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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Perancangan kampanye sosial ini membutuhkan penelitian agar target kampanye 

bisa tersampaikan secara baik. Penulis melakukan penelitian untuk mengumpulkan 

data membuat kampanye sosial mencegah menjaga kebersihan organ reproduksi 

perempuan usia 9-12 tahun dengan metode mixed research.  

 Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd (2014), penelitian gabungan atau 

mixed research merupakan penelitian yang dikembangkan karena kurangnya data 

dari penelitian kuantitaif atau kualitatif. Penelitian gabungan terdiri dari penelitian 

kuantitaif dan kualitatif (hlm. 426). Teknik pengumpulan data kuantitatif dapat 

diukur karena menggunakan instrumen yang valid. Metode kuantitafif terdiri dari  

angket, skala, dan tes.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari 

pemahaman lebih dalam dan terlibat secara langsung atau tidak langsung. Penelitian 

ini kemudian diolah sendiri dan bersifat narasi (hlm. 328). Metode kualitatif terdiri 

dari observasi, wawancara, dan dokumen. Pada perancangan kampanye sosial ini, 

yang dilakukan adalah penyebaran kuesioner secara offline kepada perempuan 

berusia 9-12 tahun di sekolah dasar daerah Jakarta. Pertanyaan kuesioner ini tentang 

pengetahuan perempuan soal menjaga kebersihan organ reproduksinya.  
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Selain kuesioner, juga dilakukan wawancara untuk memperkuat penelitian. 

Wawancara dilakukan dengan dokter spesialis kandungan. Selain itu penulis juga 

akan melakukan FGD atau Focus Group Discussion dengan perempuan usia 9-12 

tahun.  

3.1.1. Wawancara 

Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd (2014), wawancara adalah percakapan 

anatara dua orang atau lebih untuk memperoleh suatu informasi (hlm. 335). 

Wawancara dilakukan dengan dr. Kathleen Juanita Gunawan Soenario, Sp.OG pada 

hari Sabtu tanggal 9 Februari pukul 10.30 di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk 

membahas soal gangguan pada organ reproduksi perempuan dan cara menjaga 

kebersihan organ reproduksi perempuan yang baik dan benar.  

3.1.1.1. dr. Kathleen Juanita Gunawan Soenario, Sp.OG 

Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan 

dalam. Organ reproduksi luar merupakan organ yang bisa kita liat seperti organ 

yang ditumbuhi bulu kemaluan, bibir kemaluan luar dan dalam, anus, lubang keluar 

air kencing dan darah. Organ reproduksi luar tidak bisa kia lihat langsung karena 

berada di dalam seperti rahim, indung telur, dan mulut rahim.  

Penyakit yang menimpa organ reproduksi wanita bisa bermacam-macam 

dan berbeda penanganannya. Semua penyakit berbahaya bila mengancam nyawa, 

salah satunya kanker. Kanker merupakan penyakit dari genetik dan virus. Namun, 

penyakit yang berhubungan dengan menjaga kebersihan organ reproduksi adalah 

infeksi pada vagina. Kulit tidak steril memiliki resiko terkena kuman atau bakteri.  
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Perempuan lebih mudah terkena infeksi pada saluran kencing, karena jarak 

antara kandung kencing dan lubang keluar kencing pendek sehingga kuman 

gampang masuk. Menjaga kebersihan vagina, jangan menahan pipis, dan sering 

minum itu penting. Pada organ kandungan berbahaya jika sudah berhubungan 

seksual karena penyakitnya bisa menular ke dalam. Makanan tidak berpengaruh 

langsung pada gangguan organ reproduksi.  

Vaginitis merupakan penyakit yang menyerang vagina. Penyakit pada 

vagina biasnaya dari kuman. Penyakit pada vagina yang ada spesifik dan non-

spesifik. Non-spesifik berasal dari air dan kulit, sedangkan yang spesifik yaitu 

jamur, perubahan pH vagina yang seharusnya asam, dan parasit. Gangguan pada 

organ reproduksi lainnya yang berhubungan dengan kebersihan organ reproduksi 

adalah keputihan. Keputihan dibagi dua, yaitu normal dan abnormal. Keputihan 

normal ciri-cirinya adalah jernih, tidak gatal, dan tidak berbau.  

Keputihan muncul karena hormon dan masa reproduksi. Di luar hal itu 

berarti tidak normal seperti susu basi, bergumpal, sampai berwarna hijau. 

Keputihan abnormal bisa menyebabkan infeksi. Untuk menghindari infeksi dan 

bakteri pada organ reproduksi, bisa dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan 

organ reproduksi. Menjaga organ reproduksi bisa dilakukan dengan sellau 

membersihan organ reproduksi tapi hanya bagian luar tidak perlu bagian dalam dan 

menggunakan air bersih. 

 Cara membersihkannya juga tergantung jenis kulit, jika kulit kering jangan 

terlalu memakai antiseptik. Hal lainnya yang dilakukan adalah setelah buang air 
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kecil juga membersihkan dari arah depan ke belakang karena lubang anus paling 

kotor. Vagina juga harus di bersihkan dengan air terlebih dahulu baru dikeringkan 

dengan tissue atau handuk.  

Indonesia merupakan negara yang lembab sehingga vagina tidak boleh 

lembab agar jamur tidak berkembang. Saat menstruasi, pembalut juga harus sering 

diganti berdasarkan seberapa banyak darah yang dikeluarkan. Saat menstruasi, 

vagina mengeluarkan darah yang bersifat basa dan vagina wanita bersifat asam. 

Sehingga pembalut haus rajin diganti agar tidak terjadi iritasi. Pergantian pembalut 

yang normal rata-rata adalah 3-4 kali sehari. Jika darah yang keluar tinggal sedikit 

pun tetap harus diganti. Pembersih area kewanitaan boleh dipakai asal tidak 

berlebihan, cukup 2  kali sehari.  

Wanita mengalami menstruasi pertama  kira-kira berumur 9 tahun. Wanita 

yang belum terkena menstruasi bisa juga terkena infeksi, namun pada wanita yang 

sudah menstruasi hormonnya sudah berkembang sehingga lebih mudah terkena 

gangguan pada organ reproduksi.  

 
 

Gambar 3.1. Foto bersama dokter 
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3.1.2. Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Kathleen Juanita Gunawan Soenario, 

Sp.OG, menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan merupakan hal penting. 

Masih banyak perempuan yang salah dalam membersihkan organ reproduksinya, 

seperti cebok dari arah belakang ke depan dan langsung memakai celana tanpa 

dikeringkan terlebih dahulu. Maka dari itu penulis akan membuat kampanye sosial 

yang lebih menekankan cara membersihkan/cebok yang benar dan mengeringkan 

organ reproduksi sebelum memakai celana.   

3.1.3. Kuesioner 

Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd (2014), kuesioner adalah suatu daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung atau tidak langsung 

untuk memberikan hasil. Kuesioner ditentukan dengan metode random sampling 

mengunakan rumus Slovin (hlm. 170). Rumus Slovin tersebut adalah S = n/1+N.e2, 

dimana s adalah sampel, N adalah populasi, dan e adalah derajat ketelitian. Populasi 

yang diambil adalah perempuan usia 9-12 tahun di Jakarta yaitu 371.000 jiwa. 

Dengan rumus slovin, didapatkan sampel sebanyak 100 jiwa dengan derajat 

ketelitian 10%. Berikut ini hasil dari kuesioner: 
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1. Berapakah umur Kamu?  

 

  
Gambar 3.2. Hasil kuesioner pertanyaan nomor 1 

2.  Apakah Kamu sudah mengalami menstruasi?  

 
Gambar 3.3. Hasil kuesioner pertanyaan nomor 2 

 
3.  Hal yang Kamu lakukan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi 

wanita/vagina?  
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Gambar 3.4. Hasil kuesioner pertanyaan nomor 3 

Berdasarkan hasil kuesioner pertanyaan nomor 3, 60 perempuan masih 

membersihkan organ reproduksi dari arah belakang ke depan, 29 perempuan 

membersihkan tanpa mengeringkan, 12 perempuan langsung memakai celana tanpa 

membersihkan.  

4.  Apakah Kamu pernah mendengar hal ini? 

 
 

Gambar 3.5. Hasil kuesioner pertanyaan nomor 4 

Berdasarkan hasil kuesioner pertanyaan nomor 4, 62 perempuan mengetahui soal 

keputihan, 48 perempuan mengetahui soal penyakit kanker serviks, 36 perempuan 
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mengetahui soal kanker rahim, 11 perempuan mengetahui soal infeksi vagina, 23 

perempuan mengethaui soal peradangan vagina, dan 6 perempuan mengethaui soal 

kutu kelamin.  

5.  Pernahkah Kamu mengalami hal dibawah ini? 

 
 

Gambar 3.6. Hasil kuesioner pertanyaan nomor 5 

Berdasarkan hasil kuesioner pertanyaan nomor 5, hal yang paling sering dialami 

adalah gatal-gatal di organ reproduksi sebanyak 26 perempuan dan 12 perempuan 

mengeluarkan lendir di organ reproduksi.  

6. Jika Kamu pernah mengalami hal di atas, apa yang Kamu lakukan? 

 
 

Gambar 3.7. Hasil kuesioner pertanyaan nomor 6 
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Berdasarkan hasil kuesioner pertanyaan nomor 6, hal yang dialakukan oleh 

perempuan jika mengalami hal di atas adalah 43 perempuan menanyakan kepada 

orang tua dan 14 perempuan bertanya kepada dokter.  

7. Tahukah Kamu bahwa hal pada nomor 5 merupakan salah satu gejala dari 

penyakit yang menyerang organ reproduksi pada wanita/vagina (keputihan 

abnormal, infeksi pada vagina, bakteri pada vagina, dll)? 

 
 

Gambar 3.8. Hasil kuesioner pertanyaan nomor 7 

8. Pernahkah Kamu mendapat pengetahuan tentang menjaga kebersihan 

organ reproduksi wanita? 

 
 

Gambar 3.9. Hasil kuesioner pertanyaan nomor 8 
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Perempuan yang menjawab ya kebanyakan mendapat pengetahuan dari guru dan 

orang tua.  

9. Menurut Kamu apakah penting pengetahuan tentang menjaga kebersihan 

organ reproduksi wanita/vagina? 

 
 

Gambar 3.10. Hasil kuesioner pertanyaan nomor 9 

Menurut mereka, pengetahuan ini penting untuk mengetahui cara menjaga 

kebersihan organ reproduksi yang baik dan benar. Berdasarkan hasil kuesioner yang 

sudah diberikan kepada perempuan usia 9-12 tahun, mereka masih membersihkan 

organ reproduksi dengan cara yang salah, yaitu dari arah belakang ke depan dan 

jarang mengeringkan dengan tissue.  

3.1.4. Focus Group Discussion (FGD) 

Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd (2014), Focus Group Discussion adalah 

diskusi kelompok yang terarah dan terdapat moderator dan narasumber untuk 

berdiskusi soal topik yang dibicarakan (hlm. 230).  Focus Group Discussion 

dilakukan dengan perempuan usia 9-12 tahun pada hari Selasa 5 Maret jam 13.20 

di SDN Kembangan Utara 01. Pada FGD ini penulis menanyakan kepada 8 

perempuan soal pengetahuan mereka dalam menjaga kebersihan organ 
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reproduksinya. Dari 8 perempuan, 2 perempuan sudah mengalami menstruasi dan 

berumur 11 tahun. Mereka membersihkan organ reproduksi dari arah belakang ke 

depan. Perempuan yang sudah mengalami menstruasi mengganti pembalut 

sebanyak 3-4 kali sehari.  

Untuk membersihkan organ reproduksi, mereka menggunakan sabun mandi 

saat sedang mandi. Jika hanya buang air kecil saja mereka membersihkan cukup 

dengan air saja. Jika pergi ke mall atau tempat umum, mereka membersihkan cukup 

dengan air saja. Mereka tidak pernah langsung memakai celana setelah buang air 

kecil karena akan dibersihkan dengan air.  

Mereka menggunakan tissue untuk mengeringkan organ reproduksu hanya 

saat dirumah dan di mall saja karena tissue tersedia. Jika di sekolah, mereka tidak 

membawa tissue sehingga hanya menyiramnya saja dengan air. Mereka sudah 

terbiasa dengan kebiasaan mereka yang tidak mengeringkan dengan tissue. Tiga 

dari delapan perempuan sering memakai celana ketat saat keluar rumah atau 

memakai rok. Mereka pernah menahan kencing tapi jarang.  

Pengetahuan mereka soal gangguan pada organ reproduksi cukup baik 

dimana 5 orang mengetahui soal keputihan dan 3 orang mengetahui soal kanker 

serviks. Perempuan yang sudah menstruasi mengalami keputihan namun tidak 

berbau saat akan menstruasi dan memakai pembalut sebagai solusinya agar tidak 

mengganggu. Dua perempuan pernah mengalami kemerah-merahan di organ 

reproduksi karena memakai celana ketat.  
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Hal yang mereka lakukan saat mendapat masalah diatas adalah menanyakan 

kepada orang tua dan berkonsultasi ke dokter. Mereka masih tidak tahu bahwa hal 

seperti diatas bisa menyebabkan gangguan pada organ reproduksi perempuan. 

Pengetahuan soal mejaga kebersihan organ reproduksi sudah diberikan oleh orang 

tua, seperti setelah buang air kecil dilap dan mengganti pembalut 3-4 kali. Sekolah 

juga memberi kan pengetahun namun tidak mendetail. Menurut mereka 

pengetahuan soal menjaga kebersihan penting agar mereka tahu cara membersihkan 

organ reproduksi yang benar. Media sosial yang sering mereka gunakan adalah 

Facebook, Instagram, dan Whatsapp.  

 

Gambar 3.11. FGD di sekolah SD 

Menurut hasil FGD, mereka tidak tahu bagaimana cara menjaga kebersihan 

yang baik dan benar. Mereka masih membersihkan dengan cara yang salah, yaitu 

dari belakang ke depan. Mereka mengeringkan organ reproduksi hanya saat 

dirumah setelah mandi dan saat diluar rumah tidak dikeringkan.  
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3.1.5. Studi Existing 

Menurut Flyvbjerg (2006), studi existing merupakan pemeriksaan terhadap suatu 

kejadian yang sudah terjadi dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data 

(hlm. 35).  Penulis akan melakukan studi existing dari kampanye sosial lain yang 

sudah dilakukan untuk melakukan perancangan.  

1. Kampanye yang berhubungan dengan kebersihan organ reproduksi wanita 

 
 

Gambar 3.12. Kampanye Menstruasi 
 (https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/05/25/menstrual-hygiene-management) 

Hari kebersihan menstruasi diperingati tanggal 28 Mei untuk membangun 

kesadaran soal menjaga kebersihan menstruasi. Masyarakat masih menganggap 

menstruasi sebagai hal yang tabu dengan membatasi kemampuan perempuan untuk 

berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Maka dari itu pada tahun 2018, 

Menstrual Hygiene Management dari India membuat kampanye #NoMoreLimits 

tentang kemampuan perempuan melakukan apapun tanpa batas meski sedang 

mengalami menstruasi. Kampanye ini bertujuan agar semua perempuan bisa 

mendapatkan fasilitas sanitasi yang bersih dan potensi untuk melakukan berbagai 

hal.   
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Kampanye ini dibuat dalam 5 bahasa (hindi, english, french, portugese, dan 

spanish ) didukung oleh pemerintah dan organisasi agar bisa berjalan dengan baik.  

Kampanye ini dilakukan di sosial media seperti Facebook dan  Instagram. Selain 

itu juga dibuat media offline seperti poster dan banner. Kampanye ini menggunakan 

dua warna yang kontras dan gambar yang simpel tanpa menggunakan banyak objek 

sehingga gampang dimengerti. Pada setiap poster kampanye juga terdapat hashtag 

sehingga kampanye ini bisa dicari orang lewat sosial media. Font yang digunakan 

juga sanserif yang terkesan tidak kaku.  

2. Kampanye untuk anak-anak 

 
 

Gambar 3.13. Infografis untuk anak-anak 
 (http://dkv.binus.ac.id/2016/07/20/tugas-akhir-perancangan-komunikasi-visual-kampanye-

pencegahan-adiksi-gadget-pada-anak-hands-to-hands/) 

Kampanye ini ditujukan kepada anak-anak agar mengurangi bermain gadget 

dan bahaya bermain gadget. Poster pada kampanye ini ditujukan untuk anak usia 7-

12 tahun dan ditempelkan di sekolah. Desain pada kampanye disesuaikan untuk 

anak-anak sehingga menampilkan banyak gambar yang menarik. Namun, pada 

gambar lebih baik dibesarkan dan tulisan dipersingkat agar anak mau membacanya. 

Warna pada poster colorful dan tidak pucat.  
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3. Ambient Media 

 
 

Gambar 3.14. Ambient Media 
 (https://creativityawards.com/?submission=lego-subway-guard) 

Kecelakaan di kereta bawah tanah sering terjadi di Australia. Orang sering 

berdiri terlalu dekat dengan kereta meskipun sudah diberi garis pembatas. Lego 

kemudian membuat “The Lego Subway Guard” untuk memberikan peringatan 

batasan menunggu. Ambient media ini mendapat penghargaan pada tahun 2018 

sebagai Ambient Media Student Design Award Winner in the 48th Creativity 

International Student Media and Interactive Design Awards. Ambient media ini 

dibuat sebesar uuran manusia untuk menarik perhatian orang dan diletakkan di 

tempat yang sesuai.  
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Tabel 3.1. SWOT Studi Existing 

 

Tabel 3.2. SWOT Studi Existing 

 

 
 

Strength Poster ini menggunakan lebih 

banyak gambar daripada tulisan 

sehigga lebih menarik perhatian 

orang.  

Desain menarik untuk anak usia 7-12 tahun 

karena menggunakan banyak warna dan 

memberikan gambar. Layout juga rapi.  

Weakness Hanya ditulis dalam 4 bahasa  Tulisan terlalu banyak  

Opportunities Kampanye ini didukung oleh 

organisasi dibidang kebersihan 

menstruasi sehingga dapat 

berjalan dengan baik.  

Poster ini ditempel di sekolah sehingga anak-

anak bisa melihatnya.  

Threat Tidak semua orang mengerti 

karena bahasa yang digunakan.  

Tulisan banyak sehingga anak bisa malas 

membacanya 
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Penulis mencari referensi visual yang sesuai untuk target SD. Penulis 

melihat referensi dari mading yang ada di sekolah dasar. Mading tersebut 

digunakan untuk memberikan informasi bagi anak-anak berupa poster dan juga ada 

mindmap. Mading pada sekolah dasar berisikan tulisan-tulisan dan juga elemen 

visual agar anak tertarik untuk membacanya.  

 

 
 

Gambar 3.15. Studi referensi visual sekolah dasar 

Strength Menggunakan prinsip desain emphasis dengan 

menggunakan warna yang kontras dan bentuk 

yang berbeda dari lingkungan sekitar sehingga 

menarik perhatian. 

Weakness Dibuat seukuran orang sehingga akan susah 

dilihat jika keadaan penuh. 

Opportunities Meningkatkan brand awereness Lego  

Threat Bisa diganti dengan signboard atau palang 
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Berdasarkan hasil studi existing yang dilakukan, penulis mengetahui 

kampanye dan contoh visual yang cocok digunakan untuk target dan topik yang 

dipilih penulis.  Penulis bisa mengetahui contoh ambient media dan visual yang 

cocok untuk membuat poster.  

3.2. Metodologi Perancangan  

Kampanye sosial dilakukan untuk suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat. 

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memberikan 

pesan kepada orang yang dituju. Penulis akan menggunakan 2 metode kampanye 

tentang design thinking dan AISAS. Menurut Ambrose dan Harris  (2015),  untuk 

membuat desain yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat diperlukan 

pemikiran desain dengan 7 tahap, namun untuk proses feedback  tidak dilakukan 

dalam laporan ini. Berikut ini tahap pemikiran desain, yaitu: 

1. Define 

Tahap pertamaadalah mencari tahu masalah yang terjadi di masyarakat dan target 

yang dituju. Pada tahap ini akan ditemukan ide soal masalah kebersihan dari 

pengalaman pribadi dan mencari kasus soal kebersihan organ reproduksi dan 

pengetahuannya. Tahap ini juga mencari tahu kenapa masalah ini bisa muncul dan 

media apa yang bisa dilakukan unutk menyelesaikan masalah ini. PAda tahap ini  

akhirnya ditemukan masalah tentang kebersihan berdasarkan wawancara dengan 

dokter.  

2. Research 

Seetelah menemukan masalah, tahap kedua adalah  mencari latar belakang masalah, 

data, dan fakta. Pada tahap ini, mencari soal masalah kebersihan seperti apa dan 
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target yang dituju. Pada tahap ini kemudian didapatkan masalah kebersihan seputar 

oragn reproduksi perempuan dan mencari latar belakang dari gangguan pada organ 

reproduksi perempuan dan melakukan proses penelitian untuk mendapatkan data. 

Data didapatkan dari internet dan buku serta menyebarkan kuesioner kepada 

perempuan usia 9-12 tahun dan melakukan wawancara dengan dokter kandungan.   

3. Idea  

Setelah mendapat data, lanjut kepada tahap ketiga, yaitu mengumpulkan latar 

belakang dan mencari  solusi mengatasi masalah yang ada. Pada proses ini yang 

dilakukan dengan cara brainstroming, study existing, dan mindmapping. Media 

yang digunakan untuk menyebarkan kampanye didapatkan pada tahap ini. Pada 

tahap ini penulis menggunakan strategi untuk pemasaran yaitu AISAS (Action, 

Interest, Search, Action, dan Share).Tahap pertama adalah attention yaitu, mencari 

perhatian kepada target.  

Pada tahap ini, penulis akan membuat Instagram dan Facebook. Tahap 

kedua adalah interest yaitu, target menjadi tertarik pada hal yang diiklankan. Tahap 

ini merupakan kelanjutan dari Instagram dan Facebook dimana target mencari tahu 

soal kampanye tersebut. Penulis juga mulai menampilkan poster di sekolah dasar.  

Tahap ketiga adalah search yaitu, target mulai mencari tahu soal hal yang iklankan. 

Pada tahap ini, target mulai membuka Instagram dan Facebook untuk mencari tahu 

soal menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan dengan baik dan benar serta 

mencari tahu soal gangguan yang bisa terjadi.  
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4. Prototype 

Dari ide yang dibuat, penulis membuat beberapa pilihan desain yang kira-kira 

cocok untuk kampanye tersebut. Pilihan desain tersebut penulis gambarkan dalam 

kertas untuk dipilih. 

5.  Select 

Tahap kelima, yaitu memilih media desain yang paling pas dan dikembangkan. 

Kriteria yang dilihat adalah apakah desain tersebut sesuai dengan kebutuhan dan 

mencapai tujuan penulis. 

6. Implement 

Ini merupakan tahap akhir, yaitu hasil akhir atau poses printing. Pada tahap ini, 

memastikan desain sudah siap dicetak, produksi diperiksa kecocokannya dan hasil 

cetaknya sesuai kehendak penulis. Penulis melanjutkan ke tahap keempat, yaitu 

action, yaitu penulis menggunakan ambient media agar target bisa merasakan 

langsung dan melakukan aksi. Tahap terakhir adalah share, yaitu target 

membagikan hal ini kepada orang sekitar. Pada tahap ini target membagikan soal 

menjaga kebersihan yang baik dan benar agar orang lain terhindar dari gangguan 

reproduksi.  

Selain tahap, juga diperlukan strategi kampanye  agar berjalan dengan baik. 

Menurut Rosady Ruslan (2013), strategi kampanye yang efektif adalah mengubah 

sikap masyarakat terutama perempuan untuk lebih peduli terhadap kebersihan 

organ reproduksi perempuan, mengubah opini perempuan untuk lebih menjaga 

organ reproduksi perempuan, dan  mengubah perilaku sesuai yang diharapkan dari 

kampanye tersebut.   
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