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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data 

Perancangan kampanye sosial membutuhkan data data terkait dengan kondisi 

yang sebenarnya . Hal ini dilakukan agar strategi komunikasi dalam perancangan 

dapat berjalan dengan baik. 

Jenis  penelitian ini menggunakan penelitian kualitif dan kuantitatif. 

Penelitian kualitatif dilakukan  melalui wawancara dengan narasumber ahli, 

wawancara dengan pedagang pasar, dan juga observasi langsung di lapangan. 

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi yang 

sebenarnya dari narasumber, melihat persepi para pedagang tradisional, dan 

mengamati langsung keadaan pasar tradisional di Jakarta saat ini. Sedangkan, 

penelitian kuantitatif dilakukan melalui kuisioner. Melalui kuisioner yang disebar, 

penulis juga dapat mengambil target sasaran dari kalangan tertentu. Target sasaran 

utama dalam perancangan ini adalah wanita usia 25-34 tahun dan berdomisili di 

Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mengatahui apakah target audiens sudah sesuai 

dengan yang diasumsikan, Hasil kuisioner ini juga berguna bagi penulis untuk 

mengetahui seberapa besar minat target audiens untuk berbelanja di pasar 

tradisional dan persepi  mereka tentang pasar. 

Menurut Hermawan (2005), pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

dua sumber, yang pertama adalah sumber primer atau data yang dapat diperoleh 

langsung untuk mengetahui masalah seperti survei (kuisioner dan wawancara), 

observasi, eksperimen. Sedangkan pengumpulan data dapat juga menggunakan 
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sumber sekunder atau data yang sudah didapatkan oleh sumber lain seperti studi 

kepustakaan (hlm. 168). 

 Hasil penelitian akan dijabarkan berikut.  

3.1.1. Data Primer  

3.1.1.1.    Wawancara dengan DPP APPSI 

Pada hari Jumat, 23 Februari 2018, penulis melakukan kunjungan ke 

kantor sekretariat DPP APPSI seesuai dengan yang sudah diperjanjikan 

sebelumnya melalui email ke sekretariat@pedagangpasar.com. Disana 

penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawanacara dengan 

Bapak Muhammad Maulana selaku Sekretaris Jenderal DPP APPSI yang 

berlokasi di kantor DPP APPSI, Rukan Grand Panglima Polin kav.90, Jl. 

Panglima Polim, Jakarta Selatan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

mengetahui lebih dalam tentang pasar tradisional, masalah-masalah yang 

dihadapi terutama masalah kebersihan, dan cara-cara yang mereka lakukan 

untuk menangani permasalahan.  

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia 

(DPP APPSI) merupakana sebuah wadah tempat dimana para pedagang 

pasar di Indonesia berlindung. Konsentrasi dari DPP APPSI adalah sumber 

daya manusia dan tugasnya adalah sebagai lembaga edukasi atau 

pembinaan bagi para pedagang, membantu para pedagang melakukan 

negosiasi dengan bulog, dan juga sebagai LKBH untuk mengurus isu 

premanisme atau penggusuran.  
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Gambar 3.1. Wawancara dengan Muhammad Maulana 

Muhammad Maulana menjelaskan bahwa pasar tradisional 

merupakan sebuah pasar yang dikelola dan dijaga langsung oleh 

pemiliknya. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang tidak dijaga 

langsung oleh sang pemilik. Pasar tradisional memiliki berbagai kelebihan, 

seperti barang dagangan yang lebih segar, adanya interaksi antara pembeli 

dan penjual, dan menyerap banyak SDM sehingga dapat memberikan 

banyak lapangan pekerjaan. Barang-barang yang dijual oleh pasar 

tradisional juga banyak yang berasal dari UKM kecil. Begitu juga dengan 

tenaga petani yang bisa diserap secara langsung.  

Muhammad Maulana juga menjelaskan kalau penurunan minat 

masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional disebabkan karena 

adanya perkembangan jaman. Namun, yang diutamakan adalah bagaimana 

pasar tradisional memegang teguh visi misi sosial agar selalu ada.  

Berbagai usaha dilakukan oleh DPP APPSI untuk mendukung 

keberadaan pasar tradisional. Terutama dari segi Sumber Daya Manusia. 

Beberapa pelatihan sering dilakukan seperti pelatihan akuntansi, pelatihan 
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bagaimana menata barang dagangan yang baik, dan juga bagaimana 

menghadapi pembeli. Hal ini disebabkan karena banyaknya pedagang 

pasar yang berasal dari kalangan menengah kebawah dan tidak memiliki 

latar belakang pendidikan yang baik. Masalah-masalah yang dihadapi oleh 

pedagang pasar seperti premanisme, isu penggusuran, kebakaran, dan lain-

lain ditanggapi oleh DPP APPSI sehingga dapat menjadi pelindung bagi 

para pedagang pasar di Indonesia.  

Permasalahan kebersihan di pasar tradisional memang 

memprihatinkan. Namun, hal tersebut memerlukan kerja sama dari 

berbagai pihak. Selain pengelola pasar, pemerintah, dan asosiasi,  

permasalahan kebersihan di pasar juga memerlukan usaha dan kesadaran 

dari pedagang pasar tradisional. Pemerintah pun beberapa kali 

mengadakan program yang membina masyarakat pedagang untuk lebih 

memperhatikan pasar. Namun, di Indonesia sendiri, hanya ada satu pasar 

yang paling berhasil dan dapat dijadikan sebagai pasar percontohan yaitu 

pasar Imogiri di Bantul.  

Pedagang pasar tradisional itu sendiri juga tak jarang mengeluhkan 

kondisi infrastruktur pasar, seperti kondisi pasar tradisional yang kotor, 

becek, dan gelap. Namun kesadaran mereka untuk meminimalisir masalah 

kebersihan masih kurang dan malah bergantung kepada pihak pengelola 

atau pemerintah. Padahal ada beberapa cara yang dapat mereka lakukan 

untuk menciptakan kondisi pasar yang bersih. Pedagang pasar tradisional 

tidak perlu lagi menunggu petugas kebersihan datang membersihkan kios 
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mereka. Mereka seharusnya dapat  melakukan kegiatan bersih-bersih 

secara mandiri. Selain itu, sampah yang dibuang akan lebih baik jika 

dipilah dahulu antara sampah kering dan sampah basah.  Hal ini 

dikarenakan petugas kebersihan juga akan merasa kesulitan karena sampah 

yang ada terlalu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja 

mereka. Belum lagi, petugas kebersihan perlu memilah sampah terlebih 

dahulu sebelum dibuang ke bak penampungan sampah sementara. Tanpa 

dibantu pedagang, pengerjaan ini akan melakukan waktu yang cukup lama 

sehingga akan menghambat.  

Keberadaan pasar tradisional yang semakin menurun merupakan 

proses alami perkembangan jaman. Masyarakat modern saat ini lebih 

memilih untuk berbelanja di tempat yang bersih. Namun, kesadaran 

masyarakat pedagang masih sangat kurang dan lebih banyak 

menggantungkan nasib mereka kepada pengelola maupun pemerintah. 

Padahal, untuk mencapai pasar yang bersih, peran pedagang pasar 

tradisional juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, DPP APPSI perlu 

untuk memberikan pembinaan dan kampanye lebih lanjut terkait hal ini.   

3.1.1.2.    Wawancara dengan Pedagang Pasar Tradisional 

Pada tanggal 27 Februari 2018, penulis melakukan kunjungan ke salah 

satu Pasar yang ada di daerah Jakarta Utara yaitu Pasar Muara Karang. 

Disana, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang yang 

ada disana. 
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Pedagang pasar tradisional turut setuju dengan berita yang beredar 

selama ini, dan mereka merasakan langsung penurunan jumlah 

pengunjung dari tahun ketahunnya. Mereka merasakan komdisi pasar 

tradisional yang semakin hari semakin sepi.  Namun, untuk alasan dibalik 

itu, mereka tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dari masalah 

tersebut dan hanya bisa menebak-nebak. Ada yang megatakan  bahwa 

sepinya pasar tradisional saat ini disebabkan karena adanya kemunculan 

salah satu pasar modern yaitu pasar PIK, yaitu pasar tradisional yang jauh 

lebih tertata rapid dan bersih. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa 

ini adalah hasil dari keadaan perekonomian Indonesia yang menurun. 

Melihat kondisi pasar yang sekarang ini, para pedagang tidak melakukan 

usaha apapun dan hanya bisa menunggu nasib.  

Para pedagang pasar tradisional tersebut mengakui bahwa pasar 

tradisional memang kotor, namun menurut mereka hal tersebut dapat 

ditangani oleh petugas kebersihan sehingga mereka bergantung pada para 

petugas tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa mereka sudah 

membayar iuran setiap bulannya untuk masalah kebersihan tersebut. 

Dalam membersihkan sampah, para pedagang tidak difasilitasi dengan 

tong sampah, namun mereka lebih senang menggunakan karung karena 

lebih mudah dan tidak memakan banyak tempat.  
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Gambar 3.2. Wawancara dengan Pedagang 

3.1.1.3.    Wawancara dengan Petugas Kebersihan 

Pada tanggal 21 April 2018, penulis melakukan wawancara dengan 

petugas kebersihan pasar tradional, Bapak Junaidi. Beliau bekerja sebagai 

petugas kebersihan rutin tiap harinya dari pagi hingga sore dan 

membersihkan seluruh pasar tradisional muara karang dibantu dengan 

rekan-rekan lainnya. Tidak ada penjadwalan untuk melakukan 

pembersihan. Bapak Junaidi juga mengaku kalau kurang terjaganya 

kondisi kebersihan di pasar tradisional karena tidak dibantu dengan usaha 

dari para pedagang. Setiap harinya, pak junaidi akan melakukan 

pembersihan sampah diseluruh area pasar, kemudian setelah sampah 

terkumpul, maka sampah tersebut akan dibuang ke bak sampah sementara. 

Dalam beberapa hari, truk sampah akan datang untuk mengambil sampah 

tersebut.  
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Gambar 3.3. Wawancara dengan Petugas Kebersihan 

3.1.1.4.    Observasi 

Pada tanggal 27 Februari 2018, penulis melakukan observasi ke Pasar 

Tradisional yang berada di kawasan Jakarta Utara, yaitu Pasar Muara 

Karang. Disana, penulis mengambil beberapa foto keadaan pasar. Disana 

terlihat bahwa keadaan pasar masih dapat dikatakan cukup kotor, terutama 

untuk bagian los daging. Pada bagian los daging, lantai cukup becek 

dikarenakan banyaknya orang yang berlalu lalang untuk mengangkut es 

batu yang digunakan untuk dagangan mereka. Sampah banyak tercecer 

terutama di sudut-sudut toko, dan sampah yang paling banyak adalah 

berupa sampah jenis plastik. Untuk pengunjung yang ada disana cukup 

ramai, dan kebanyakan adalah ibu-ibu dengan usia diatas >40 tahun. 

Beberapa dari mereka juga ditemani oleh pasangannya.  Jarang sekali 

dapat ditemukan anak muda dibawah 35 tahun.   
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Gambar 3.4. Suasana Pasar Tradisional 

 

Gambar 3.5. Suasana Pasar Tradisional 2 

 

Gambar 3.6. Suasana Pasar Tradisional 3 
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Gambar 3.7. Suasana Pasar Tradisional 4 

 

Gambar 3.8. Suasana Pasar Tradisional 5 

3.1.1.5.    Kuisioner 

Dalam penelitian ini, penyebaran kuisioner dilakukan dari tanggal 1 Maret 

– 10 Maret 2018 dengan cara online yaitu melalui google form. Untuk 

menghasilkan data yang sesuai, maka proses pendistribusian dilakukan 

penulis dengan cara langsung ditujukan kepada teman atau kerabat penulis 

yang sesuai berkemungkinan untuk melakukan kegiatan berbelanja yaitu 

perempuan berusia 25-34 tahun dan berdomisili di Jakarta dan Tangerang. 

Penulis juga meminta bantuan dari mereka untuk melakukan penyebaran 

kepada orang-orang disekitar mereka melalui grup-grup yang ada di line 

maupun whatsapp.  
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Mewakili populasi tersebut, maka penulis mengambil sampel 

dengan menggunakan rumus pengambil sample Slovin. Berdasarkan data 

dari bps.go.id, jumlah penduduk Jakarta  dan Tangerang yang berjenis 

kelamin wanita usia 25-34 berjumlah 1.237.204 jiwa . Rumus dijabarkan 

sebagai berikut. 

Jakarta : 1.036.417 jiwa 

Tangerang : 200.787 jiwa 

Total : 1.237.204 jiwa 

 

n = N / ( 1 + N . e2 ) 

n = 1.237.204 / ( 1 + 1.237.204  . (10%)2 ) 

1.237.204 / ( 1 + 12.372.04) 

1.237.204 / 12.373.04 

= 99.99  100 responden 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa penulis harus mendapatkan 

sampel sejumlah 100 responden dari total populasi 1.237.204 jiwa. 

Dalam kuisoner ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan. 

Pertanyaan yang diajukan adalah seputar identitas seperti nama/inisial, 

usia, domisili, dan tingkat penghasilan mereka dengan tujuan untuk 

mengidentfikasi apakah responden sudah sesuai dengan target. Setelah itu 

penulis juga menanyakan pertanyaan utama yaitu dimana biasanya mereka 

pergi melakukan aktivitas berbelanja. Intensitas mereka untuk melakukan 

kegiatan berbelanja di pasar tradisional, beserta alasan mereka untuk tidak 
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berbelanja di pasar tradisional juga dapat menjadi pendukung pertanyaan 

utama. Penulis juga meminta mereka untuk menjelaskan persepsi mereka 

tentang pasar tradisional. 

2.1.1.4.1. Hasil Kuisioner 

Hasil kusisioner menunjukan bahwa mayoritas responden penulis  sudah 

sesuai dengan target sasaran. 

 

Gambar 3.9. Diagram Pertanyaan 1 

Responden kuisioner terdiri dari 94, 6% perempuan dan 5,4% laki-

laki dan sudah sesuai dengan target sasaran yaitu perempuan. 

 

Gambar 3.10. Diagram Pertanyaan 2 

Responden kuisioner terdiri dari berbagai usia namun mayoritas 

yang mengisi adalah responden dengan usia 25-34 tahun. 
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Gambar 3.11. Diagram Pertanyaan 3                

Responden kuisioner mayoritas berdomisili di Jakarta dan 

Tangerang yaitu sebesar 59,8% dan 26,8%.  

                 

 

Gambar 3.12. Diagram Pertanyaan 4 

Hasil kuisioner menjunjukan bahwa hanya 10,7% wanita muda di 

Jakarta dan Tangerang yang masih berbelanja di pasar tradisional.  
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Gambar 3.13. Diagram Pertanyaan 5 

Intensitas mereka untuk mengunjungi pasar tradisional pun 

tergolong minim. Bahkan ada 14,3% orang yang mengaku sama sekali 

tidak pernah melakukan kegiatan berbelanja di pasar tradisional.  

 

Gambar 3.14. Diagram Pertanyaan 6 

Alasannya pun bermacam-macam. Namun, persentase faktor 

terbesar adalah dari kondisi kebersihan dari pasar tradisional itu sendiri. 

Mereka merasa tidak nyaman dengan kondisi pasar tradisional yang kotor, 

bau, dan becek.  

Melihat data hasil kuisioner yang telah disebar, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa minat masyarakat Jakarta dan Tangerang 
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untuk melakukan kegiatan berbelanja di pasar tradisional masih sangat 

rendah dan kebersihan pasar menjadi indikator penting dalam 

mempengaruhi minat mereka. 

3.1.2. Data Sekunder 

3.1.2.1.   Studi Eksisting 

1. Gerakan Belanja di Warung Tetangga 

 

Gambar 3.15. Poster Gerakan Belanja di Warung Tetangga 

 (https://www.kompasiana.com/masdavid/mengapa-kami-menolak-pasar-

modern_56e56483197b6164177a146b) 

Gerakan belanja di warung tetangga merupakan sebuah gerakan yang 

dipelopori oleh penggagas dari komunitas rumah baca yaitu David 

Effendi. Menurut hasil survey yang dilakukan David di Sleman 

Yogyakarta, ada banyak pedagang warung yang memutuskan untuk 

menutup warung mereka dikarenakan banyaknya masyarakat yang 

sekarang beralih ke minimarket. Hal ini membuat David merasa resah 

sehingga memutuskan untuk membuat gerakan ini. Kampanye ini 
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langsung ditujukan kepada masyarakat sebagai pembeli.  Menurut David, 

berbelanja di warung tetangga tidak memiliki kerugian apapun. Dalam 

kegiatan kampanye ini, ia ingin menumbuhkan sifat kekuatan ekonomi 

kekeluargaan. Dengan berbelanja di warung tetangga, maka kita akan 

membantu orang-orang terdekat kita sendiri.  

Analisa studi eksisting akan dituangkan dalam bentuk table 

S.W.O.T berikut. 

Strenght Weakness 

1. Menggunakan 

kekuatan sifat 

kekeluargaan 

masyarakat indonesia 

1.Terbatas pada media 

poster 

2.Kampanye yang dilakukan 

kurang gencar 

3.Visual tidak terlalu 

menarik 

Opportunity Threat 

1.Pengembangan strategi 

komunikasi kampanye 

1.Banyak kampanye yang 

menggunakan cara 

komunikasi yang lebih 

mengunggah emosi.  

 

Tabel 3.1 S.W.O.T Gerakan Belanja di Warung Tetangga 
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2. Together for Good 

 

Gambar 3.16. Poster Together For Good 

 (https://www.indiainfoline.com/article/news-sector-media-entertainment/collect-

clean-create-with-together-for-good-a-nickelodeon-initiative-116041800331_1.html) 

Kampanye sosial ini dilakukan oleh Nickeledon India, yaitu sebuah stasiun 

tv yang biasa menayangkan berbagai acara tv anak-anak.  

Melalui pesan “Together for Good,  Nickelodeon memiliki harapan 

kalau anak-anak di saat ini sadar akan kebersihan untuk kebaikan bersama 

dimasa yang akan datang dengan melakukan hal kecil. Lewat slogannya 

yaitu Collect, Clean, and Create, Nickelodeon mengajak anak-anak untuk 

menjaga kebersihan lewat aktivitas memunguti sampah yang mereka 

temukan dan menjadikan sampah itu menjadi sebuah karya seni yang baru. 
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Jadi, kampanye ini tidak hanya menyadarkan mereka akan pentingnya 

kebersihan, namun juga meningkatkan kreativias mereka, bahwa sebuah 

sampah-pun bisa dijadikan sebuah karya seni. Hal ini dilakukan karena 

sampah merupakan masalah krusial yang dihadapi oleh negara India saat 

ini.  

Kampanye ini menggunakan media digital berupa website dari 

nickelodeon itu sendiri, dan dalam media tersebut ada infografis yang 

digunakan untuk mengarahkan anak-anak.  

Visual poster dari kampanye ini tetap menggunakan gaya desain 

dari Nickelodeon sendiri. illustrasi yang ada juga berupa karakter-karakter 

kartun Nickelodeon yang di kenal anak-anak. Hal ini bisa menjadi daya 

tarik anak-anak untuk membaca poster tersebut.  

Strenght Weakness 

- Ide unik dan kreatif karena 

sangat bermanfaat untuk anak 

- Hanya ditujukan untuk 

segmen anak-anak  

Opportunity Threat 

- Belum banyak kampanye 

sosial yang menggunakan 

teknik seperti ini 

- Larangan orangtua 

untuk anak  

 

Tabel 3.2. S.W.O.T Kampanye Together for Good 
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3. Toronto’s Anti Littering Campaign 

 

Gambar 3.17. Poster Toronto’s Anti Littering Campaign Lazy 

 (https://www.huffingtonpost.ca/2014/08/27/toronto-anti-littering_n_5722152.html) 

 

Gambar 3.18. Poster Toronto’s Anti Littering Campaign Selfish 

 (https://www.huffingtonpost.ca/2014/08/28/toronto-anti-littering-ads-

pulled_n_5730790.html) 

 

Gambar 3.19. Poster Toronto’s Anti Littering Campaign Lowlife 

 (https://laughingsquid.com/ingenious-toronto-anti-littering-ads-spell-out-snarky-

descriptors-for-litterbugs-using-cleverly-arranged-trash/) 
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Kampanye ini merupakan kampanye yang diadakan oleh 

LiveGreen Toronto. Kampanye ini menggunakan slogan “Littering Says a 

lot About You”, atau melakukan tindakan yang mengotori lingkungan 

adalah cerminan diri anda, seperti pemalas, babi, dan egois. Hal ini cukup 

menarik karena dapat membuat masyarakat sadar akan betapa buruknya 

tindakan yang mereka lakukan.  

Visual yang digunakan dalam poster ini juga berupa sampah 

kemasan makanan yang memiliki tulisan-tulisan seperti itu.  

Media yang digunakan adalah bus kota, iklan koran, dan tempat 

umum lainnya. 

Strenght Weakness 

- Ide unik dan kreatif dan 

sangat mengenai emosi 

masyarakat 

- Visual yang baik 

- Penggunaan kata-kata 

kasar seperti dumb, pig 

tidak baik apabila dibaca 

oleh anak-anak 

Opportunity Threat 

- Belum banyak kampanye 

sosial yang menggunakan 

teknik seperti ini 

- Penggunaan kata-kata  

kasar akan 

menimbulkan pro-kontra 

 

Tabel 3.3 S.W.O.T Kampanye Toronti Anti Littering 
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4. Kampanye Kebersihan Pasar di Indonesia 

a. Bandung 

 

Gambar 3.20. Baliho di Pasar Bandung 

 (http://pedagangpasar.org/2016/02/bahagia-itu-sederhana-kepasar/) 

Merupakan program dari Pasar SAE yang dilakukan pada pasar 

Ciwasstra Bandung. Selain mengajak, kampanye ini juga 

memberikan edukasi terkait membedakan sampah organic dan non-

organik. Pesan yang disampaikan dalam baliho adalah “Kebersihan 

adalah Bagian dari Iman”. 

b. Jogjakarta  

 

Gambar 3.21. Slogan di Pasar Jogja 

 (https://tutinonka.wordpress.com/2009/01/21/stop-belanja-ke-supermarket/) 
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Gambar 3.22. Slogan di Pasar Jogja 2 

(https://eksotisjogja.com/4-pasar-tradisional-di-jogja-yang-wajib-dikunjungi/) 

“Pasare Resik Rejekine Apik”, merupakan slogan yang dapat 

ditemukan di pasar pasar di Jogjakarta dan Magelang, seperti Pasar 

Beringhajo dan Pasar Demangan. 

c. Pekalongan

Gambar 3.23. Slogan di Pasar Pekalongan 

 (http://binaswadayakonsultan.com/web/id/pemberdayaan-pasar-sejahtera-

grogolan/) 

Merupakan sebuah program kampanye yang dilakukan oleh 

Yayasan Danamon Peduli, kerja sama dengan LPPM Unika Atma 

Jaya dan Bina Swadaya Konsultan dengan tujuan juga untuk 
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menciptakan kondisi pasar tradisional yang bersih dan terawat. 

Program ini dilakukan di Pasar Grogolan Pekalongan.  

d. Referensi visual 

Dalam perancangan kampanye ini, ada beberapa referensi visual 

yang digunakan seperti poster di truk maupun mural.  

 

Gambar 3.24. Referensi Visual 1 

 (http://muvilo.uk/video/kd9h3teJMd4/lucu-tulisan-dan-gambar-di-bak-truk-

biki.html) 

 

Gambar 3.25. Referensi Visual 2 

(https://rebanas.com/gambar/images/lihat-13-meme-nol-bikin-kamu-ngakak-

rajin-spbu-5) 
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Gambar 3.26. Referensi Visual 3 

 (https://sarklewer.com/menjepret-pantat-truk-kutunggu-jandamu/) 

 

Gambar 3.27. Referensi Visual 4 

   (https://rebanas.com/gambar/images/sadis-7-tulisan-kreatif-belakang-truk-

indonesia-lucu-instagram-edorusia) 

 

Gambar 3.28. Referensi Visual 5 

(https://pontas.id/2018/03/12/mural-di-antasari-sebagai-ajang-ekspresi-generasi-

muda12356/) 
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Gambar 3.29. Referensi Visual 7 

(https://news.okezone.com/view/2013/01/22/1/8592/mural-kritisi-banjir-jakarta/4) 

Kampanye-kampanye tersebut merupakan beberapa cara yang 

sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Namun kampanye-kampanye 

tersebut masih memiliki banyak kekurangan seperti penggunaan Bahasa 

yang masih kurang tepat dengan target sasaran terutama pada Pasar 

Pekalongan dan Pasar Ciwastra, tidak didukung dengan visual yang baik, 

dan yang digunakan hanya berupa poster slogan atau baliho.  

3.1.1.2.    Analisa SWOT 

Melihat kampanye sosial yang berhubungan dengan pasar tradisional dan 

kampanye sosial lainnya yang memiliki model yang serupa maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Kampanye Sosial Meningkatkan Interaksi 

Konsumen Dan Pedagang di Pasar Tradisional memiliki S.W. O. T yang 

dijabarkan dalam tabel berikut, 

Strenght Weakness 

- Didasarkan atas riset  

- Didukung oleh Lembaga yang 

berhubungan langsung dengan 

- Hanya ditujukan untuk 

segmen tertentu 

 

Perancangan Kampanye Sosial..., Yulia Ciputri, FSD UMN, 2018

https://news.okezone.com/view/2013/01/22/1/8592/mural-kritisi-banjir-jakarta/4


58 

 

SDM Pedagang Tradisional 

yaitu DPP APPSI 

 

 

Opportunity Threat 

- Belum banyak kampanye 

sosial yang menangkat tema 

ini 

- Persepi buruk dari 

masyarakat akan pasar  

tradisional dan 

berkembangan dari 

pasar modern 

 

Tabel 3.4 Analisa S.W.O.T 

3.2. Metodologi Perancangan 

Kampanye Sosial Five Functional Stage Development Model (Model 

Perkembangan Lima Tahap Fungsional) digunakan penulis dalam perancangan 

kampanye sosial ini. Menurut Venus (2008, hlm.33), dalam model kampanye 

tersebut, fokus pada 5 tahap kampanye yaitu yang dimulai dengan indentifikasi, 

legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi.  

1. Identifikasi 

Merupakan tahapan pembuatan identitas seperti nama kampanye, logo, 

dan slogan.  

2. Legitimasi 

Dukungan dari pihak tertentu seperti lembaga, organisasi.  

3. Penetrasi 
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Hampir serupa dengan tahap sebelumnya, namun dukungan disini didapat 

dari khalayak masyarakat.  

4. Simpati 

Tahap ketika pesan sudah berhasil menarik perhatian atau simpati 

masyarakat.  

5. Distribusi atau pembuktian 

Ketika kampanye dapat membuktikan pesan-pesannya. (hlm.33) 

Menurut Landa (2013, hlm.73-89), ada beberapa tahapan dalam 

mendesain, begitu juga dalam mendesain sebuah kampanye, 

1. Orientation 

Mencari tahu mengenai inti permasalahan untuk mengetahui permasalahan 

secara lebih dalam dan pada akhirnya dapat menentukan target audiens. 

Dalam Hal ini penulis melakukan wawancara kepada Muhammad Mauala 

selaku sekrtaris jendral DPP APPSI, wawancara kepada beberapa 

pedagang pasar tradisonal, observasi mengenai kondisi pasar tradisional, 

dan kuisioner.  

2. Analysis 

Setelah mengetahui inti permasalahan, maka penulis dapat menentukan 

target kampanye.  

3. Conception 

Tahap ini dimulai dari dari persiapan yaitu menentukan media yang akan 

digunakan, lalu menentukan konsep dan ide, menentukan elemen elemen 

apa saja yang akan digunakan dalam perancangan desain, penggunaan 
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typeface, dan lain lain melalui studi eksisting terhadap beberapa kampanye 

dengan tema serupa baik yang sdh pernah dilakukan di indonesia maupun 

di luar Indonesia. 

4. Design 

Penulis melakukan perancangan dengan didasarkan atas data-data yang 

sudah diperoleh sebelumnya seperti menyesuaikan gaya desain dengan 

audiens.  

5. Implementation 

Setelah melalui semua tahap diatas, penulis dapat melakukan 

pengaplikasian desain ke media yang digunakan. Evaluasi juga dilakukan 

pada tahap ini dan melihat apa saja yang menjadi kekurangan dalam 

perancangan ini sehingga dapat menjadi pembelajar untuk perancangan 

kampanye yang akan datang.  
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