang dituju 
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dengan cara apa 

 

Segmen 2 1. Tahapan awal yang dilakukan untuk 

melakukan analisis tsunami itu 

bagaimana. Misalnya bagaimana cara 

pengambilan datanya 

2. Lalu, setelah mendapatkan data 

pengolahannya data tersebut 

menggunakan apa. Apakah ada aplikasi 

tertentu 

3. Hasil akhir dari data tersebut biasanya 

dapat berbentuk apa 

 

Closing 

 

3.7  Story Line dan Story Board 

3.7.1 Story Line 

Judul    : Siap Siaga Ancaman Tsunami 

Topik    : Mitigasi bencana tsunami 

Pengambilan Gambar  : Selasa, 26 Juli 2022 

Host    : Adinda Larasati 

Narasumber   :  a. Bapak Sri Yulianto Joko Prasetyo, S.Si.,M.Kom. 

                   b. Fajar Ayuningtyas 

No Keterangan  CAM Dialog Audio 

1 BUMPER IN STAY  BACKSOUND 

2 Host mulai 

membuka acara 

MEDIUM 

SHOT 

- Host membuka acara 

- Host memperkenalkan diri 

secara singkat 

- Narasumber 

memperkenalkan diri secara 

singkat dipandu oleh host 
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3 Host berbincang 

dengan 

narasumber 

MEDIUM 

SHOT 

- Kenapa memilih tsunami 

sebagai objek penelitian 

- Gambaran mitigasi tsunami 

itu seperti apa 

- Dari rangkaian penelitian 

yang dilakukan tahapannya 

itu apa saja 

- Untuk melakukan penelitian 

mengenai tsunami, data apa 

saja yang diperlukan 

- Kemudian, hasil yang 

didapat berupa apa 

- Potensi terbesar terjadinya 

tsunami itu di wilayah yang 

seperti apa 

- Selain DEM, permodelan 

tsunami juga membutuhkan 

data LULC. Bagaimana 

pemetaan dengan data 

tersebut dilakulan 

- Hasil dari penelitian tersebut 

disebarluaskan ke 

masyarakat yang dituju 

dengan cara apa 

 

 

4 Host berbincang 

dengan 

narasumber 

sekaligus closing 

MEDIUM 

SHOT 

- Tahapan awal yang 

dilakukan untuk melakukan 

analisis tsunami itu 

bagaimana. Misalnya 

bagaimana cara pengambilan 

datanya 

- Lalu, setelah mendapatkan 

data pengolahannya data 

tersebut menggunakan apa. 

Apakah ada aplikasi tertentu 

- Hasil akhir dari data tersebut 

biasanya dapat berbentuk 

apa 

- Closing 

 

 

5 BUMPER OUT   BACKSOUND 
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3.7.2 Story Board 

Scene Visual Audio Keterangan 

 

 

BACKSOUND BUMPER IN 

  

 

 

 Penataan 

Podcast “Siap 

Siaga 

Ancaman 

Tsunami” 

 

 

BACKSOUND BUMPER 

OUT 

 


