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  BAB III 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Penelitian dalam perancangan kampanye sosial mengenai meningkatkan 

konsumsi ikan dilakukan secara penelitian primer dan sekunder untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menentukan media yang 

digunakan dalam aktivasi kampanye nanti kepada audiens secara luas. Penulis 

melakukan wawancara dan kuesioner dalam mendapatkan data-data untuk 

perancangan. 

3.1.1.  Wawancara 

Dengan melakukan wawancara penulis dengan narasumber dapat bertujuan 

untuk mendapatkan pendapat dan sudut pandang narasumber terhadap masalah 

yang diangkat dan mendapatkan informasi untuk data penelitian. Berdasarkan 

wawancara yang penulis lakukan kepada dokter spesialis gizi anak Lusiana 

Margaretha, Sp A di rumah sakit Carolus Summarecon Serpong, pada Jumat 10 

April 2015 guna mendapatkan data mengenai kondisi gizi pada anak dan remaja 

di Indonesia dan bagaimana penanganan perkembangan kesehatan pada anak 

dari nutrisi yang dikonsumsinya. Khususnya kebutuhan nutrisi dari daging ikan 

cukup besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan peningkatan kecerdasannya, 

tergantung juga dari besarnya makanan yang masuk. 

Perancangan Kampanye..., FX Bayu, FSD UMN, 2015



43 

 

Kemudian melalui wawancara yang kedua dengan dokter Yustina Anie, 

Msc., SpGK penulis mendapat data bahwa pemenuhan nutrisi ataupun gizi 

sangat berpengaruh pada tubuh tergantung dari usianya untuk menunjang 

pertumbuhan. Dan yang paling terlihat mengenai kasus kesadaran makan ikan 

yang kurang adalah masyarakat di perkotaan khususnya pada anak-anak. Dan 

orang tua sebagai pemenuh kebutuhan makanan dalam keluarga punya peranan 

paling penting sehari-hari, tergantung ketelatenannya dalam menjaga asupan gizi 

dari makanan pada anak-anak. Dan juga mendapatkan data mengenai kandungan 

protein atau kadar dari tiap ikan, serta cara pengolahannya yang benar seperti 

direbus untuk menjaga kandungan protein. Termasuk penjelasan bahwa 

kandungan protein yang lebih besar ada pada ikan tongkol dan kakap. 

3.1.1.1. Hasil Wawancara 

Melalui wawancara dengan dokter Lusiana Margaretha, Sp A dan Yustina Anie, 

Msc., SpGK penulis mendapat informasi jika pemenuhan nutrisi ataupun gizi 

sangat berpengaruh pada tubuh tergantung dari usianya. Dan pada anak anak 

tentu membutuhkan makanan yang kaya nutrisi untuk menunjang pertumbuhan. 

Pemenuhan makanan seperti nasi, lauk pauk atau ikan, daging merah, buah, dan 

sebagainya harus lebih besar pada usia muda ketimbang pada orang dewasa. 

Termasuk gizi pada asupan yang masuk juga dipengaruhi oleh berat anak, 

semakin besar berat anak maka bisa dipastikan kalori yang masuk cukup besar. 

Orang tua sebagai pemenuh kebutuhan makanan dalam keluarga punya peranan 
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paling penting sehari-hari, tergantung ketelatenannya dalam menjaga asupan gizi 

dari makanan pada anak-anak. 

3.1.1.2. Analisis Wawancara 

Melalui wawancara dengan dokter Lusiana Margaretha, Sp A dan Yustina Anie, 

Msc., SpGK penulis mendapat kesimpulan bahwa pemenuhan nutrisi ataupun 

gizi sangat berpengaruh pada tubuh tergantung dari usianya untuk menunjang 

pertumbuhan. Dan orang tua sebagai pemenuh kebutuhan makanan dalam 

keluarga punya peranan paling penting sehari-hari, tergantung ketelatenannya 

dalam menjaga asupan gizi dari makanan pada anak-anak. 

3.1.2. Kuesioner 

3.1.2.1. Jawaban dari hasil kuisioner 

Berdasarkan hasil  kuesioner yang penulis lakukan dan disebar secara online  

kepada responden yang sekiranya tinggal di perkotaan guna mendapatkan data 

mengenai tingkat konsumsinya terhadap ikan termasuk alasan tidak menyukai 

konsumsi ikan, serta mencari tahu media apa yang bagi responden dikatakan 

menarik, yang berhubungan media yang akan penulis gunakan dalam penyaluran 

pesan atau konten kampanye saat activation on ground.  

Data ini diperoleh dari survei atau kuesioner hingga 15 April 2015. 
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Pekerjaan para audiens saat ini 

 

Pekerjaan Lainnya 4 3.2% 

Pegawai Swasta 93 75% 

Pelajar/Mahasiswa 14 11.3% 

Pegawai Negeri 0 0% 

Wirausahawan 5 4% 

Other  4 3.2% 

 

Gambar 3.2.Pekerjaan  Responden 

 (Sumber : Kuesioner Penulis, 2015) 

Berdasarkan hasil  kuesioner di atas mengenai demografinya bahwa dari 

135 responden, didominasi oleh kalangan orang yang sudah bekerja dan tinggal di 

perkotaan. Dan didapati dari rata rata bahwa mereka sebagian besar sekitar jarang 

mengkonsumsi ikan per harinya. Dikatakan sebagian besar jarang mengkonsumsi 

ikan karena mereka hanya sekedar tahu tapi tidak tahu betul seberapa besar 

mengenai protein ikan yang dikandungnya, selain itu responden mengatakan 
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bahwa cara pengolahannya cukup rumit sehingga rasanya kurang enak dan berbau 

amis dan termasuk kerepotan dalam membersihkan tulang saat mengkonsumsi.  

Alasan tidak menyukai konsumsi ikan dikarenakan 

 

Gambar 3.3.  Sebagian gambaran alasan Responden 

           (Sumber : Kuesioner Penulis, 2015) 

Kegiatan yang sering anda lakukan saat sedang browsing dalam 

mencari informasi melalui intenet 

 

Membuka sosial media (Facebook, Twitter, Instagram, Path, 

dll) 77 62.1% 

Menonton video (Youtube, Vimeo, Dailymotion, dll) 44 35.5% 
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Membuka blog pribadi (Blogger, Wordpress, dll) 2 1.6% 

Mengakses forum jual beli (Tokopedia, Lazada, Kaskus, dll) 7 5.6% 

Other 10 8.1% 

 

Gambar 3.4. Kegiatan pencarian informasi oleh responden 

       (Sumber : Kuesioner Penulis, 2015) 

Ketika target sering melakukan browsing, jenis bentuk informasi yang 

anda disuka antara lain 

 

 

Video  60 48.4% 

Animasi. 21 16.9% 

Teks  18 14.5% 

Infografis 21 16.9% 

 

Gambar 3.5. Jenis informasi oleh responden 

(Sumber : Kuesioner Penulis, 2015) 
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Kemudian dari hasil  kuesioner di atas mengenai penggunaan media bahwa, 

mayoritas kegiatan yang sering responden lakukan saat mem-browsing adalah 

membuka sosial media. Di mana bentuk informasi yang paling banyak disukai 

adalah video. 

3.1.2.2. Kesimpulan dari hasil kuisioner 

Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis lakukan kepada responden dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas audiens yang tinggal di perkotaan. Di mana dari 

keseluruhan, didapati bahwa mereka sebagian besar sekitar jarang mengkonsumsi 

ikan per harinya, karena tidak tahu betul mengenai kandungan protein yang 

dimiliki ikan.Selain itu dari mayoritas kegiatan mereka saat mencari informasi 

dengan mem-browsing ditemukan juga bahwa audiens senang membuka video 

melalui situs media sosial. Dan penulis akan  menggunakan  media video dalam 

penyaluran pesan atau konten kampanye saat activation on ground.  

3.1.3.  Studi Existing 

Penulis mengambil salah satu contoh dari media video  quick  facts , yaitu video 

infografis Buzzfeed, yang dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dan 

pembanding dengan yang akan digunakan pada konsep perancangan dalam tugas 

akhir ini. 
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Gambar 3.6. Beberapa spread video Buzzfeed 

(https://www.youtube.com/watch?v=TrfvgIfj8eM) 
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BuzzFeed Video merupakan keluaran Buzzfeed yang menghasilkan video-

video dengan konten "Fakta Fun.".Video-videonya menampilkan banyak 

informasi mengenai fakta-fakta yang ada di dunia.Dan penyampaian pesannya 

dibuat ringan dengan banyak visual seperti infografis bergerak.Juga tidak terlalu 

banyak animasi yang terlalu dominan sehingga keterbacaan teks masih bisa 

terlihat.Jenif huruf yang digunakan cenderung menggunakan sans serif dan 

menggunakan kapital. Hanya saja peralihannya atau transisi dari spread per 

spread masih terlalu cepat. 

Perancangan Kampanye..., FX Bayu, FSD UMN, 2015




