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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum 

Seperti yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa dalam pembuatan 

kampanye sosial ini, penulis memilih target audiens para orang tua yang memiliki 

anak usia 6-12 tahun. Orang tua yang menjadi target penelitian ini adalah mereka 

yang berperekonomian menengah di daerah Gading Serpong, yaitu orang tua yang 

menyekolahkan anaknya di SDN Cihuni 1, SD Menara Tirza dan Santo Fidelis. 

Hali ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu pertama anak yang mulai 

memasuki dunia pendidikan mengalami perubahan kegiatan yang lebih aktif di 

sekolah dibandingkan ketika berada di rumah, kedua para orang tua  dengan latar 

belakang kondisi sosial ekonomi menengah memiliki kemampuan yang cukup 

untuk menjangkau harga telur ayam. Selain itu diperoleh fakta lain bahwa ada 

kecenderungan orang tua mulai memberikan perhatian lebih terhadap bahaya 

kolesterol dan obesistas pada saat anak mulai masuk sekolah dengan 

pertimbangan kesehatan dan penampilan. 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas akhir 

ini adalah metode kualitatif. Menurut Bagong Suyanto (2011, hal.166) metode ini 

merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-

kata untuk menyelidiki sebuah obyek yang bertujuan mengangkat fakta yang tidak 
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dapat diukur dengan angka-angka. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian 

yang bersifat deskriptif mengenai kehidupan sosial. Penggunaan metode 

penelitian kuantitatif juga dilakukan untuk membuktikan bahwa fenomena seperti 

yang diuaraikan penulis sebelumnya memang benar terjadi. Untuk itu landasan 

teori dipakai sebagai penguat pada penelitian, agar penelitian yang dilakukan 

menjadi terarah berdasarkan fakta di lapangan. 

Mengingat kembali mengenai dua tujuan utama kampanye sosial ini  yaitu 

untuk menyadarkan orang tua bahwa telur ayam negeri tidak memiliki bahaya 

kolesterol seperti yang mereka takutkan selama ini walaupun dikonsumsi setiap 

hari dan yang ke dua untuk mengajak para orang tua agar mau menggunakan telur 

ayam negeri sebagai salah satu bahan makanan kaya nutrisi dan vitamin untuk 

dikonsumsi anak mereka setiap hari maka penulis merasa perlu untuk 

mengungkapkan fakta yang ada di seputar telur ayam kepada target sasaran agar 

mereka bisa menghapus paradigma negatif tentang telur ayam, yang kemudian 

dilanjutkan dengan aktivitas kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran dan 

keinginan target sasaran untuk menyediakan menu telur ayam dalam hidangan 

yang mereka sajikan untuk anak-anak mereka. 
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3.2 Hasil Penelitian 

3.2.1 Hasil survei terhadap orang tua 

Penggunaan metode penelitian kuantitatif juga dilakukan untuk membuktikan 

bahwa sedang terjadi fenomena ini. Penulis membuat sebuah survei dengan 

menyebarkan kuisioner kepada orang tua murid Sekolah Dasar Santo Fidelis, 

Menara Tirza dan SDN Cihuni1 di Gading Serpong. Koresponden dari survei ini 

berjumlah 70 orang tua murid. Alasan penulis melibatkan 70 koresponden untuk 

survey ini adalah karena dengan jumlah 70 koresponden sudah bisa dianggap 

mewakili kondisi umum dari kelompok sasaran. Pertanyaan dari kuisioner 

tersebut adalah: 

Tabel 3.1 Hasil Kuisioner pada Orang Tua Murid 

PERTANYAAN JAWABAN JUMLAH 

1. Apakah anak anda menyukai telur? Ya 70 

Tidak 0 

2. Jenis telur apa yang anak anda sukai? Ayam 69 

Puyuh 20 

Bebek 14 

Ayam Kampung 9 
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3. Apakah anda mengijinkan anak anda 

memakan telur setiap hari? 

Ya 22 

Tidak 48 

4. Apakah menurut anda telur memiliki kadar 

kolesterol tinggi? 

Ya 43 

Tidak 12 

Tidak Tahu 15 

5. Apakah anda tahu manfaat telur? Ya 23 

Tidak 47 

 

Berdasarkan hasil survei diatas, dapat disimpulkan bahwa telur ayam 

negeri sangat disukai oleh anak-anak, namun jenis telur lain juga tidak kalah 

disukai anak-anak seperti telur bebek dan telur puyuh. Terlihat juga bahwa 

sebagian besar orang tua tidak mengijinkan anaknya mengkonsumsi telur setiap 

hari. Kebanyakan orang tua berpikir bahwa telur ayam negeri mengandung kadar 

kolesterol yang tinggi yang dapat membahayakan kesehatan tubuh anaknya. Yang 

menarik, dari hasil survey ini diperoleh fakta bahwa sebagian besar responden 

tidak mengetahui manfaat dari telur ayam negeri. 

Selain survey untuk mengetahui tingkat pemahaman umum dari para 

orang tua, penulis juga membuat kuisioner yang diberikan kepada 120 orang anak 

di SD Santo Fidelis, Menara Tirza dan SDN Cihuni 1 dengan tujuan untuk 
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mengetahui tingkat kesukaan anak-anak tersebut pada satu tokoh kartun tertentu. 

Hal ini dilakukan penulis untuk membantu menentukan tokoh kartun yang akan 

dipakai dalam media kampanye. Pada kuisioner anak ini ditampilkan beberapa  

film kartun kesukaan anak-anak dan pilihan karakter yang akan menjadi maskot 

kampanye. Maskot ini akan penulis gunakan untuk menarik perhatian anak-anak 

akan kampanye ini. Hasil dari survey ini adalah sebagai berikut: 

Film kartun mana yang paling disukai? 

Gambar 3.1 Hasil kuisioner pada anak 

 

Doraemon    Spongebob  Ben 10  Upin & Ipin       Krisna  Naruto 

15     30          8   39      18            10 

Sedangkan untuk mendapatkan karakter maskot yang tepat survey 

dilakukan pada orang tua dan anak. Dalam survey ini penulis memberikan 

pertanyaan mengenai diantara karakter yang ada, karakter manakah yang paling 

menarik dan lucu? Survey ini berakhir dengan hasil sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Karakter yang diujikan ke anak-anak 

 

3.2.2 Hasil wawancara 

Selain melakukan survey seperti yang telah diuraikan diatas, untuk mendapatkan 

sumber informasi yang lebih akurat penulis juga melakukan wawancara yang 

dilakukan pada bulan april 2013 mengenai manfaat telur ayam negeri. Wawancara 

ini dilakukan dengan Dokter Christina Martana, yaitu seorang dokter umum di 

Klinik Surya Medika. Dari wawancara tersebut penulis mendapatkan beberapa 

informasi mengenai manfaat dan kelebihan telur ayam negeri. Menurut Dokter 

Christina Martana, benar sekali bahwa pada kenyataanya masih banyak orang tua 

yang memiliki pandangan buruk terhadap telur ayam negeri. Pandangan buruk 
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tersebut lebih cenderung pada anggapan bahwa telur ayam negeri dianggap 

membawa pengaruh buruk untuk anak bila dikonsumsi terlalu sering karena masih 

banyak masyarakat awam berfikir bahwa telur ayam negeri adalah salah satu 

bahan makanan yang dapat menjadi penyebab tingginya kadar kolesterol di dalam 

tubuh. 

Masih menurut penjelasan dari dokter Christina Martana menyebutkan, 

sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya 

mengkonsumsi telur ayam negeri setiap hari tidak akan menimbulkan kolesterol 

berlebih di dalam tubuh terutama bagi anak-anak. Sebutir telur ayam negeri rebus 

hanya mengandung 78 kalori, jumlah kalori ini setara dengan 200 gram buah pir. 

Di dalam telur juga mengandung protein, lemak, omega-3, omega-6, Vitamin E, 

Vitamin A, Vitamin B kompleks, kalsium, kolin dan Vitamin D. Dengan 

banyaknya kandungan gizi didalam telur, bila dikonsumsi secara rutin setiap hari 

atau minimal 4 kali dalam seminggu dapat meminimalkan resiko kanker usus, 

mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi resiko penurunan fungsi dan 

kekuatan otot dan terutama bagi wanita dapat mengurangi resiko kanker payudara. 

Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh sehat dan cerdas. 

Pola makan yang mereka berikan kepada anaknya sebisa mungkin adalah pola 

makan yang mengandung nutrisi seimbang agar otak sehat dan tidak gampang 

sakit. Makanan dengan pola 4 sehat 5 sempurna tentunya dapat memenuhi 

kebutuhan karbohidrat, protein dan vitamin yang dibutuhkan anak. Tidak hanya 
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itu saja makanan yang dikonsumsi anak harus mengandung zat pembangun, zat 

pengatur dan zat tenaga ujar Dokter Christina Martana. 

Banyak orang tua yang telah memiliki pengetahuan bahwa telur ayam 

negeri merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat mudah dijumpai 

mulai dari pasar tradisional, pasar modern, hingga super market. Dengan harga 

yang terjangkau, keluarga dengan golongan menengah hingga bawah dapat selalu 

membeli telur ayam negeri. Sumber protein hewani satu ini selain memiliki harga 

yang terjangkau juga memiliki segudang manfaat, mulai dari vitamin, protein, 

omega-3 dan masih banyak lagi. 

 

3.3 Lembaga Pendukung 

Sebuah kampanye membutuhkan lembaga pendukung dalam bidang pembiayaan. 

Lembaga pendukung tersebut akan memberikan bantuan materi maupun ide untuk 

menyukseskan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam program kampanye sosial. 

Lembaga yang menjadi pendukung kampanye ini antara lain Yayasan Gema Sadar 

Gizi, dan Departemen Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 

 

3.4 Analisa SWOT 

Menurut Henry (2008, hal 61) analisa SWOT merupakan metode yang digunakan 

untuk  mengevaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman perencanaan 
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strategi. Metode ini membantu perencanaan dalam mencapai tujuan dan 

memperhatikan hal yang diperlukan oleh perencana. Dengan adanya gambaran 

kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dapat menjadi dasar dalam 

strategi perencanaan. 

3.4.1 Strength (kekuatan) : 

Kekuatan dari kampanye sosial ini diantaranya adalah: 

a. Meningkatkan kesadaran orang tua yang memiliki anak usia 6 – 12 tahun 

mengenai pentingnya mengkonsumsi telur bagi anak. 

b. Telur merupakan bahan makanan yang mudah dijumpai dimasyarakat dan 

memiliki harga terjangkau. 

c. Program ini selaras dengan program pemerintah terutama departemen 

kesehatan yaitu untuk usaha peningkatan kualitas gizi keluarga 

 

3.4.2 Weakness (kelemahan) : 

Adapun kelemahan dari kampanye sosial dengan tema ini adalah: 

a. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat akan hasil penelitian yang 

dilakukan 

b. Pandangan buruk yang sudah tertanam di masyarakat mengenai dampak 

buruk telur ayam negeri. 

c. Kurangnya kepedulian masyarakat umum untuk ikut mensosialisasikan 

kampanye social ini 
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3.4.3 Opportunity (peluang) : 

Peluang dari kampanye sosial meningkatkan kesadaran orang tua yang memiliki 

anak usia 6 – 12 tahun mengenai pentingnya mengkonsumsi telur bagi anak 

adalah: 

a. Ada harapan kampanye ini bisa menjangkau para orang tua murid agar 

tidak mempercayai mitos buruk seputar telur  ayam negeri yang selama ini 

beredar karena sejauh ini tidak ada pembuktian yang pasti dari hal 

tersebut. 

b. Adanya harapan peningkatan kesadaran dari masyarakat umum akan 

pentingnya mengkonsumsi telur bagi anak mereka sehingga bisa 

berdampak pada paningkatan kualitas gizi anak-anak pada umumnya. 

3.4.4 Threat (tantangan) : 

Tantangan dari kampanye sosial meningkatkan kesadaran orang tua pentingnya 

mengkonsumsi telur bagi anak ini adalah ketidak percayaan sebagian target yang 

sudah memiliki pandangan buruk terhadap manfaat telur ayam negeri. 

3.5 Data Target 

Segmentasi audiens yang akan menjadi target kampanye ini akan difokuskan pada 

orang tua murid. Pemilihan target ini berdasarkan hasil survey, wawancara, dan 

studi lapangan yang penulis lakukan. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan 

mengenai target yang akan menjadi sasaran kampanye sosial ini. 
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Berdasarkan segi demografis yang akan menjadi target audiens adalah pria atau 

wanita (orang tua murid) yang memiliki anak usia 6-12 tahun atau usia sekolah 

dasar. Alasan pemilihan target orang tua murid dengan anak yang memiliki usia 

sekolah dasar adalah ketakutan orang tua akan bahaya penyakit yang akan 

menyerang anaknya, kegemukan, dan kurangnya asupan gizi untuk anaknya. Dari 

segi geografis yang juga dianggap mempengaruhi pemilihan target audiens 

diputuskan bahwa target audiensnya adalah mereka yang bertempat tinggal di 

wilayah Gading Serpong. Sedangkan dari segi psikografis, target audiens adalah 

masyarakat kelas menengah yang sudah berkeluarga dan memiliki anak usia 

sekolah dasar. Terakhir ditinjau dari behaviour target adalah orang tua murid yang 

mempedulikan perkembangan kesehatan anak. 

 

3.6 Proses Perancangan Desain 

3.6.1 Brainstorming 

Dalam proses perancangan desain dibutuhkan brainstorming. Dengan melakukan 

brainstorming akan diperoleh beberapa kata kunci yang tepat dan berhubungan 

dengan kampanye sosial yang dilakukan. Kata kunci yang penulis peroleh yaitu 

telur ayam negeri, bergizi, aksi, kampanye, anak, orang tua, kolesterol. Hasil 

wawancara penulis dengan Dokter Christina Martana juga melihat ketakutan 

orang tua akan kolesterol yang ditimbulkan telur bila dikonsumsi oleh anaknya 

setiap hari. 
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Target yang menjadi sasaran pada kampanye ini ada dua yaitu target 

primer(orang tua yang memiliki anank usia 6-12 tahun) dan target sekunder(anak 

usia 6-12 tahun). Selain fokus menarik perhatian target primer, penulis juga harus 

menarik perhatian target sekunder. Dari karakter target sekunder yang mudah 

tertarik dengan sesuatu yang lucu, maka untuk menarik perhatian target sekunder 

penulis mendapat ide untuk membuat sebuah maskot telur yang lucu dan 

menggemaskan. Dengan adanya maskot telur ayam tersebut diharapkan dapat 

menarik perhatian anak-anak yang dapat mempengaruhi perhatian orang tua akan 

kampanye ini. 

 

Gambar 3.3 Brainstorming 
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3.6.2 Sketsa Poster 

Dalam proses perancangan desain poster pesan yang ingin disampaikan pada 

target adalah telur ayam negeri memiliki segudang manfaat yang baik untuk 

tumbuh kembang anak. 

 

Gambar 3.4 Sketsa 

 

3.6.3  Strategi Kreatif 

Sebuah kampanye dibutuhkan strategi kreatif untuk menyampaikan pesan dengan 

lebih mudah di tangkap oleh responden. Media kampanye yang akan di gunakan 

untuk menarik perhatian responden (orang tua murid di Sekolah Dasar Santo 

Fidelis, SDN Cihuni 1 dan Menara Triza) adalah poster. Poster dengan tema 

memakan telur setiap hari ini menggunakan ilustrasi, tipografi, layout dan warna 

yang sesuai dengan target. 
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Pemasangan poster akan dilakukan 2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan. 

Kegiatan kampanye ini akan diselenggarakan selama 2 hari di sekolah pada hari 

dan tanggal yang sudah disesuaikan dengan pihak sekolah. Pada hari pertama 

akan difokuskan pada penyuluhan kepada orang tua dan anak akan manfaat telur 

dan gizi yang terdapat di dalamnya. Sebuah kegiatan berupa lomba juga akan 

dilakukan untuk menyemarakkan kampanye ini. Lomba ini ditujukan untuk anak-

anak yaitu mengarang dengan tema pengalaman menarikku dengan telur. Para 

siswa akan mendapatkan souvenir berupa pin, sticker, dan notes. Bagi para siswa 

yang memenangkan lomba akan mendapat tote bag dan kaos. 

Dengan adanya kampanye ini diharapkan para orang tua lebih mengerti 

manfaat dan gizi yang terdapat di dalam telur ayam negeri. Perubahan pola pikir 

orang tua yang selama ini melarang anaknya untuk mengkonsumsi telur ayam 

negeri. Telur sudah tidak dianggap sebagai salah satu bahan makanan yang 

mengandung kolesterol. Item yang akan dikeluarkan selama kampanye:  

1. Poster 

Poster akan dicetak dengan ukuran A2 4/0, menggunakan kertas art 

carton, dengan jumlah 15. 

2. Pin  

Ukuran diameter pin akan dibuat sebesar 5,8cm, dengan jumlah 2.400 biji. 

3. Stiker,  

Sticker berukuran 10x3,5cm, dengan bahan chromo  

4. Tote bag  
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Bahan yang dipilih untuk tote bag adalah kain blacu, dengan ukuran 

25x30cm. Tote bag akan dicetak pada satu sisinya saja. 

5. Kaos  

Warna kaos yang digunakan adalah putih dengan ukuran 41x63cm 

(medium), di cetak pada bagian depan saja. 

6. Notes 

Cover notes menggunakan art karton dicetak 4/0 dan bagian dalam 

menggunakan HVS. 

7. X-banner  

Banner  akan dicetak pada bahan albatros, dengan ukuran 160x60cm dan 

dilapis laminating glossy. 

8. Brosur. 

Ukuran brosur adalah 10x21cm, dicetak 4/4 dengan bahan matte paper. 

Perincian biaya akan dilakukan secara kasar untuk pencetakan dan 

kegiatan lomba. 

Tabel 3.2 Perincian biaya kampanye 

Item yang dibuat Kuantitas Biaya 

Poster 50 Rp. 1.500.000 

Brosur 2.400 Rp. 3.000.000 

Pin 400 Rp. 1.600.000 
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Stiker 1000 Rp. 250.000 

Tote bag 500 Rp. 3.500.000 

Kaos 60 Rp. 2.100.000 

Notes 500 Rp. 2.500.000 

X-banner 3 Rp. 300.000 

Total Rp. 14.750.000 
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