
LAPORAN TUGAS AKHIR 

PERANCANGAN VIDEO MOTION GRAPHIC SEBAGAI 

MEDIA EDUKASI BAHAYA SAMPAH MASKER SEKALI 

PAKAI 

 

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

Ahli Madya 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Nurma Putri Azzahra 

19010111 

 

 

 

PROGRAM STUDI DESAIN GRAFIS 

JURUSAN DESAIN GRAFIS 

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA 

2022



i 
 

 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

 

Judul Tugas Akhir : Perancangan Video Motion Graphic sebagai Media 

Edukasi Bahaya Sampah Masker Sekali Pakai 

Penulis   : Nurma Putri Azzahra 

NIM   : 19010111 

Program Studi  : Desain Grafis  

Jurusan  : Desain Grafis 

 

Tugas Akhir ini telah dipertanggungjawabkan di hadapan Tim Penguji Tugas 

Akhir di kampus Politeknik Negeri Media Kreatif pada hari ………..……., 

tanggal …………. 

 

Disahkan oleh: 

Ketua Penguji, 

 

 

 

 

Dayu Sri Herti, S.Pd., M.Sn. 

NIP 197602012002122001 

 

 

Anggota 1 

 

 

 

  

Anggota 2 

  

Drs. Noor Riyadi Widi Sriyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP 199104182019031013 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Desain Grafis 

 

 

 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 



v 
 

ABSTRAK 

 

The use of disposable masks, which is a requirement that must be complied with in health 

protocols nowadays, evidently have a negative impact that threatens human health and 

environmental sustainability. Therefore, an action to handle the case is needed, so the waste 

of disposable masks can be minimized. The author wants to educate the public, especially 

teenagers to adults of productive age, to understand the dangers of disposable mask waste and 

know how to properly handle disposable mask waste. The data collection technique used in 

this research problem is literature study, interviews, and surveys via google form. Using 

motion graphic video as the main media accompanied by attractive visuals and flexible delivery 

in the hope that will be easier for the public to understand and easily publish more widely 

through internet and social media platforms. 

Keywords: disposable masks, waste, educating, motion graphic 

 

Penggunaan masker sekali pakai yang kini menjadi syarat yang harus dipatuhi dalam protokol 

kesehatan ternyata memiliki dampak buruk yang mengancam kesehatan manusia dan 

kelestarian lingkungan. Maka dari itu, perlu adanya penanganan yang tepat agar sampah 

masker sekali pakai bisa diminimalisir. Penulis ingin mengedukasi masyarakat, khususnya usia 

remaja hingga dewasa di usia produktif untuk memahami bahaya sampah masker sekali pakai 

dan tahu cara menangani sampah masker sekali pakai dengan tepat. Metode yang digunakan 

dalam penelitian masalah ini adalah studi pustaka, wawancara, dan survei melalui google form. 

Menggunakan video motion graphic sebagai media utama disertai visual yang menarik dan 

pembawaan yang fleksibel dengan harapan agar masyarakat lebih mudah memahami dan 

mudah mempublikasikan lebih luas melalui internet dan platform sosial media. 

Kata kunci: Masker sekali pakai, sampah, edukasi, motion grafis  
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