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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Metode Pengumpulan data yang penulis lakukan adalah metode kualiatif. Hal 

tersebut memungkinkan penulis untuk turun langsung ke lapangan untuk 

mendapat memverifikasi masalah dengan cara mewawancarai (in depth interview) 

pihak yang mewakili instansi. 

3.1.1. Wawancara  

Yusuf (2014) menjelaskan, metode wawancara dilakukan secara terarah dan 

berpacu pada pokok permasalahan yang ditanyakan dan telah disiapkan 

sebelumnya. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid 

berdasarkan narasumber yang memiliki kredibilitas di bidangnya (hlm. 372). 

Seperti pada tugas akhir ini data yang diambil dari dokter  umum untuk 

mengetahui definisi dari Rubella dan Dokter kandungan untuk mengetahui 

dampak infeksi Rubella pada ibu hamil serta mengetahui langkah pencegahan 

yang efektif. Wawancara dilakukan ke dokter spesialis agar dapat mengetahui 

masalah secara jelas. 

Penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait pada bidang 

kesehatan guna mendapatkan data dan informasi mengenai gambaran umum 

infeksi Rubella, cara penularannya, cara pencegahannya dan tindakan apa yang 

dilakukan pada kasus infeksi Rubella yang pernah terjadi. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Radya Ramy Ivanda, FSD UMN, 2018



42 

 

3.1.1.1. Wawancara Instansi Kesehatan  

1. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada dr. Irma yang 

dilakukan pada 2 Maret 2018 di Komplek Batan Indah Blok G no.23, 

kepada wawancara yang dilakukan kepada dokter umum bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran tentang infeksi Rubella secara 

mendasar. 

 Dalam wawancara tersebut diketahui bahwa Rubella menginfeksi 

janin dalam kandungan melalui plasenta. Beliau menjelaskan plasenta 

memiliki ketahanan yang luar biasa, karena plasenta berfungsi untuk 

mentransfer asupan nutrisi dari ibu ke janin. Namun virus Rubella bisa 

menyebar cepat melalui pembuluh darah, ketika virus Rubella sampai 

menginfeksi plasenta maka bisa dipastikan janin yang di kandung 

akan terganggu perkembanganny, maka dari itu infeksi Rubella pada 

awal kehamilan akan sangat beresiko karena pada masa awal tersebut 

organ-organ penting pada janin sedang dibentuk. Namun jika infeksi 

Rubella yang terjadi pada masa kehamilan akhir maka resiko 

gangguan yang diterima janin akan lebih sedikit karena pada masa 

kehamilan akhir sudah tidak ada lagi organ vital yang dibentuk.  

 Mengenai deteksi dini beliau menjelaskan gejala yang ditimbulkan 

akibat infeksi Rubella hampir sama dengan gejala infeksi virus 

lainnya seperti campak, flu atau gejala yang disertai demam lainnya. 

Deteksi bisa dilakukan melalui tes darah. Beliau menambahkan tes 

darah juga bisa berfungsi untuk mencari tahu apakah seorang ibu 
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sudah memiliki kekebalan terhadap Rubella atau belum. Mengenai 

langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah menurut 

pengetahuannya adalah pemberian imunisasi kepada anak usia 9 bulan 

hingga 15 tahun. Beliau memberikan opininya bahwa menurutnya 

untuk saat ini Rubella merupakan kasus yang terbilang baru, 

menurutnya kasus Rubella yang terjadi pada kehamilan belum 

menjadi perhatian utama di Indonesia. Karena seperti yang sudah 

dijelaskan imunisasi atau vaksin yang diberikan hanya difokuskan 

kepada anak-anak.   

 

Gambar 3.1. Foto dengan dr. Irma   

(Dokumentasi Penulis, 2018) 

 

2. Wawancara yang dilakukan kepada bidan Rukiyah S. S.t. yang 

dilakukan pada 6 Maret 2018 di Puskesmas Podok Jagung. Dalam 

wawancara itu dijelaskan bahwa selama ini wanita hamil yang 

melakukan konsultasi di puskesmas tersebut adalah wanita usia 20 

sampai 35 tahun mengingat pada usia tersebut adalah usia produktif 

wanita hamil. 
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Dari wawancara tersebut bidan belum menemukan adanya indikasi 

Rubella pada ibu hamil. Terkait mengenai faksin Rubella yang 

dijalankan pemerintah, dirinya menjelaskan bahwa vaksin untuk 

Rubella tidak tersedia di puskesmas, selama ini faksin Rubella hanya 

disediakan di rumah sakit besar tiap daerah saja. Karena faksin untuk 

Rubella terbilang masih baru sehingga distribusinya masih sangat 

diawasi. Mengenai pencegahan untuk ibu hamil, menjelaskan selama 

ini kegiatan pencegahan yang dilakukan berdasarkan kebijakan 

pemerintah, sehingga vaksin yang diberikan hanya untuk anak-anak 

saja. 

 

Gambar 3.2. Foto dengan Bidan Rukiyah S.S.t. 

(Dokumentasi Penulis, 2018) 

 

3. Guna mengetahui lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan cara 

pencegahan Rubella maka penulis melakukan wawancara kepada 

bapak Syafriyal, SKM, M.Ks. selaku staf Direktorat Jendral 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, menerangkan bahwa untuk 

kegiatan kampanye Rubella tahun 2018 akan diselenggarakan di 22 
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Provinsi luar Jawa. Daerah yang menjadi pelaksanaan meliputi seluruh 

Sumatera, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, 

Maluku, dan Papua. Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa 

edukasi yang dilakukan ingin mendapatkan perhatian dari kalangan 

masyarakat usia 18-30 tahun, dimana pada usia tersebut merupakan 

usia produktif kehamilan untuk wanita. 

 

Gambar 3.3. Foto dengan Bapak Syafriyal  

(Dokumentasi Penulis, 2018) 

3.1.1.2. Wawancara Pihak Ibu Terinfeksi Rubella 

Penulis melakukan wawancara terhadap wanita yang pernah terinfeksi 

Rubella saat kehamilan. Untuk mendapatkan data apakah berdasarkan 

pengalaman mereka saat terjadinya infeksi Rubella pada saat kehamilan, 

serta bagaimana cara mereka menghadapi situasi setelahnya. 

1. Wawancara terhadap Ekalisna sebagai ibu yang pernah terinfeksi 

Rubella saat kehamilan, yang dilakukan di Jatiasih, kota Bekasi pada 

hari Minggu, 25 Februari 2018. Sebelum terjadi infeksi terjadi dirinya 
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tidak mengetahui tentang Rubella dan hanya menganggap demam yang 

dideritanya hanya sekedar gejala flu ringan. 

Ekalisna mengatakan saat masa kehamilan dirinya pernah 

mengalami demam dengan gejala serupa dengan campak. Namun saat 

dirinya melakukan konsultasi dengan dokter kandungan, dokter tidak 

memberi vonis terhadap gejala tersebut. Dirinya baru mengetahui 

bahwa demam yang dideritanya saat masa kehamilan adalah Rubella 

dimana anaknya sudah lahir dan saat dirinya berkonsultasi mengenai 

keterlambatan yang dialami anaknya. Putrinya yang kini berusia enam 

tahun mengalami gangguan pendengaran akibat infeksi Rubella pada 

kehamilannya. Pada saat itu ia baru menyadari bahwa demam yang 

dideritanya saat hamil adalah Rubella, dirinya mengaku saat infeksi 

tersebut terjadi ia belum mengetahui tentang bahaya infeksi Rubella. 

 

Gambar 3.4. Foto dengan Ekalisna & Fieta 

(Dokumentasi Penulis, 2018) 
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2. Wawancara terhadap Fieta dilakukan di tempat dan waktu yang sama 

dengan ibu Ekalisna. Infeksi yang dialaminya pada masa kehamilan 

terjadi saat ia menjenguk salah satu temannya di rumah sakit. Setelah 

pulang dari rumah sakit tersebut, ia mengalami gejala demam yang 

mirip dengan campak. Namun karena saat itu ia belum mengetahui 

tentang Rubella sehingga hal tersebut tidak membuatnya panik dan 

merasa demam yang dialaminya saat hamil hanya gejala demam biasa. 

 Saat dirinya mengalami gejala tersebut ia hanya menganggap 

gejala dari demam saja, karena pada saat itu dirinya beserta suami 

bahkan tidak mengetahui tentang Rubella. Gangguan sindrom yang 

diderita anaknya lebih parah dibandingkan gangguan yang dimiliki 

oleh putri Ekalisna. Vieta menuturkan pada saat anaknya berusia 

empat bulan anaknya divonis tuna rungu berat, disaat itu dokter 

menjelaskan bahwa demam yang dideritanya saat masa kehamilan 

adalah infeksi Rubella. Selain tuna rungu perkembangan mental 

anaknya pun terganggu. 
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Gambar 3.5. Foto dengan Ibu Ekalisna & Vieta 

(Dokumentasi Penulis, 2018) 

3.1.1.3. Wawancara Target  

Wawancara yang dilakukan pada target bertujuan untuk mengetahui hal 

apa saja yang disiapkan untuk menuju masa kehamilan, sebagai cara untuk 

mengetahui bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari infeksi 

virus pada janin. 

1. Wawancara terhadap ibu Sari yang dilakukan pada Rabu 28 Februari 

2018. Pada masa kehamilan yang kedua dirinya melakukan konsultasi 

pada bidan. Selama masa kehamilan dirinya berkonsultasi sebulan 

sekali. Saat berkonsultasi hanya keluhan seperti sakit kepala dan rasa 

mual yang muncul pada malam hari.  

Selama masa kehamilan dirinya sempat mendapatkan imunisasi, 

imuisasi yang diberikan adalah imunisasi Tetanus pada masa 

kehamilan awal. Dirinya mengakui kurang memahami permasalahan 

seputar Rubella, namun dirinya menambahkan anaknya yang berusia 
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empat tahun mendapatkan faksin Campak-Rubella dari posyandu 

beberapa waktu yang lalu. Namun dirinya kurang memahami terhadap 

faksin atau imunisasi Rubella saat kehamilan. 

2. Wawancara yang dilakukan kepada Dima pada hari selasa 27 Februari 

2018 di kediaman Dima di daerah Bonang, Karawaci. Dima baru 

menikah pada bulan November 2017. Selama beberapa bulan terakhir 

dirinya melakukan konsultasi hanya mengenai KB bersama istrinya. 

Saat wawancara dirinya mengatakan bahwa saat ini dirinya dan 

istrinya sedang berusaha untuk hamil.  

Ketika membahas seputar masalah pada kandungan dirinya hanya 

berfokus pada kesehatan dirinya dari menjaga asupan nutrisi. Ketika 

membahas mengenai infeksi virus pada janin yang dirinya tahu adalah 

toksoplasma. Namun dirinya sempat mendengar permasalahan 

mengenai mengenai Rubella. Dirinya sempat mendengar dari 

lingkungan kerjanya karena sempat diadakan imunisasi gratis di 

kantor tempatnya bekerja. Namun dirinya tidak menerima imunisasi 

tersebut, menurutnya ada beberapa hal keraguan mengenai imunisasi 

tersebut. Dima mendapat informasi dari lingkungan kerjanya bahwa 

imunisasi Rubella yang diberikan bisa menyebabkan efek samping 

seperti demam dan gejala pasca imunisasi lainnya. Dima mengatakan 

kurang mengetahui tentang Rubella dan dampak yang ditimbulkannya 

pada kehamilan. Selama ini yang dirinya ketahui adalah bahwa 

imunisasi Rubella dianjurkan untuk anak-anak. 
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3. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Nia Karniati pada 

hari senin 5 Maret 2018 di Ruko Golden Viena BSD, Nia melakukan 

check-up ke dokter kandungan tiap bulan. Dirinya menjelaskan saat 

berkonsultasi dengan dokter kandungan ada beberapa pemeriksaan 

rutin seperti USG, saat melakukan konsultasi hanya keluhan kehamilan 

awal seperti sakit kepala dan mual saja yang dialami. Dirinya 

mengetahui infeksi Rubella dari teman-teman di lingkungan kerjanya.  

 Setelah mengetahui tentang infeksi firus Rubella dirinya 

menjelaskan bahwa dokter tempatnya berkonsultasi tidak memberikan 

rekomendasi tertentu mengenai pencegahannya. selama berkonsultasi 

dirinya hanya mencari tahu perkembangan janinnya melalui USG saja. 

Nia menambahkan pada awal masa kehamilan dirinya sempat merasa 

takut terhadap infeksi firus Rubella, namun dirinya hanya menguatkan 

diri dengan menjaga asupan gizi yang baik. 

 

Gambar 3.6. Foto dengan Nia Karniati 

(Dokumentasi Penulis, 2018) 
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4. Wawancara yang dilakukan pada 4 Maret 2018 di kediaman Jamal di 

Jl. H Saran, Kelurahan Ciater, pada saat wawancara tersebut Dita 

sedang hamil empat bulan, dan merupakan kehamilan yang pertama. 

Selama masa kehamilan Dita melakukan kontrol rutin tiap bulan ke 

Bidan, Dita menjelaskan selama melakukan kontrol dirinya melakukan 

pemeriksaan rutin terhadap perkembangan janinnya serta 

mengkonsultasikan keluhan yang dirasakan saat kehamilan. Selama 

empat bulan kehamilan awal dirinya menyebutkan tidak mendapatkan 

imunisasi atau faksin yang diberikan untuk mencegah penyakit. Untuk 

informasi yang dicari selama masa kehamilan Dita menjelaskan 

dirinya mencari tips kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya dan 

bayi yang dikandungnya. Selama hamil Dita hanya menjaga pola 

makan teratur dan memperhatikan asupan untuk dirinya. 

 Hal yang ditakutkan oleh Dita selama kehamilan adalah 

staminanya, karena menurutnya yang ditakutkan adalah ketika dirinya 

tidak bisa mengkontrol stamina sehingga menimbulkan kelelahan. Hal 

itu yang dia takutkan mengganggu perkembangan bayinya. Ketika 

membahas mengenai Rubella, Dita mengetahui mengenai imunisasi 

Rubella dari media sosial dan teman-temannya. Namun dirinya 

mengakui tidak mendapatkan imunisasi atau rekomendasi. Jamal 

menambahkan dirinya pernah direkomendasikan untuk melakukan 

imunisasi Rubella, namun karena banyak saudara dan lingkungan 

sekitarnya yang tidak melakukannya maka dirinya merasa hal tersebut 
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tidak harus dilakukan, selama masa kehamilan istrinya dirinya hanya 

meyakinkan dirinya dengan doa dan usaha terbaik saja. 

 

Gambar 3.7. Foto dengan Dita 

(Dokumentasi Penulis, 2018) 

3.1.1.4. Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan selama penelitian, penulis 

menemukan beberapa temnuan mengenai fakta dan opini yang beredar di 

masyarakat mengenai imunisasi MR. Beberapa fakta yang diketahui 

mengeai penyelenggaraan kampanye MR tahun 2017, dimana pada 

program yang dilaksanakan tahun 2017 fokus sosialisasi yang dilakukan 

hanya untuk imunisasi anak usia 9 bulan sampai 15 tahun.  

 Pengetahuan masyarakat mengenai imunisasi MR memiliki banyak 

perbedaan. Dari beberapa narasumber yang berada pada usia produktif 

kehamilan memiliki pemikiran konvensional terhadap cara pencegahan 

Rubella dengan imunisasi. Beberapa pendapat lain mengenai imunisasi 
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MR di masyarakat banyak isu mengenai status halal yang digunakan 

dalam vaksin MR. 

3.1.2. Observasi 

Yusuf (2014) menjelaskan Observasi adalah pengamatan kegiatan dalam sehari-

hari dengan menggunakan pancaindra mata sebagai indra utamanya. Hal ini dapat 

didefinisikan observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan 

pengindraan secara langsung terhadap korban maupun target dari kampanye, 

dengan harapan penulis mendapatkan insight dari kasus yang terjadi (hlm. 384).  

 Observasi yang dilakukan penulis terhadap wanita yang terdampak 

Rubella saat kehamilan untuk mengetahui dampak Rubella lebih lanjut. Seperti 

yang dilakukan penulis saat berkunjung di kediaman Fieta pada 25 Februari 2018 

di daerah Jatisari, Bekasi. Beberapa gangguan yang dialami anaknya yang 

diakibatkan infeksi Rubella saat dirinya hamil. Tyo putera pertama dari Fieta, 

mengalami autis, keterlambatan perkembangan, dan gangguan pendengaran. 

 

Gambar 3.8. Tyo 

(Dokumentasi Penulis, 2018) 
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3.1.3. Dokumentasi 

Yusuf (2014) menjelaskan, metode Dokumenter Metode dokumenter adalah 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. 

Metode ini digunakan untuk mencari fakta dan kebenaran yang terjadi 

sebelumnya. Dokumen yang diambil berupa peristiwa atau kejadian di dalam 

lingkungan sosial yang berkaitan dengan kejadian Rubella di Indonesia (hlm. 

391). 

 Pada tahun 2017 pemerintah mengadakan kampanye kegiatan imunisasi 

MR yang dilakukan di seluruh Jawa. Pada kampanye tersebut digiatkan imunisasi 

untuk anak-anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun.  

3.1.3.1. Analisis Kampanye MR 2017 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Syafriyal, SKM, 

M.Ks. selaku staf Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit. Diketahui target kampanye MR 2017 adalah orang tua yang 

memiliki anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun. Dari muatan pesan 

kampanye yang dilakukan ingin memberi edukasi mengenai imunisasi 

sebagai cara pencegahan Rubella. Pada kampanye MR 2017 gaya visual 

yang digunakan sederhana, namun pencegahan yang dilakukan untuk 

anak-anak dimana efek kekebalan terhadap Rubella dapat terjadi setelah 

mereka tumbuh dewasa. Pada kampanye ini edukasi untuk imunisasi 

dewasa belum dilakukan secara lebih intensif.  
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Gambar 3.9. Poster Kampanye MR 

(Google, 2017) 

3.2. Metodologi Perancangan 

Manurut Landa (2010), terdapat enam metode yang dilakukan saat merancang 

desain yang akan diaplikasikan (hlm. 14), yaitu: 

3.2.1. Penjajakan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan untuk mencari semua data yang 

diperlukan untuk membuat sebuah perancangan. Pada tahap ini dilakukan 

identifikasi dan pendekatan kepada audiens selaku target sasaran. Pada tahap ini 

diharapkan bisa mendapatkan semua data yang menguatkan mengenai 

permasalahan yang terjadi. 

3.2.2. Strategi 

Pada tahap ini data yang didapatkan kemudian diolah untuk menentukan potensi 

yang ditemukan untuk menentukan langkah solusi yang akan diambil. Pada tahap 
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ini strategi yang dibuat bertujuan untuk mendekatkan kampanye yang dibuat 

kepada masyarakat selaku target sasaran. 

3.2.3. Konsep 

Setelah potensi yang ditemukan dari data selama pengamatan kemudian 

dihadapkan dengan solusi kreatif yang akan digunakan dalam membuat 

kampanye. Pada tahap ini ide kreatif dari seorang desainer dituangkan ke dalam 

pemikiran untuk membuat kampanye yang bisa diterima oleh target sasaran. 

3.2.4. Desain 

Pemikiran dan ide yang didapatkan selama membuat konsep, kemudian dibuat ke 

dalam bentuk visual yang nyata berdasarkan media yang sudah ditentukan pada 

tahap sebelumnya. Pada tahap desain proses dimulai dengan sketsa yang nantinya 

akan dieksekusi ke media yang telah ditetapkan. 

3.2.5. Produksi 

Pada tahap produksi desain yang sudah dibuat kemudian dicetak ke dalam media 

yang sudah ditentukan, pada tahap ini masih memungkinkan untuk terjadi 

perubahan karena desain yang sudah diproduksi masih memungkinkan memiliki 

kekurangan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan perbaikan. 

3.2.6. Implementasi 

Pada tahap akhir ini desain yang dibuat diaplikasikan ke dalam lingkungan nyata, 

sehingga kampanye yang dibuat berhadapan langsung dengan target sasaran. Pada 

tahap ini diharapkan target sasaran mampu menerima informasi yang dimuat 

dalam kampanye, sehingga kampanye memiliki fungsi yang nyata dan diterima 

oleh masyarakat selaku target sasaran (hlm. 14-22). 
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3.3. Penyelenggara Kampanye 

Kampanye sosial pencegahan Rubella pada Ibu Hamil tidak akan terwujud apabila 

tidak ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Kampanye sosial ini tidak akan berjalan dengan lancar jika bukan karena adanya 

bantuan dari pihak terkait, untuk mendukung kampanye ini agar dapat 

berlangsung dengan lancar. 

 

Gambar 3.10. Logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Dokumentasi Penulis, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Kampanye Sosial..., Radya Ramy Ivanda, FSD UMN, 2018




