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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan tugas akhir ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Menurut Mulyana dan Solatun (2013), penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang menggunakan penafsiran atau bersifat 

interpretif dikarenakan penelitian kualitatif cenderung menggunakan banyak 

metode untuk menelaah masalah. Penelitian kualitatif juga dapat disebut sebagai 

penelitian deskriptif, yang ciri-cirinya antara lain tanpa statistik, subjektif, 

noneksperimental, serta mengacu pada dunia nyata dan alamiah (hlm. 5). Data yang 

penulis gunakan pada penelitian ini berasal dari wawancara dengan dokter spesialis 

kulit, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan serta keluarga pasien penderita 

Melanoma, studi pustaka, serta studi existing. 

 Wawancara dengan dokter spesialis kulit dan keluarga pasien penderita 

Melanoma bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Kanker Melanoma 

yang menjadi topik perancangan tugas akhir ini. Sedangkan wawancara dengan 

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang penyelenggaraan kampanye. Studi pustaka yang digunakan berupa teori 

mengenai iklan, kampanye, teori tentang AISAS, teori desain yang meliputi prinsip-

prinsip desain, elemen-elemen desain, serta beberapa media komunikasi, yang 

seluruhnya berasal dari buku maupun jurnal. Dalam studi existing, penulis 

menganalisa karya-karya yang berhubungan dengan kampanye kesehatan sejenis, 

tentang kanker melanoma.
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3.1.1. Wawancara  

3.1.1.1.Wawancara dengan Dokter Spesialis Kulit 

Wawancara dilakukan dengan narasumber dr. Albert Susanto Sp.KK pada 

hari Jumat 22 Februari 2019, bertempat di klinik miliknya di daerah Villa 

Melati Mas. Menurut dr. Albert, penyakit Kanker Melanoma merupakan 

kanker kulit yang terbilang cukup ganas karena dapat menyebar dengan 

cepat ke organ-organ lainnya, berbeda dengan jenis kanker kulit lain, 

misalnya Basal Sel Karsinoma yang hanya bersifat destruktif lokal.  

Dr. Albert mengatakan orang Indonesia dengan rata-rata kulit yang 

medium memiliki potensi untuk terserang Melanoma. Apalagi jika semakin 

sering orang tersebut terpapar matahari, maka semakin besar 

kemungkinannya untuk terkena Melanoma. Oleh karena itu, Melanoma 

akan lebih sering menyerang orang dewasa ketimbang orang-orang muda, 

karena sudah lebih banyak terkena sinar matahari. 

Penyebab Melanoma yang terbesar menurut dr. Albert selain dari 

sinar matahari juga dapat dikarenakan genetika, serta paparan zat kimia 

tertentu. Untuk itu menurutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mencegahnya adalah dengan menggunakan tabir surya dan pakaian tertutup 

bila berada di luar ruangan, menjaga pola hidup dan pola makan sehat, serta 

rajin berolahraga. 

Menurut dr. Albert, Kanker Melanoma ditandai dengan adanya tahi 

lalat yang muncul. Namun, tahi lalat yang menjadi tanda penyakit Kanker 
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Kulit Melanoma adalah yang berciri ABCDE. ABCDE sendiri merupakan 

singkatan dari Asymmetry, Border, Color, Diameter, dan 

Enlargement/Evolving. Sehingga tahi lalat yang dapat dicurigai sebagai 

tanda dari Melanoma adalah tahi lalat yang berbentuk asimetri, memiliki 

border atau luaran yang tidak beraturan, berwarna sangat hitam ataupun 

memiliki warna kebiruan, berdiameter lebih dari 5mm, serta mengalami 

pembesaran yang cukup masif dalam waktu yang cepat. 

 

Gambar 3.1. Wawancara bersama dr. Albert Susanto Sp.KK 
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Saat tahi lalat berciri ABCDE ini muncul, berarti Melanoma sudah 

mulai menjangkit tubuh. Menurut dr. Albert, memang tidak semua tahi lalat 

yang memenuhi kriteria ABCDE adalah tanda dari Kanker Melanoma. 

Untuk itu, ketika seseorang mendapati tubuhnya memiliki tahi lalat berciri 

ABCDE, maka sebaiknya langsung memeriksakan kepada dokter terdekat, 

sehingga dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Jika setelah di observasi 

ternyata benar bahwa tanda tersebut adalah Melanoma, maka langkah 

selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pemotongan Melanoma, 

kemoterapi ataupun radiasi. 

Deteksi dini Melanoma menurut dr. Albert untuk menemukan tahi 

lalat ABCDE dapat dilakukan dengan metode Periksa Kulit Sendiri atau 

Sakuri. Sakuri dapat dilakukan di rumah pada diri sendiri, atau dengan 

bantuan orang lain. Periksa Kulit Sendiri dilakukan dengan cara : 

1. Berdiri tegap dengan tubuh bagian depan menghadap ke cermin 

besar, pada ruangan dengan pencahayaan yang baik. Amati bagian wajah, 

leher, bahu, dada, perut, lengan, dan tungkai dengan seksama. 

2. Memeriksa bagian sisi kanan dan kiri badan, dengan memiringkan 

posisi tubuh secara bergantian. Angkat kedua lengan sampai setinggi bahu, 

kemudian amati dengan seksama bagian sisi tubuh. 

3. Dengan menggunakan bantuan cermin kecil tambahan, periksa 

bagian belakang tubuh, seperti punggung, leher bagian belakang, bokong, 

serta tungkai belakang. 
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4. Memeriksa bagian tangan, termasuk jari-jari tangan dan sela-

selanya. Serta memeriksa bagian kaki meliputi telapak kaki, punggung kaki, 

jari serta sela-sela jari kaki. 

5. Dengan menggunakan bantuan hair dryer, sisir bagian rambut 

menuju satu arah, lalu amati bagian kulit kepala. 

3.1.1.2.Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 

Pada tanggal 29 April 2019, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Desi 

dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan di kantornya. Menurut 

informasi yang beliau, kampanye yang pernah dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah kampanye tentang Kanker 

Serviks. Mengenai program tentang kesehatan kulit, menurut keterangan 

yang diberikan oleh Ibu Desi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 

belum pernah, serta belum memiliki program yang mengangkat topik 

tentang masalah kesehatan kulit. 
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Gambar 3.2. Wawancara Bersama Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 

 

3.1.1.3.Wawancara dengan Yachinta Calista Tahir 

Yachinta Tahir merupakan kakak dari seorang pasien Kanker Melanoma 

bernama Adara Taista (27 tahun) yang meninggal pada tahun 2018. 

Wawancara dengan Yachinta dilakukan oleh penulis melalui email, namun 

memang pihak keluarga sangat tertutup mengenai penyakit Kanker 

Melanoma yang diderita oleh almh. Adara Taista ini. Berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan menurut informasi dari keluarga, Kanker 

Melanoma yang diderita oleh almh. Adara Taista merupakan rare case. 
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Pada kasus ini, tidak ditemukan munculnya bercak ABCDE yang khas 

seperti pada kasus Kanker Melanoma pada umumnya. 

 Kanker Melanoma yang menyerang almh. Adara Taista tidak 

muncul di permukaan kulit seperti Melanoma kebanyakan, namun ternyata 

ditemukan langsung di dalam organ. Pihak keluarga tidak dapat 

menceritakan gejala dari Kanker Melanoma ini. Menurut mereka, pemicu 

penyakit kanker ini tidak dapat ditebak, namun menurut pengetahuan dari 

pihak keluarga memang sinar ultraviolet terutama dari matahari, seringkali 

menjadi salah satu penyebab utama dari Kanker Melanoma. Untuk cara 

penanganan dan pengobatan dari Kanker Melanoma, yang diketahui oleh 

pihak keluarga adalah berupa immunotherapy.  

3.1.1.4. Analisis Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Albert Susanto Sp.KK, dan 

Yachinta Tahir, maka dapat diketahui bahwa cara menghindari resiko dari 

Kanker Melanoma adalah dengan menggunakan tabir surya dan pakaian 

tertutup bila berada di luar ruangan untuk menghindari bahaya sinar 

ultraviolet. Selain itu, juga dengan menjaga pola hidup dan pola makan 

sehat, rajin berolahraga, serta yang terpenting adalah dengan rutin 

memeriksa keadaan kulit kita dengan metode Sakuri. Jika kemudian 

ditemukan tahi lalat berciri-ciri ABCDE, maka sebaiknya langsung 

mendatangi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. 
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3.1.2. Studi Existing 

Studi existing digunakan agar penulis dapat menganalisis karya-karya yang sudah 

pernah ada sebelumnya, yang memiliki tema sama dengan perancangan yang akan 

dibuat penulis. Hasil dari analisis karya-karya ini diharapkan dapat membantu 

penulis untuk dapat membuat output perancangan kampanye dengan lebih baik.  

1. Don’t Toast This Summer – Use Your Loaf! 

 

Gambar 3.3. Kampanye Kanker Melanoma - Skcin 

(www.skcin.org) 

Media kampanye berupa poster ini dikeluarkan oleh organisasi bernama 

Skcin, yang menangani kasus kanker kulit di UK. Poster ini memiliki 

ilustrasi berupa tiga buah roti tawar dengan ekspresi yang berbeda-beda. 

Roti pertama menggambarkan ekspresi senang, dengan tampilan roti yang 

putih (tidak terbakar). Roti kedua menampilkan ekspresi seakan terkejut, 

dengan tampilan roti yang sedikit terbakar. Roti ketiga seakan 
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menggambarkan ekspresi ketakutan, dengan tampilan roti yang terbakar 

hangus. 

Pada poster terdapat headline ‘DON’T TOAST THIS SUMMER’ 

yang berwarna hitam, kemudian ‘USE YOUR LOAF’ yang berwarna 

merah, dan keduanya menggunakan font jenis sans serif yang terkesan 

tegas. Selain itu, terdapat subheadline ‘SWOT UP ON SAFETY AND 

SPREAD THE BREAD TO SAVE LIVES THIS MELANOMA MAY’. 

Background pada poster ini menggambarkan suasana pantai yang bersih, 

dengan cuaca yang cenderung panas. Dibagian kanan atas poster, terdapat 

logo dari organisasi Skcin. 

Poster ini didominasi dengan warna biru yang dimunculkan dari 

background pantai dan langit. Lewat ekspresi yang tergambar pada ilustrasi 

roti tawar serta memahami teks yang ada, poster ini memberikan pesan 

kepada audiens untuk tidak berjemur di pantai, karena dapat membahayakan 

diri yaitu dapat menyebabkan penyakit kanker kulit Melanoma. 

2. Beat M elanoma 

 

Gambar 3.4. Kampanye Kanker Melanoma – Euro Melanoma 

(www.euromelanoma.org) 
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Poster ini merupakan media kampanye dari organisasi yang menangani Melanoma 

di 33 negara di Eropa, Euro Melanoma. Pada poster ini terdapat gambar sebuah 

pisang yang memiliki banyak bercak pada kulitnya. ‘Beat MELANOMA’ menjadi 

headline, dengan menggunakan warna merah dan font sans serif yang tergolong 

bold. Salah satu bercak pada pisang tersebut ditandai kemudian diperbesar, dan 

dihubungkan dengan subheadline ‘Spot the difference’ yang berwarna merah. 

Pada bagian kanan atas poster terhadap logo organisasi Euro Melanoma. 

Bagian bawah poster dipenuhi dengan logo beberapa brand yang berhubungan 

dengan masalah kulit. Background poster dibuat bersih dengan hanya memberikan 

warna putih, sehingga gambar pisang serta teks sangat jelas terlihat. Poster ini 

seakan berpesan kepada audiens untuk selalu memeriksa keadaan kulit, dan 

memperhatikan bercak yang tampak berbeda dari lainnya, seperti bercak yang 

dicontohkan pada gambar pisang dalam poster. 

3. Melanoma 

Perancangan Kampanye Kesehatan..., Marcelline Dinda Sekar Adhitya, FSD UMN, 2019



 

 

58 

 

Gambar 3.5. Kampanye Kanker Melanoma – Melanoma New Zealand 

(www.melanoma.org.nz) 

Poster ini dikeluarkan oleh organisasi Kanker Melanoma di New Zealand. Pada 

poster ini terdapat foto bagian punggung seorang laki-laki yang memiliki bercak 

Melanoma, dalam warna hitam-putih. Terdapat headline ‘MELANOMA SPOT IT. 

STOP IT. LIVE ON.’ dengan susunan huruf O yang vertikal dan berwarna merah, 

sedangkan huruf lainnya berwarna putih. Selain itu terdapat pula teks yang 

mengajak audiens untuk melakukan regular ‘self checks’. 

 Pada bagian kanan atas poster terdapat logo Melanoma New Zealand. 

Sedangkan pada bagian bawa terdapat alamat web site serta akun media sosial dari 

organisasi ini. Secara keseluruhan poster ini terlihat simple, namun pesan yang 

ingin disampaikan dapat jelas terlihat. 
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3.1.2.1. Analisis Studi Existing 

Berdasarkan kampanye-kampanye kesehatan yang telah dibahas, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan elemen desain yang tidak terlalu banyak, 

membuat pesan dapat lebih mudah sampai kepada audiens. Selain itu, 

warna-warna yang digunakan dalam perancangan kampanye tentang 

Kanker Melanoma adalah warna-warna yang tidak terlalu mencolok. 

3.2. Metodologi Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini mengacu pada 

perancangan kampanye menurut Landa (2011), yaitu : 

3.2.1. Overview 

Perancangan kampanye diawali dengan menentukan goals atau tujuan dari 

kampanye yang akan dibuat serta menentukan pesan yang ingin diangkat. Selain 

itu, tahapan ini juga mengidentifikasi target audiens dan hal-hal lainnya seperti 

budget, dan jadwal atau skala waktu kampanye. 

3.2.2. Strategy 

Tahapan berikutnya adalah menentukan strategi. Strategi dapat diartikan sebagai 

sebuah rencana yang konseptual. Pada tahap ini, ditentukan arah perkembangan 

dari solusi-solusi yang akan digunakan. Perencanaan strategi biasanya dibuat dalam 

bentuk creative brief yang memuat secara lengkap tujuan perancangan, informasi-

informasi seputar apa yang akan dibuat, target, budget, dan lain sebagainya. 

3.2.3. Ideas 

Menentukan ide merupakan salah satu tahapan tersulit dalam merancang suatu 

kampanye. Lewat ide, pesan disampaikan melalui suatu desain visual. Untuk 

Perancangan Kampanye Kesehatan..., Marcelline Dinda Sekar Adhitya, FSD UMN, 2019



 

 

60 

membuat sebuah ide, diperlukan penelitian yang mendalam tentang kampanye yang 

akan dibuat, serta proses berpikir kreatif. 

3.2.4. Design 

Setelah menemukan ide, maka selanjutnya adalah menuangkan ide tersebut 

kedalam bentuk visual. Proses design dapat dimulai dengan membuat sketsa-sketsa 

secara manual. Dapat juga mulai ditentukan pemilihan font, atau jenis gambar serta 

warna-warna yang akan digunakan. 

3.2.5. Production 

Pada tahap produksi, design mulai diwujudkan dalam bentuk aslinya. Tahap ini 

bergantung kepada kebutuhan dari setiap ide yang telah dibuat sebelumnya.  

3.2.6. Implementation 

Tahapan terakhir dalam perancangan kampanye adalah implementasi. Pada tahap 

ini, kampanye secara keseluruhan dinilai untuk menentukan mana yang berhasil 

dan yang tidak (hlm. 22). 
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