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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Di era modern ini media informasi bias juga menjadi alat untuk 

mengumpulkan serta menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi 

bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi, media informasi merupakan 

alat – alat grafis, fotografis atau elektronis untuk memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual. Kita sering melihat banyaknya media yang 

memberikan informasi melalu media video yang berupa Motion Graphics yaitu 

dengan cara memberikan sebuah informasi dengan cara yang menarik dan 

mudah di fahami dengan baik oleh masyarakat luas. Motion Graphics sendiri 

berasal dari kata Motion dan Graphics yang dimana Motion yang artinya 

gerakan dan Graphics itu berarti grafis, dari pengertian tersebut bias di artikan 

bahwa Motion Graphics itu adalah grafis yang bergerak yang dimana media ini 

sangat efektif agar si pembaca dengan cepat dan lebih mudah untuk memahami 

informasi tersebut. Di era digital sekarang video pun berfungsi sebagai media 

edukatif saat ini, seperti video dakwah yang mengajarkan nilai – nilai islam. 

Dalam islam terdapat Sunnah yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad 

shallallahualaihi wasallam yang dimana mempunyai nilai tersendiri bila kita 

melakukannya, dan beberapa Sunnah mempunyai manfaat untuk kesahatan 

contohnya seperti minum yang diharuskan untuk duduk yang dilakukan oleh 

Nabi Muhammad shallallahualaihi wasallam yang terdapat dalam hadist dari 

abu Hurairah radhiyallahu anhu rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 

“ Janganlah sekali – kali salah seorang diantara kalian minum sambil berdiri. 

Apabila lupa maka hendaknya dia muntahkan. (HR. Muslim no. 2026) 

 

Sunnah ialah suatu perbuatan, perkataan, ketetapan dan sifat yang datangnya 

dari rasululullah shallallahu alaihi wasallam, yang berarti bila dikerjakan 
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mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan makan tidak akan mendapatkan 

dosa, akan tetapi alangkah baiknya bagi kita untuk mengikuti apa yang biasa di 

lakukan oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam, seperti di jelaskan oleh 

Rasulullah Shallallahu ‘alahi wa sallam dalam hadist Anas bin Malik, beliau 

berkata artinya “Barang siapa menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku, 

akan bersamaku di surge”. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya duduk 

ketika minum bagi masyarakat luas, dan juga masyarakat masih belum 

mengetahui Sunna Rasullah shallallahu alaihi wasallam dan manfaatnya bagi 

kesehatan sungguh sangat di sayangkan sekali padahal jika bias kita angkat 

Sunnah – Sunnah tersebut sungguh sangat menarik jika kita bias 

memvisualisasikan informasi tersebut melalu media video motion graphics 

tersebut sebagai media untuk berdakwah agar bias membuat masyarakat tertarik 

ingin mengetahui tentang Sunnah Rasullah shallallahu alaihi wasallam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses Perancangan Video Kampanye Motion Graphic 

Adab Meminum Air agar menarik, komunikatif dan informatif untuk 

masyarakat luas yang baik? 

2. Bagaimana cara merancang video kampanye motion graphics sunnah 

rasullullah shallallahu alaihi wasallam manfaat duduk disaat minum 

yang dapat memberikan manfaat? 

3. Bagaimana media promosi yang baik untuk Perancangan Video 

Kampanye Motion Graphic Adab Meminum Air sehingga menarik 

target market? 

 

 

 

 

 

 



Universitas Esa Unggul 

 

3 
 

1.3 Batasan Masalah 

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, permasalahan dalam 

perancangan ini hanya di fokuskan tentang sunnah rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam mengenai duduk disaat minum dan manfaatnya bagi kesehatan, yang 

akan di terapkan pada media digital, yaitu video motion graphics dengan 

komunikasi visual yang baik sangat di perlukan agar masyarakat luas dapat 

mencerna dari sisi media tersebut. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan  Perancangan 

1. Maksud dari proses Perancangan Video Kampanye Motion Graphic Adab 

Meminum Air ini agar menarik, komunikatif dan informative untuk 

memberitahu kepada masyarakat luas akan pentingnya duduk disaat minum 

itu baik dan benar dalam segi kesehatan. 

2. Mengetahui cara merancang video kampanye motion graphics sunnah 

rasullullah shallallahu alaihi wasallam manfaat duduk disaat minum yang 

dapat memberikan manfaat 

3. Mengetahui media promosi yang baik untuk perancangan video kampanye 

motion graphics sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam sehingga 

menarik target market 

Manfaat penelitian Manfaat dari video motion graphic sunnah rasulullah 

tentang larangan minum sambil berdiri agar masyarakat mengetahui dampak 

dari minum sambal berdiri mengakibatkan timbulnya penyakit pada saluran 

urin tubuh manusia karena dalam ilmu medis urin harus melewati proses 

filterisasi 

Manfaat yang diperoleh yaitu semakin tahunya manfaatnya minum ketika 

duduk seperti yang di contohkan Rasulullah saw. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam perancangan audio visual berupa video motion 

graphics ini yaitu : 

1. Survei, yaitu melakukan wawancara kepada dokter umum yang dimana 

penulis akan mencari tahu manfaat – manfaat apa saja ketika duduk sambil 

minum seperti rasulullah saw yang dibutuhkan dalam pembuatan video 

motion graphics ini. 

2. Studi pustaka, jurnal, text books serta teori – teori pendukung lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

FOTO SURVEI BERSAMA DOKTER ROLLIAWATI 

Sumber: Muhammad Iqbal, 2019 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

FOTO GEDUNG POLIKLINIK DPR RI 

Sumber: Muhammad Iqbal, 2019 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Berikut Kerangka Pemikiran Perancangan Video kampanye motion graphics 

sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam manfaat minum dalam posisi 

duduk : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Sumber: Muhammad Iqbal, 2020 
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1.7 Skematika Perancangan 

Berikut Kerangka Pemikiran Perancangan Video infografis minum ketika 

duduk rasulullah menurut medis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

SKEMATIKA PERANCANGAN 

Sumber: Muhammad Iqbal, 2020 


