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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  3.1.

Sebagai penunjang dalam perancangan tugas akhir, penulis perlu mengumpulkan 

data primer maupun sekunder sebagai bahan riset lebih lanjut. Metode yang 

digunakan penulis yaitu, metode kualitatif dan kuantitatif untuk memenuhi data 

yang dibutuhkan.  

3.1.1. Wawancara 

Untuk memahami permasalahan pada krisis lagu anak dan dampaknya bagi 

masyarakat, khususnya anak-anak, penulis melakukan wawancara. Wawancara 

yang dilakukan berfungsi untuk mendukung data dan pemahaman yang didapat 

penulis melalui pengumpulan data secara sekunder. Wawancara dilakukan dengan 

melakukan proses tanya jawab dengan berbagai narasumber terpercaya. 

Narasumber yang penulis wawancarai antara lain : 

3.1.1.1. Wawancara dengan orang tua  

Wawancara dilakukan dengan Santy Juwita, atau Mbak Santy, selaku seorang ibu 

dengan anak usia 6 tahun pada tanggal 20 September 2017. Wawancara ini 

dilakukan untuk memahami lebih lanjut mengenai pengetahuan orang tua 

terhadap lagu anak, serta upaya pengenalan lagu anak yang telah dilakukan Mbak 

Santy sebagai orang tua.  

Mbak Santy merupahkan salah satu orang tua yang memperkenalkan lagu 

anak kepada anaknya sejak anaknya kecil. Menurut Mbak Santy, lagu membantu 
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anaknya untuk memahami kosa kata dan menjadi lebih percaya diri. Namun, lagu 

yang kerap dikenalkan oleh Mbak Santy cenderung merupahkan lagu berbahasa 

inggris, dengan alasan lagu berbahasa inggris memiliki ritme yang tidak 

membosankan dibandingkan lagu berbahasa indonesia. Sang buah hati pun sering 

mengeluh bosan ketika Mbak Santy mengajak untuk menyanyikan lagu anak 

berbahasa indonesia seperti cicak-cikak di dinding, balonku, dsb. 

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Orang Tua 

3.1.1.2. Wawancara dengan psikologi anak (1) 

Wawancara dilakukan dengan Katarina Ira Puspita atau Kak Karin, selaku 

psikolog anak dilakukan pada tanggal 27 September 2017. Wawancara dilakukan 

untuk memahami psikologi anak dan kaitannya dengan lagu anak. 

Menurut Kak Karin, menurut teori ada berbagai jenis pembagian psikologi 

anak, seperti teori Freud berdasarkan perkembangan anak, kemudian berdasarkan 

tahapan berpikir Piaget, dan lainnya. Lagu memiliki peran besar terhadap anak 

karna anak cenderung belajar secara imitasi, sehingga apa yang anak dengar dan 

baca tanpa anak sadari, ia telah mengetahui sesuatu. Begitu pun juga dengan lagu, 

apa yang ia dapatkan pada lagu dapat diingat anak, meskipun anak tidak benar-

benar memahami artinya. Seperti lagu Despacito yang kerap dinyanyikan anak, 
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padahal anak tidak benar-benar memahaminya. Bila lagu anak krisis atau bahkan 

tidak lagi berkembang, orang tua akan kesulitan untuk mencari hiburan dan 

alternatif pembelajaran bagi anak, padahal dengan lagu anak anak, orang tua dapat 

memperkenalkan hal-hal baru kepada anaknya. 

 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Psikolog Anak I 

3.1.1.3. Wawancara dengan psikologi anak (2) 

Wawancara dilakukan dengan Priclya Trimeilindi atau Mbak Priclya, selaku 

psikolog anak dilakukan pada tanggal 24 September 2017. Wawancara dilakukan 

untuk memahami pembagian usia menurut perkembangan psikologi anak dan 

peran lagu bagi anak. 

Menurut Mbak Priclya, tahap perkembangan anak usia SD berdasarkan 

Erikson, yaitu kerajinan vs inferioritas / industry vs inferiority. Tahap ini 

merupakan tahap usia 6-12 tahun (school age) ditingkat ini anak mulai keluar dari 

lingkungan keluarga ke lingkungan sekolah sehingga semua aspek memiliki peran 

misal orang tua harus selalu mendorong, guru harus memberi perhatian, teman 

harus menerima kehadirannya. Pada usia ini anak dituntut untuk dapat merasakan 
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bagaimana rasanya berhasil melalui tuntutan tersebut. Anak dapat 

mengembangkan sikap rajin, jika anak tidak dapat meraih sukses karena mereka 

merasa tidak mampu (inferioritas), anak dapat mengembangkan sikap rendah diri. 

Sebab itu, peranan orang tua maupun guru sangat penting untuk memperhatikan 

apa yang menjadi kebutuhan anak pada usia ini usaha yang sangat baik pada tahap 

ini adalah dengan mengembangkan kedua karakteristik yang ada. Dengan begitu 

ada nilai positif yang dapat dipetik dan dikembangkan dalam diri setiap pribadi 

yakni kompetensi. Mereka mulai merasakan konsekuensi kalau rajin dan berhasil 

mereka bangga, sebaliknya kalau tidak mampu menjadi rendah diri. Mengenai 

peran lagu bagi anak, lagu sebetulnya seperti paragraf atau cerita yang 

dibahasakan lewat nyanyian atau irama. Jadi lagu berbahasa indonesia memiliki 

peran membantu anak mengenali irama, mencari inti sari cerita, mempelajari 

runutan cerita, serta pengenalan nilai santun. Banyak yang bisa dipelajari oleh 

anak dengan mengenal lagu anak yang tepat, terutama bagi pengembangan 

perkembangan anak yang optimal. 

 

Gambar 3.3. Wawancara dengan Psikologi Anak II 
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3.1.1.4. Wawancara dengan pencipta lagu anak dan guru musik  

Wawancara dilakukan dengan Benny Gerard Octaviandri Pospos atau Mas Benny, 

selaku pencipta lagu anak, sekaligus guru musik anak dengan latar belakang 

psikolog dilakukan pada tanggal 19 September 2017. Wawancara ini dilakukan 

untuk memahami lebih lanjut mengenai fenomena krisis lagu anak saat ini dari 

sisi pencipta lagu anak dan pengetahuan anak usia 6-8 tahun terhadap lagu anak. 

 Menurut Mas Benny, saat ini industri musik cenderung mencari 

keuntungan ketimbang mementingkan kualitas lagu. Hal ini menjadikan lagu-lagu 

populer menjadi lebih sering terdengar di telinga anak-anak, ketimbang lagu-lagu 

anak. Sebagian besar murid yang beliau ajarkan juga cenderung asing terhadap 

lagu anak, pengetahuan lagu anak hanya sebatas lagu-lagu anak sederhana yang 

keringkali orangtua nyanyikan sejak kita kecil, seperti pelangi, balonku, dsb. 

Anak-anak yang bertambah besar cenderung bosan dan tidak menganggap lagu 

tersebut menarik. Padahal lagu-lagu anak beragam, seperti lagu burung tantina, 

kapal api, kucingku, dan sebagainya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan 

orang tua murid terhadap lagu anak yang terbilang minim.  

3.1.2 Mandatory 

Penulis melakukan wawancara dengan Peduli Musik Anak, sebuah gerakan 

independen yang mengingatkan orang dewasa, khususnya orang tua dan guru 

mengenai peran musik sebagai alat komunikasi, alat pendidikan, dan alat untuk 

meningkatkan kelekatan (attachment) antara orang dewasa dengan anak. Penulis 

menemui dua psikolog, Mbak Karina Adistiana  dan Mas Ribut Cahyono untuk 

mempelajari lebih lanjut mengenai fenomena kesadaran orang dewasa akan 
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manfaat musik bagi anak. Pemahaman Mbak Karina Adistiana  dan Mas Ribut 

Cahyono yang sudah kurang lebih delapan tahun turun langsung dalam 

permasalahan lagu anak, memberikan banyak sekali pembelajaran dan masukan 

pada penulis, dan melihat visi dan misi Gerakan Peduli Musik Anak (PMA) yang 

mendorong orang dewasa agar memilah dan memilih musik sesuai tahap 

perkembangan anak serta biasa melantunkan musik bersama anak, penulis merasa 

Peduli Musik Anak (PMA) dapat menjadi mandatory perancangan kampanye ini. 

 

Gambar 3.4. Wawancara dengan Mandatory 

 

3.1.2. Kuesioner 

Penulis melakukan non-sampling kuesioner kepada orang tua, yang berdomisili di 

Jakarta dan berada di kelas ekonomi SES B (menengah-menengah, menengah-

atas). Dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan, meliputi konten 

pengetahuan orang tua terhadap lagu anak, cara atau media yang orang tua 

gunakan untuk memperkenalkan lagu pada anak, serta peran lagu anak bagi 

perkembangan anak menurut sisi orang tua. Kuesioner cenderung menggunakan 
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metode kualitatif, namun untuk mengetahui presentase lebih detail kuesioner 

didampingi dengan beberapa pertanyaan metode kuantitatif. 

 Hasil kuesiner menunjukan lagu kesukaan anak dan lagu terbaru yang 

diketahui oleh orang tua ialah baby shark. Sedangkan tanggapan dari pendapat 

orang tua mengenai peran lagu bagi tumbuh kembang anak, semua orang tua 

merasa lagu anak berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Namun pemahaman 

orang tua mengenai peran lagu anak sebatas lagu anak sebagai hiburan bagi anak 

dan pengembangan bakat anak. Youtube menjadi media yang paling sering 

digunakan untuk memperkenalkan lagu pada anak.  

 Metodologi Perancangan 3.2.

Metode perancangan kampanye sosial yang penulis gunakan beracuan pada 

campaign it! Model yang terbagi dalam 12 tahap: 

a. Cause  

• Masalah yang dipilih harus memiliki keharusan.  

• Masalah yang dipilih akan menjadi pesan yang akan disampaikan 

• Memberikan tujuan dan visi 

• Memiliki hasil yang diinginkan 

Penulis memutuskan untuk memilih permasalahan peran lagu anak dalam 

pengasuhan orang tua, didasari oleh pertimbangan pemilihan lagu anak 

yang tepat merupahkan salah satu keharusan bagi kepentingan 

perkembangan anak, selain itu peran lagu dalam pengasuhan memiliki 

tujuan dan pesan yang jelas, yaitu mengajak orangtua untuk 

memaksimalkan lagu anak yang tepat dalam pengasuhannya. Hasil yang 
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diinginkan tentunya tindakan orang tua yang menerapkan lagu anak yang 

tepat dalam pengasuhannya. 

b. Audience 

• Audience merupahkan kunci utama pada penilaian keberhasilan 

kampanye 

• Menganalisa audience dengan detail dan cermat 

Setelah menetapkan target audience, penulis melakukan pendekatan 

dengan metode wawancara, kuesioner dan observasi. 

c. Map campaign 

• Membuat peninjauan (atau yang kita kenal sebagai map, mindmap, 

brainstorming, dsb) mengenai kampanye kita 

• Mengembangkan kreatifitas dan imajinasi memlaui map 

• Membuat timeline dan target 

Setelah mendapatkan data-data terkait topik permasalahan, penulis 

melakukan pemetaan idea melalui mindmap dan brainstorming untuk 

memperjelas informasi dan korelasi konsep. 

d. Prepare narrative 

• Narrative merupahkan pengertian yang pelaku campaign butuhkan 

untuk dipahami oleh target audience 
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• Membuat dan mengembangkan tema utama, kebijakan, pesan, 

bentuk penyampaian, slogan 

Setelah penulis melakukan pemetaan idea, penulis mengembangkan 

kemungkinan-kemungkinan korelasi konsep menjadi penjabaran 

kampanye, seperti nama dan pesan kampanye, preposition (berkaitan 

dengan visual) serta how to say (berkaitan dengan copywriting). 

e. Activities 

• Bawa permasalah yang dipilih ke dalam dunia nyata pelaku 

campaign 

Penulis membawa permasalahan peran lagu anak pada pengasuhan ke 

dalam dunia nyata penulis, melalui keaktifan dalam mengikuti 

kegiatan yang bertemakan lagu anak ataupun perkembangan anak 

untuk mendalami fenomena permasalahan. Mengangkat topik peran 

lagu anak ketika berinteraksi dengan orang tua yang memiliki keadaan 

demografis, geografis, maupun psikografis yang sama  dengan target 

audience. 

f. Integrate 

• Membuat banyak touch point dan interaksi 

• Menyesuaikan pesan ke dalam target audience 
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Penulis melakukan perancangan dengan pertimbangan dan 

penyesuaian kepada target audience. Hal ini dilakukan dengan tahapan 

brainstorming dan penjabaran dari literasi, data, dan keadaan target 

audience. 

g. Grid 

• Mengkooordinasi perancangan kampanye 

Penulis melakukan perancangan kampanye sosial dengan pendalaman 

konsep media, perencanaan konsep komunikasi dan perencanaan 

konsep visual. 

h. Narrative 

• Menggunakan narative untuk mengarahkan kampanye 

Penulis merancang narasi singkat untuk mempermudah alur pesan dan 

informasi yang ingin disampaikan, sehingga komunikasi lewat visual, 

headline dan bodycopy tersampaikan ke target audience dengan 

efektif. 

i. Influence conversation 

• Penyampaian pesan terkuat ialah word of mouth 

• Buat kampanye menjadi sesuatu yang dibicarakan (in the good 

way) oleh target audience 
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j. Test 

• Mengumpulkan feedback dan menguji perancangan kampanye 

k. Remember 

• Ciptakan e-motion 

• Memperhatikan arah dan kesempatan 
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