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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Perancangan media informasi ini didasari  dengan sejumlah metode pengumpulan 

data secara kualitatif dan kuantitatif yang dijelaskan oleh Heriyanto & Sandjaja 

(2011, hlm. 147-153), yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner.  

3.1.1 Kuesioner 

Kusioner atau angket adalah tehnik pengumpulan data dengan menyebarkan 

pertanyaan secara random kepada responden yang sudah ditetapkan. Kusioner 

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk mendapatkan data maupun 

informasi dari responden menurut Heriyanto & Sandjaja (2011, hlm. 151). 

Kusioner terdiri dari 3 macam, yaitu kusioner terstruktur, kusioner semi 

terstruktur dan kusioner tidak terstruktur. Penulis menggunakan kusioner untuk 

mendapatkan data-data dan informasi yang valid.   

Penulis menggunakan cara snowball sampling atau cara bola salju, dimana jumlah 

sampling yang didapat berawal dari jumlah kecil lalu kemudian bertambah 

menjadi responden berjumlah besar. Dalam memperoleh data, penulis melakukan 

penyebaran kusioner melalui google forms kepada responden yang sesuai dengan 

kebutuhan data. Penulis melakukan ini dikarenakan mahasiswa susah diraih bila 

melalui penyebaran manual.  
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3.1.1.1. Penyebaran Kuesioner  

Dalam pembuatan penelitian ini, penulis mencari data dengan 

menyebarkan kusioner kepada mahasiswa Universitas Multimedia 

Nusantara yang berumur 17-21 tahun. Peserta yang berpartisipasi adalah 

100 orang yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2014,2015,2016, dan 

2017. 

3.1.1.2. Analisis Hasil Kusioner 

Penulis menyebarkan kusioner dengan data pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah anda mengetahui organisasi didalam kampus Universitas 

Multimedia Nusantara ? 

 

Gambar 3.1. Hasil pertanyaan kusioner no 1 

Dalam hasil penyebaran kusioner, mayoritas responden menjawab 

mengetahui tentang adanya organisasi didalam kampus Universitas 

Multimedia Nusantara. 
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2. Apakah anda pernah tertarik untuk bergabung dalam organisasi 

kampus? 

 

Gambar 3.2. Hasil pertanyaan kusioner no 2 

Dalam hasil penyebaran kusioner, mayoritas responden menjawab sangat 

tertarik. Dan sisanya menjawab kurang tertarik. 

3. Apakah anda pernah ikut organisasi? 

 

Gambar 3.3. Hasil pertanyaan kusioner no 3 
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Dalam hasil penyebaran kusioner, mayoritas responden menjawab 

pernah. 

3.1.1.3. Kesimpulan Kusioner 

Hasil dari kusioner diatas memberikan data kepada penulis bahwa 

mahasiswa mengetahui bahwa ada organisasi didalam kampus, namun 

hasil dari data diatas menyatakan bahwa mahasiswa tertarik dalam 

organisasi. Tetapi hasil data menyatakan bahwa mahasiswa sebagian 

besar belum pernah berorganisasi. Dapat dikatakan ada masalah dalam 

hal ini, jumlah ketertarikan mahasiswa tinggi, jumlah yang mengetahui 

adanya organisasi tinggi namun kenapa jumlah mahasiswa yang tidak 

berorganisasi juga tinggi. Oleh karena itu penulis melanjutkan penilitian 

dengan wawancara, dan Focus Group Discussion. 

3.1.2. Interviews atau Wawancara 

Menurut Heriyanto & Sandjaja (2011, hlm. 47) Wawancara merupakan tanya 

jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan maupun pendapat 

terhadap suatu hal maupun masalah. Wawancara yang terstruktur merupakan 

wawancara dengan memiliki pertanyaan yang tersusun rapi semedikian rupa. 

Sebaliknya wawancara dengan pertanyaan secara spontan disebut wawancara 

tidak terstruktur. Penulis telah melakukan wawancara kepada Bapak Aryo sebagai 

kemahasiswaan dari student development. 

3.1.2.1. Analisis hasil wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Aryo sebagai 

kemahasiswaan dari student development Universitas Multimedia 
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Nusantara untuk memperoleh data mengenai bagaimana jumlah pendaftar 

organisasi yang terus menurun. Wawancara ini berlangsung pada tanggal 

22 Februari 2018 di Student development di Universitas Multimedia 

Nusantara, Tanggerang pukul 9.00 – 10.00 WIB. Wawancara ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana bisa jumlah pendaftar organisasi 

yang terus menurun. 

 

Gambar 3.4. Interview Dengan Pak Aryo 

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Aryo, penulis mendapatkan 

informasi bahwa organisasi di Universitas Multimedia Nusantara masih 

muda. Dan masih terus berkembang, namun dengan perkembangan yang 

ada tidak sepenuhnya sesuai dengan impian kita. Perkembangan 

organisasi kampus masih tidak stabil, kadang-kadang meningkat atau 

menurun. Meskipun jumlah event maupun acara yang telah dihasilkan 

oleh organisasi maupun mahasiswa meningkat baik pendaftar atau 

panitia, itu tidak dapat dianggap kesuksesan organisasi dalam mengelola. 
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Mahasiswa baru sangat berantusias untuk bergabung didalam organisasi 

tetapi hal itu tidak akan terjadi, menurut peraturan yang ada bahwa 

mahasiswa yang dapat bergabung didalam organisasi minimal telah 

menyelesaikan semester 1 dan 2. Tapi peraturan ini tidak di terapkan ke 

semua falkutas, falkultas perhotelan sudah dapat bergabung sejak 

semester 1. Mungkin ini kendala mengapa jumlah pendaftar menurun, 

dan bagi mereka yang telah menyelesaikan semester 1 dan 2 sudah tidak 

berminat untuk bergabung. Hal ini dikarenakan mereka telah penjurusan 

didalam falkultasnya, yang bias dianggap lebih banyak pekerjaan 

dibandingkan pada semester awal dimana hanya perkenalan dengan 

matakuliah dan juga kampus. 

Menurut Pak Aryo, jumlah yang menurun karena mahasiswa kurang 

berminat bergabung dengan organisasi. Mahasiswa kurang berminat 

untuk bergabung karena mahasiswa menggangap bahwa organisasi hanya 

akan menambah beban dalam perkuliahan mereka. Pak Aryo menyatakan 

selama mengurus organisasi selama 3 tahun kebelakang bahwa, 

mahasiswa cenderung kurang peka terhadap sesuatu yang terjadi didalam 

kampus. Mereka sibuk dengan kesibukan sendiri sampai mereka kurang 

mengenal dengan kampusnya sendiri. Mereka yang cenderung sibuk 

sendiri akan susah untuk bergabung dalam organisasi, karena mereka 

untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kampus aja susah apa 

lagi dengan mempelajari kegiatan mahasiswa apa yang mereka suka dan 

apa yang tidak. Bergabung dengan organisasi mereka harus dapat 
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mengerti apa yang diinginkan mahasiswa, mereka sebagai perwakilan 

mahasiswa di dalam organisasi intra-kampus. Pak Aryo juga menyatakan 

bila mereka bergabung di dalam organisasi, mahasiwa mendapatkan 

banyak hal yang belum tentu didapatkan didalam mata perkuliahan. 

Seperti ketenaran, badge, SKKM, kebanggan bagi mahasiswa, softskill 

berbicara, mengatur waktu, tanggung jawab, dan lebih mengenal kampus 

lebih dalam. Tidak lupa mendapatkan teman-teman baru dari lintas 

falkultas, dan menundukung kampus lebih berkembang.  

3.1.2.2.  Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah pendaftar 

organisator menurun, hal ini disebabkan oleh berbagai macam 

permasalahan. Pak Aryo mengatakan bahwa kemahasiswaan dan acara-

acara yang dibuat tidak dapat dikatakan sebagai alasan utama mahasiswa 

untuk tertarik bergabung dalam organisasi intra-kampus. Mahasiswa 

tertarik terhadap orgaisasi namun dengan berbagai isu maupun kinerja 

kerja organisasi generasi sebelumnya membuat mahasiswa kurang 

tertarik dengan organisasi. Mahasiswa belum mengetahui bahwa dengan 

bergabung dengan organisasi mereka mendapat peningkatan kemampuan 

dan juga eksistensi. Pak Aryo juga mendukung dalam perancangan 

kampanye sosial kepada mahasiswa untuk bergabung didalam organisasi. 

Dengan merancang kampanye sosial diharapkan mahasiswa dapat 

merubah persepsi organisasi yang kurang bagus membuat mereka tertarik 

untuk bergabung. Pak Aryo menyatakan bahwa Organisasi Intra-Kampus 
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merupakan organisasi yang memiliki kedudukan tinggi di kampus 

dengan tanggung jawab yang tinggi, namun dengan bergabung dalam 

organisasi ini mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan mereka 

selama ini. Tidak hanya bagi mereka yang sudah memilikinya namun 

juga kepada mereka yang belum memilikinya. 

3.1.3. Analisis Focus Group Discussion 

Penulis melakukan focus group discussion dengan 8 mahasiswa dan mahasiswi 

aktfi Universitas Multimedia Nusantara. Focus group discussion ini berlangsung 

pada 13 April 2018 di student lounge Universitas Multimedia Nusantara, pada 

pukul 12.30-13.40 WIB. Focus group discussion yang dilakukan oleh penulis 

bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswa terhadap organisasi intra-

kampus Universitas Multimedia Nusantara.  

 

Gambar 3.5. Focus Group Discussion 
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Dalam Focus group discussion terdiri dari 2 mahasiswa yang belum memiliki 

pengalaman berorganisasi, 3 mahasiswa baru memiliki pengalaman organisasi 

dibawah 3 bulan, dan 3 mahasiswa sudah memiliki banyak pengalaman 

organisasi. Mengapa penulis menggumpulkan mahasiswa yang telah bergabung 

dan baru bergabung. Penulis ingin mengetahui pendapat mereka sebelum 

memasuki organisasi, dan alasan mengapa mereka berubah pikiran kemudian 

bergabung. Mereka berpendapat bahwa organisasi intra-kampus merupakan 

organisasi yang harus dipertahankan karena organisasi tersebut merupakan 

jantung dari semua kegiatan mahasiswa di kampus. Mereka yang telah bergabung 

berpendapat bahwa mereka awalnya tidak tertarik terhadap organisasi karena takut 

menggangu perkuliahan mereka, namun mereka mendengar ajakan dari generasi 

sebelumnya bagaimana organisasi ini bermanfaat bagi mereka. Mereka akhirnya 

bergabung dengan beberapa alasan yaitu ingin mengembangkan kemampuan 

menulis, mengembangkan kemampuan berbicara dengan organ banyak, dan ingin 

mendapatkan emblem karena jika menggunakan almamater yang ada emblemnya 

akan membuatnya keren. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa mahasiswa 

yang berpartisipasi di dalam organisasi merupakan hal yang keren karena untuk 

bergabung aja melalui proses panjang dan kerja keras, dan beberapa dari mereka 

berpendapat bahwa organisasi merupakan tempat untuk menggembangkan hobbi, 

softskill, dan pengalaman. Mereka setuju bahwa organisasi merupakan tempat 

untuk menunjukan kemampuan, tempat berkembang, dan meningkatkan value 

diri. Mereka semua mendukung penulis dalam perancangan kampanye ini agar 
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mahasiswa tidak menutup sebelah mata terhadap sesuatu yang baru, maupun yang 

memiliki reputasi kurang baik. 

3.1.4. Observasi 

Observasi merupakan Analisa dari pengamatan pada sebuah penelitian denga 

tujuan untuk meresapi, mencermati, memaknai, dan mencatat menurut Heriyanto 

& Sandjaja (2011, hlm. 143). Penulis mendapatkan fakta, data dan informasi 

dengan observasi lingkungan kampus Universitas Multimedia Nusantara. Posisi 

stand event, papan madding sudah susah untuk menarik perhatian mahasiswa. 

 

Gambar 3.6. Tempat Poster 
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Meskipun telah memiliki televisi yang mendukung sebagai media komunikasi 

namun untuk mendaftarkan sebuah iklan maupun promosi disitu harus menunggu 

waktu yang cukup lama. 

 

Gambar 3.7. Televisi Kampus 

 Penulis juga menemukan bahwa booth untuk event-event sudah tidak strategis 

karena menjadi jauh dari pandangan.  
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Gambar 3.8. Lokasi Booth 

Penulis menemukan bahwa lift, tangga dan jalan selasar sebagai tempat padatnya 

mahasiswa kurang digunakan dengan baik, bila digunakan dengan baik dapat 

meningkatkan ketertarikan mahasiswa. Penulis menemukan mahasiswa tertarik 

untuk melihatnya, dan membaca ketika poster starlight yang terpasang didalam lift 

gedung C. Begitu pula dengan kantin, meja kantin dapat digunakan sebagai media 

informasi. 
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Gambar 3.9. Tangga dan Lift 

3.1.5. Metode Perancangan 

Menurut Shea (1996, hlm. 143) dalam buku Venus, perancangan kampanye 

merupakan peta kampanye untuk mencapai tujuan. Berikut tahapan perancangan 

kampanye. 

3.1.5.1. Analisis Masalah 

Penulis melakukan riset terhadap organisasi didalam kampus dan diluar 

kampus untuk mendapatkan informasi tentang organisasi intra-kampus. 

Fenomena yang ditemukan penulis bahwa organisasi intra-kampus 

Universitas Multimedia Nusantara masih mudah dan masih berkembang, 

jadi tidak bisa dikatakan organisai intra-kampus Universitas Multimedia 

Nusantara. Mahasiswa masih baru pertama kali mengenal organisasi, dan 
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organisasi Universitas Multimedia Nusantara belom terstruktur dengan baik 

karena masih berkembang.  

3.1.5.2. Penyusunan Tujuan 

Setelah menentukan permasalahan, penulis melanjutkan untuk menyusun 

tujuan untuk meningkatkan jumlah organisator di organisasi intra-kampus 

Universitas Multimedia Nusantara. 

3.1.5.3. Identifikasi dan Segmentasi Sasaran 

Penulis menentukan sasaran yang ingin di utamakan ialah mahasiswa 

semester awal sampai tengah karena mereka bibit-bibit baru yang akan 

membuat perubahan.  

3.1.5.4. Menentukan Pesan 

Penulis menentukan pesan yang pas untuk di gunakan pada kampanye ini 

berupa : Mahasiswa aja bisa lulus matakuliah tapi organisasi intra-kampus 

belum bisa lulus menggapai hati mahasiswa.  

3.1.5.5. Strategi dan Taktik 

Penulis ingin melakukan pendekatan kepada mahasiswa secara interaktif 

tidak hanya statis. Selama ini pendekatan organisasi selalu statis dan kaku, 

membuat mahasiswa berpikir negatif. 
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3.1.5.6. Alokasi Waktu dan Sumber Daya 

Penulis memilih waktu pada Orientasi Mahasiswa Baru, Leadership dan 

Teamwork. Karena pendekatan organisasi selama ini hanya diawal, setelah 

itu kurang tersampaikan.  

3.1.5.7. Evaluasi dan Tinjauan 

Penulis berharap kampanye ini tidak hanya selesai setelah periode waktu 

yang ditentukan selesai. Penulis berharap dengan adanya kampanye untuk 

mengembangkan kampanye ini menjadi lebih efektif untuk kampanye 

berikutnya. 
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