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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah metode kualitatif 

yaitu dalam bentuk wawancara dan studi literatur dengan instrumen-instrumen  

berupa daftar pertanyaan wawancara dan buku-buku literatur. Penelitian kualitatif 

adalah penilitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Suharsaputra, 2014, hlm. 

181). 

3.1.1. Wawancara 

Menurut Suharsaputra (2014) wawancara adalah percakapan dengan narasumber 

untuk mendapatkan data-data yang tidak dapat diobservasi langsung seperti 

perasaan, pikiran, motif serta pengalaman (hlm. 213). 

 

Gambar 3.1. Foto wawancara 
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Wawancara dilakukan kepada Poppy Retno Adji, selaku Ketua 

Sekeretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk mendapatkan data 

mengenai bahaya penculikan anak dari faktor-faktor, seberapa penting, dan 

dampak yang terjadi. Wawancara dilakukan kantor Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia, pada tanggal 16 Maret 2018.  

Poppy menjelaskan mengenai faktor dari penculikan anak salah satunya 

yaitu dari kelalaian orang tua. Karena banyak orang tua yang masih kurang 

mendidik anaknya mengenai bahaya penculikan anak. Seperti contoh menasehati 

anak untuk tidak menerima barang atau makanan dari orang asing, juga 

memberitahu anak agar tidak boleh mengikuti orang yang belum dikenal. Itu 

masih kurang dilakukan oleh para orangtua kepada anaknya. Lalu yang kedua 

yaitu karena anak mudah dibujuk.  

 Karena anak belajar di sekolah selama 8 jam, bermain selama delapan jam, 

dan sisanya untuk beristirahat, dapat disimpulkan bahwa anak tinggal di rumah 

selama enam belas jam. Tetapi dengan demikian sekolah merupakan salah satu 

cara yang tepat untuk mendidik maupun menasehati anak-anak tersebut. 

Menurut beliau, target utama yang tepat untuk kampanye penculikan anak 

ini sebenarnya yaitu pada anak-anak usia 6 hingga 8 tahun, dimana usia tersebut 

merupakan golden age yang merupakan anak belajar dan menyerap informasi 

yang digunakan untuk jangka waktu yang lama atau membekas dalam ingatannya. 

Beliau mengatakan bahwa pengedukasian mengenai bahaya penculikan anak 

harus langsung disampaikan pada anak, melalui sumber yang terpercaya atau role 
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model supaya anak mudah menangkap dan mencerna informasi tersebut dan 

dikarenakan anak-anak zaman sekarang sulit diberitahu oleh orang tuanya dan 

lebih mendengarkan nasehat dari gurunya. “Jika dari orang tuanya sebenarnya 

agak susah untuk diberitahu karena banyak orang tua yang merasa jika mereka 

lebih tahu segalanya cara mendidik anaknya sendiri”, ujarnya. 

Pesan yang disampaikan pada anak harus mudah ditangkap, bahasa yang 

sederhana, dengan visual yang jelas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. 

Sehingga anak lebih mengerti mengenai hal-hal yang akan disampaikan. Contoh 

dari pesan yang disampaikan seperti jangan mau diajak oleh orang asing. 

Kasus-kasus penculikan anak biasanya terjadi di mall, karena orangtua 

sibuk dengan belanja sedangkan anaknya tidak diperhatikan. Seharusnya orang 

tua harus wasapada terhadap anaknya. 

Wawancara dengan narasumber kedua yaitu Leonarda Anggia, M.Psi, 

seorang psikolog anak. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 April 2018 

bertempat di Universitas Multimedia Nusantara. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai perilaku, karakteristik dan kecenderungan anak 

usia 6-8 tahun, perkembangan fisik dan psikologisnya, juga bagaimana 

pendekatan larangan yang bisa disampaikan kepada anak dengan usia tersebut.  
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Gambar 3.2. Foto wawancara 

 

Menurut Leonarda, anak pada usia 6-8 tahun memulai pembelajaran 

melalui semua area sensori yaitu pendengaran, pengelihatan, dan sistem gerak. 

Untuk pembelajaran agar mampu dikonkritkan, tidak bisa hanya dipaparkan 

secara narasi saja, melainkan harus ada simulasi, peran bermain, media yang 

merangsang semua area sensorik, maupun bermain peran. 

Anak pada usia tersebut harus diajari basic untuk membedakan mana 

orang yang baik dan tidak, diajarkan untuk tidak mudah percaya dengan orang 

lain, juga bagaimana bertindak yang seharusnya. Untuk menyampaikan 

pembelajaran tersebut, disarankan untuk menyampaikannya dengan pendekatan 

logika. Bila suatu larangan hendak disampaikan maka anak harus diberi tahu 

mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena apa dan apa akibat yang akan 

ditimbulkan bila hal tersebut terjadi. Sehingga, pola pikir anak akan secara 

otomatis terbentuk dan anak akan menghindari hal-hal yang memang tidak baik 

untuk dirinya. 
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Sebaiknya pesan yang disampaikan pada anak, bersifat repetitif. Artinya 

proses penyampaian informasi bisa diulang-ulang agar anak menangkap maksud 

yang disampaikan dengan jelas. Agar tidak menimbulkan kesan traumatis pada 

anak, penggambaran akibat dari sebuah larangan disampaikan secara halus, dan 

dikenalkan secara bertahap. Sehingga anak tetap mengetahui resiko dari aksi 

tersebut. Makin besar usia anak maka semakin banyak dikenalkan kepada 

tantangan-tantangan. 

Wawancara dengan narasumber ketiga dilakukan dengan Suharto, S.H. 

selaku Kepala Subbag. BINOP 5 (Bagian Analisis) Polda Metro Jaya pada tanggal 

16 April 2018. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi 

lebih dalam mengenai kasus kejahatan penculikan anak yang terjadi di wilayah 

Jakarta. Di sini, penulis tidak dapat merekam ataupun mengambil  gambar 

dikarenakan alasan keamanan Polda Metro Jaya.  

Dari hasil wawancara dengan Suharto, penulis mendapati bahwa modus 

utama kejahatan penculikan anak adalah iming-iming dan tipu daya. Penjahat 

seringkali menawarkan barang, unag, mainan atau menjanjikan hal tertentu untuk 

membujuk anak agar mau diajak pergi. Modus lainnya adalah penculik berpura-

pura menjadi salah satu kerabat dekat sehingga anak percaya dan mau diajak 

pergi. 

Faktor utama terjadinya kasus penculikan anak antara lain dikarenakan 

alasan ekonomi, dendam pribadi atau alasan balas dendam, atau untuk memenuhi 

kepuasan dari pelaku penculikan. Kejadian penculikan paling sering terjadi di 
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pusat perbelanjaan yang ramai, sehingga pelaku mudah untuk melakukan aksi 

kriminalnya. Suharto menghimbau agar anak selalu diajari untuk waspada bila 

berinteraksi dengan orang asing. tidak berpergian sendiri, dan tidak mudah 

menerima barang atau ajakan dari orang lain selain keluarga dekat. Keluarga juga 

seharusnya menjaga dan selalu memerhatikan setiap gerak gerik anak agar dapat 

terhindar dari modus-modus penipuan dan kejahatan lainnya. 

3.1.2. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan proses untuk mengetahui dan memahami secara lebih 

luas tentang masalah yang akan di teliti melalui teori atau hasil-hasil penilitian 

sebelumnya yang telah dilakukan (Suharsaputra, 2014, hlm. 59). 

 Penulis menggunakan buku-buku mengenai kampanye, buku mengenai 

metode penelitian, Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, 

dan juga buku-buku teori mengenai desain. 

 Metodologi Perancangan 

Menurut Venus (2018), tahap-tahap proses perencanaan sebuah kampanye 

merupakan: 

1. Analisis masalah kampanye 

Analisis yang digunakan untuk perencanaan sebuah kampanye yaitu 

analisis PEST (Politikal Ekonomik Sosial Teknologi) dan analisi SWOT 

(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) untuk memfokuskan peluang 

pencapaian tujuan kampanye.  
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Penulis melakukan analisis sebagai salah satu tahapan perancangan 

kampanye untuk memfokuskan rumusan masalah dan meningkatkan 

peluang pencapaian tujuan kampanye. Penulis terlebih dahulu melakukan 

verifikasi masalah kampaye dengan wawancara kepada KPAI dan juga 

Polda Metro Jaya. 

2. Penyusunan tujuan 

Penyusunan tujuan dilakukan agar kampanye bisa fokus pada hasil yang 

ingin dicapai. Tujuan dari sebuah program kampanye antara lain 

menyampaikan sebuah pesan, menciptakan kesadaran, mengembangkan 

pengetahuan tertentu, menganjurkan sebuah kepercayaan, mengonfirmasi 

persepsi, serta mengajak audiens untuk melakukan sebuah kegiatan 

tertentu. 

 Tujuan dari kampanye ini adalah untuk membantu mengedukasi 

anak agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap orang yang tidak dia 

kenal untuk menghindari terjadinya kasus penculikan. 

3. Identifikasi dan segmentasi sasaran 

Identifikasi dan segmentasi sasaran dilakukan untuk memudahkan dan 

melancarkan pelaksanaan kampanye. Kampanye ini diaplikasikan melalui 

pendidikan formal yaitu sekolah, untuk membantu pembelajaran bagi anak 

usia 6-8 tahun untuk berhati-hati dengan orang asing.  

Kampanye ini diterapkan melalui mata pelajaran atau kurikulum 

konseling di sekolah, dibantu penyampaiannya oleh guru yang berperan 

sebagai role model anak di sekolah. 
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4. Menentukan pesan 

Pesan kampanye merupakan hal yang ingin disampaikan dari sebuah 

program kampanye yang dapat membuat audiens mencapai tujuan 

kampanye. Pesan yang hendak disampaikan melalui kampanye ini adalah 

agar anak-anak selalu hati-hati dan waspada terhadap orang asing. 

5. Penyusunan strategi dan taktik 

Strategi adalah pendekatan atau big idea yang akan diterapkan dalam 

sebuah kampanye. Taktik yang digunakan harus inovatif dan kreatif agar 

tujuan kampanye dapat tercapai. Penulis melakukan proses mind mapping 

untuk menemukan big idea perancangan kampanye ini. Setelah 

mendapatkan big idea, penulis melakukan brainstorming untuk membuat 

desain karakter, storyline, color, dan media. 

6. Alokasi waktu dan sumber daya 

Perencanaan waktu dan pendataan sumber daya dapat mendukung agar 

kampanye terlaksana dan selesai pada waktunya. Secara umum, sumber 

daya sebuah kampanye terbagi menjadi tiga yaitu sumber daya manusia, 

dana oprasional dan dana peralatan. Semua sumber daya harus dipilih 

secara efektif dan efisien. 

 Kampanye ini diselenggarakan selama satu semester (6 bulan) 

bergantian di sekolah-sekolah yang berada di daerah Jakarta, dengan sponsor Tiga 

Generasi, bekerja sama dengan penyelenggara utama yaitu KPAI dan juga bekerja 

sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta 
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7. Evaluasi dan tinjauan 

Evaluasi berperan penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang 

dihasilkan kampanye. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan 

untuk pelaksanaan program kampanye selanjutnya (hlm. 229-245). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Tahap-Tahap Proses Perancangan Kampanye 

(Venus, 2018) 
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