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BAB III 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Metode yang akan dilakukan untuk mengumpulakan data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode kulitatif.  Riset kualitatif ini bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dan akan dibahas secara mendalam 

melalui pengumpulan data. Penulis akan membagikan kusioner yang akan 

dibagikan kepada anak remaja berusia 15-20 tahun untuk mengetahui kebiasaan 

dan karakteristik yang akan digunakan di dalam penelitian. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

mencangkup tinjauan pustaka, wawancara terhadap narasumber terkait  dan survei 

dengan metode kusioner.  

3.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Lindawati S.si selaku Kepala Sub 

Bidang Analisis data & Penyajian Informasi Kementrian Lingkungan Hidup 

Repubik Indonesia pada tanggal 14 April 2015 di Kantor Kementrian Lingkungan 

Hidup Indonesia yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, 

Jakarta Timur, DKI Jakarta 13410, Indonesia. 

 Data yang penulis dapatkan berupa kegiatan yang telah dilakukan oleh 

Kementrian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan air dan juga beberapa 

pertanyaan mengenai apa pentingnya kampanye sosial penghematan air di 

kalangan remaja. 
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1. Hasil Wawancara 

Air adalah salah satu sumber daya dan sudah banyak tercemar, terutama air 

minum, air minum berada di kelas satu, ada juga kelas dua dan lainnya yang 

digunakan untuk pertanian dan lain-lain jika tercemar juga dapat mempengaruhi 

kualitas kelas satu dan juga kenapa penting untuk remaja karena remaja 

merupakan generasi yang akan datang mereka nantinya akan memiiki keturunan 

yang juga membutuhkan air dan edukasi seputar penghematan dan penggunaan air 

oleh sebab itu penting sekali untuk menyadarkan para remaja betapa pentingnya 

air dan cara menghematnya karena belum tentu mereka mengetahui bahwa 

kebiasan-kebiasaan yang mereka lakukan itu ternyata boros air. Di masayarakat 

juga masih kurang sosialisasi atau kampanye seputar penghematan air. 

 Hal yang dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup untuk gerakan 

menghemat air atau untuk menjaga kelestarian air antara lain pengendalian 

kuliatas air, di seluruh indonesia sejak tahun 2006 jadi dipantau sungai-sungai dari 

yang lintas provinsi di Indonesia di deputi 3 juga ada program kali bersih, 

program pemeliharaan sungai dan danau serta pesisir laut.  

 Penulis mendapat sebuah buku yang membahas lebih jauh tentang 

kegiatan Kementrian Lingkungan Hidup seputar air yang akan penulis bahas di 

bagian analisis data, berikut adalah buku yang penulis dapatkan. 
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Gambar 3.1. Buku "Status Lingkungan Hidup Indonesia 2013" 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 Selanjutnya menurut beliau cara efektif agar remaja lebih memiliki 

keinginan untuk menghemat air dapat dimulai dari lingkungannya dahulu dan 

mendapatkan edukasi seputar penghematan air, dapat dimulai dari hal-hal kecil 

seperti mandi menggunakan shower lebih hemat air dibandingkan menggunakan 

gayung, selanjutnya bisa menampung air hujan untuk menyiram tanaman dan cuci 

mobil. Menurut beliau masih sangat kurang kampanye atau sosiaisasi seputar 

penghematan air di kalangan remaja terutama karena anak remaja sekarang tidak 

peduli akan sumber daya air, mereka lebih mementingkan kecantikan, dengan 

mandi berlama-lama padahal air itu sangat penting untuk kelangsungan hidup. 

 

2.  Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sangat penting dan 

dibutuhkannya sosialisasi melalui kampanye sosial seputar penghematan air di 

kalangan remaja karena kurangnya kepedulian dan sosialisasi seputar 
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penghematan air pada remaja saat ini, selain itu air juga sangat kruisal demi 

kelangsungan hidup sebagai salah satu sumber daya alam yang penting. 

 Dari data yang penulis dapatkan, Kementrian Lingkungan Hidup sendiri 

juga belum melakukan kegiatan di bidang penghematan air namun di bagian 

kualitas air. 

3.1.2. Pengamatan Lapangan/Observasi 

Selain melakukan wawancara dan survey, penulis juga melakukan kegiatan 

observasi dengan mengamati para remaja di restoran dan wc umum bagaimana 

mereka menggunakan air saat mencuci tangan. Kegiatan observasi ini bertujuan 

untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam menggunakan air dan kepedulian 

mereka terhadap pemakaian air di tempat umum. 

 

Gambar 3.2. Keran tetap menyala sewaktu cuci tangan dan mengambil sabun                           
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Hasil observasi yang penulis lakukan di beberapa mall dan kampus terhadap anak 

muda berumur 15-20 tahun adalah walaupun beberapa mall di Jakarta dan 

Tangerang sudah menggunakan keran wastafel otomatis yang menggunakan 

sensor dimana air hanya akan keluar jika ada tangan di depan wastafel, namun di 

beberapa restoran dan mall yang belum memakai wastafel dengan sensor. 

  Penulis masih banyak menemukan masyarakat terutama di kalangan 

remaja masih tidak mematikan keran sewaktu mengambil sabun dan menyabuni 

tangan mereka, air dibiarkan terus mengalir, bahkan ada beberapa yang sengaja 

berlama-lama sambil memainkan air, mungkin karena mereka pikir itu tempat 

umum dan mereka bisa memakai sesuka hati, padahal kita dapat menghabiskan 

sampai 2,5 liter air jika kita tidak menutup keran saat mengambil sabun dan 

memakai sabun saat cuci tangan.  

 

Gambar 3.3. Memakai sabun tanpa mematikan keran                                           
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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2. Pengamatan Terhadap Target/Sasaran 

a) Karakter Target 

1) Segmentasi Geografis  : JABODETABEK  

2) Segmentasi Demografis  :  

 a) Usia   : 15-20 tahun  

 b) Jenis Kelamin  : Laki-laki & Perempuan 

 c) Pendidikan   : SMA, SMK , dan Perguruan Tinggi 

3) Segmentasi Psikografis  :  

 a) Status Ekonomi  : Menengah & atas 

 b) Gaya Hidup  : Semi modern, modern  

b) Kebiasaan media/informasi yang digunakan 

Dari hasil survey yang penulis lakukan anak remaja berusia 15-20 tahun 

46% dari 50 responden pergi jalan-jalan saat mereka memiliki waktu luang 

dan berdasarkan observasi penulis saat mereka mencuci tangan mereka 

kerap kali melihat kaca, jadi menurut penulis media yang cocok untuk 

digunakan di kampanye AIR (Ayo Irit aiR) ini adalah media cetak. 
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Gambar 3.4. Diagram Jawaban kebiasan di waktu luang                              
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

3.  Kesimpulan  

Dari Observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa anak remaja 

berusia 15-20 tahun masih banyak yang kurang perhatiannya akan penggunaan air 

bersih padahal membiasakan diri menghemat air sangatlah penting. Selain 

kurangnya perhatian sepertinya anak remaja juga tidak mengetahui akibat dari 

kebiasaan yang mereka lakukan dalam menggunakan air oleh sebab itu sangat 

penting untuk mensosialisasikan menghemat air di kalangan remaja salah satunya 

melalui kampanye sosial penghematan air di kalangan remaja. 

3.1.3.  Hasil Survey Angket atau Questioner 

Penulis melakukan dua macam survey melalui questioner, survey yang pertama 

penulis lakukan agar mengetahui perilaku masayarakat dan kebiasaannya tentang 

penggunaan air bersih dan yang kedua adalah survey visual seputar pembuatan 

Kampanye Sosial..., Marlin Chandra, FSD UMN, 2015



desain media cetak yang akan penulis buat agar dapat diterima oleh masayarakat 

dan pesannya dapat tersampaikan dengan baik. 

1. Hasil Survey/ Questioner 

Berikut ini merupakan hasil survey pertama yang penulis lakukan mengenai 

kebiasaan msyarakat: 

 

Gambar 3.5. Diagram Pertanyaan 1                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.6. Diagram Pertanyaan 2                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 3.7. Diagram Pertanyaan 3                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.8. Diagram Pertanyaan 4                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.9. Diagram Pertanyaan 5                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 3.10. Diagram Pertanyaan 6                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.11. Diagram Pertanyaan 7                                                                                       
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.12. Diagram Pertanyaan 8                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Kampanye Sosial..., Marlin Chandra, FSD UMN, 2015



Berikut merupakan hasil survey visual: 

1. Tipe karakter manakah yang anda sukai? 

a.   b.   c.  

Gambar 3.13. Gambar Pertanyaan Visual 1                                                                                 
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.14. Diagram Pertanyaan Visual 1                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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2. Tipe mewarnai apa yang kalian sukai? 

a.    b .  c.  

Gambar 3.15. Gambar Pertanyaan Visual 2                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.16. Diagram Pertanyaan Visual 2                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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3.  Font mana yang kalian sukai? 

a.AIR   b. AIR   c. AIR 

Gambar 3.17. Gambar Pertanyaan Visual 3                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.18. Diagram Pertanyaan Visual 3                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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4. pilih warna yang kalian sukai.. 

a.  

b.  

c.  

Gambar 3.19. Gambar Pertanyaan Visual 4                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Diagram Pertanyaan Visual 4                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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5. Tipe keran mana yang lebih anda sukai? 

a.   b.  

Gambar 3.21. Gambar Pertanyaan Visual 5                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.22. Diagram Pertanyaan Visual 5                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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6. Tipe mana yang lebih kalian sukai fotografi/ilustrasi? 

a.    b.  

Gambar 3.23. Gambar Pertanyaan Visual 6                                                                                     
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

 

Gambar 3.24. Diagram Pertanyaan Visual 6                                                                                        
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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3.1.4 Analisis Data 
  
1.  Analisis S.W.O.T. 
 
Penulis melakukan analisis S.W.O.T. yaitu proses analisa Strengths (Kekuatan), 

Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Kesempatan), Threats (Ancaman) dari 

Kampanye Sosial penghematan air di kalangan remaja AIR (Ayo Irit aiR). 

Analisis S.W.O.T. penulis buat berdasarkan pengumpulan data yang telah penulis 

lakukan, berikut adalah S.W.O.T. dari topik Tugas Akhir penulis: 

1. Strengths 

Kampanye Sosial tentang pengehamatan air memiliki topik yang masyarakat 

dapat lakukan dan menjadi bagian karena air adalah sumber daya yang dipakai 

oleh semua orang dan pemakaiannya setiap hari jadi tidak asing lagi di 

masyarakat sehingga lebih mudah untuk diterima dan dikomunikasikan selain itu 

dampak dari kampanye sosial ini dapat membuat sumber daya alam lebih 

terjaga, selain itu dapat menanamkan kebiasaan baik pada anak remaja.  

2. Weaknesses 

Kelemahan atau Weaknesses dari Kampanye Sosial penghematan air di kalangan 

remaja adalah segmentasi geografisnya hanya di daerah JABODETABEK belum 

seuruh Indonesia. Sulit menemukan media yang tepat agar tepat sasaran karena 

anak remaja sebagai target audiens dari kampanye ini cenderung memiliki sifat 

ketidakpeduian yang tinggi. 
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3. Opportunities 

Berdasarkan survey dan wawancara yang penulis lakukan kampanye sosial 

tentang penghematan air ini masih sangat kurang di JABODETABEK jadi 

kampanye sosial ini memiliki daya tarik tersendiri di masyarakat. 

4.Threats 

Terdapat beberapa topik sosial lainnya yang lebih gencar dibicarakan di kalangan 

masyarakat sehingga Kampanye Sosial pengehematan air di kalangan remaja ini 

dapat menjadi isu yang diremehkan. 

2.  Penyelenggara  

PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) hadir di Jakarta untuk meningkatkan 

penyediaan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat di wilayah Barat DKI 

Jakarta sejak 1 Februari 1998, melalui 25 tahun kerjasama dengan PAM Jaya. 

 PALYJA merupakan bagian dari SUEZ ENVIRONNEMENT, lini usaha 

Grup GDF SUEZ – Perancis, yang bergerak di bidang: air, pelayanan limbah, 

peralatan terkait yang penting bagi kehidupan sehari-hari dan pelestarian 

lingkungan;   dan juga merupakan bagian dari PT Astratel Nusantara, lini usaha 

Grup ASTRA – Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur. 

 Salah satu misi PALYJA adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan 

dengan tingkat pelayanan yang tinggi dan dengan menyediakan air bersih dengan 

kuantitas, kesinambungan dan kualitas yang baik melalui operasi yang unggul. 
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Sejak tahun 1998 PALYJA telah berhasil meningkatkan akses air bersih menjadi 

lebih dari 405 ribu sambungan bagi lebih dari 3 juta penduduk di wilayah Barat. 

 Visi dari PALYJA adalah menjadi perusahaan penyedia pelayanan air 

pilihan di Indonesia dengan memberikan kepuasan pelanggan dan melampaui 

harapan para pemangku kepentingan. 

 Misi dari PALYJA adalah: 

1. Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan kita dengan tingkat 

pelayanan yang tinggi dan dengan menyediakan air dengan kuantitas, 

kontinuitas dan kualitas yang baik melalui operasi yang unggul. 

  

2. Untuk menjaga kerjasama yang berkesinambungan dengan stakeholder 

publik untuk kepentingan masyarakat seraya tetap memenuhi peraturan 

yang berlaku.  

3. Untuk mengembangkan potensi karyawan agar karyawan dapat 

memaksimalkan kinerja, puas dalam bekerja serta memberikan kepada 

karyawan lingkungan yang sehat dan aman.  

4. Untuk meningkatkan penciptaan nilai bagi pemegang saham. 

5. Untuk memberikan pertanggungjawaban sosial, melindungi lingkungan 

dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.  

6. Berhubungan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

sumber air dalam rangka meningkatkan kesadaran umum tentang 

kelangkaan air.  
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7. Untuk mengembangkan kerjasama strategis jangka panjang dengan rekan 

bisnis kita.  

8. Untuk menjaga citra perusahaan yang baik. 

 Nilai yang dipegang teguh oleh PALYJA adalah: 

1. Bertanggung Jawab  

2. Peduli 

3. Dipercaya 

4. Inovatif 

 

Gambar 3.25. Logo PALYJA  
(http://s844.photobucket.com/user/binaabgpdhi/media/logoPALYJA2.jpg.html) 
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Gambar 3.26. Struktur Pemegang Kepentingan  
(http://id.palyja.co.id/profil/tentang-palyja/pemegang-kepentingan/) 

 

3. Sponsor 

PT Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai 

Zeepfabrieken N.V. Lever Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu 

perusahaan terdepan untuk produk Home and Personal Care serta Foods & Ice 

Cream di Indonesia. 

 Rangkaian Produk Unilever Indonesia mencangkup brand-brand ternama 

yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, 

Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue Band, Royco, Bango, dan 

lain-lain. 

 Saham perseroan pertamakali ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 

1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia seja 11 Januari 1982. Pada akhir tahun 

2011, saham perseroan menempati peringkat keenam kapitalisasi pasar terbesar di 

Bursa Efek Indonesia. 
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 Sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial, Unilever 

Indonesia menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang luas. 

Keempat pilar program kami adalah Lingkungan, Nutrisi, Higiene dan Pertanian 

Berkelanjutan. 

Visi dari Unilever Indonesia adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari 

Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. 

Misi dari Unilever Indonesia antara lain: 

a. Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. 

b. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih 

menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan 

orang lain. 

c. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap 

harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi 

dunia. 

d. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang 

memungkinkan kami tumbuh dua kali lipat sambil mengurangi dampak 

terhadap lingkungan. 

 

Kampanye Sosial..., Marlin Chandra, FSD UMN, 2015



 

Gambar 3.27. Logo PT. Unilever Indonesia 
(http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20101225200412/logopedia/images/7/7a/Unilever_logo_2) 

 

3.1.5. Studi Existing 

1. Refrensi Visual 

Berikut adalah referensi visual dari kampanye seputar air yang sudah pernah 

dibuat oleh lembaga dari mancanegara. 

 

Gambar 3.28. Poster Save Water           
(https://www.pinterest.com/pin/405464772673988252/) 
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Gambar 3.29. Poster Join 
(http://www6.cityu.edu.hk/greenconnections/green_connection/involved/img/Save_10L_Water_C

ampaign_Leaflet.jpg) 

 

Gambar 3.30. Ilustrasi air                                                                  
(http://studiosixbranding.com/prod/wp-content/uploads/2014/07/water_top.jpg) 
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