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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Sarapan merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia, 

terutama bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Sarapan pagi yang 

seimbang akan menunjang tumbuh kembang anak yang akan memberikan dampak 

positif bagi perkembangan otak dan motorik anak. Sarapan seimbang sangat 

bermanfaat bagi anak untuk masa pertumbuhannya, maka dari itu sarapan 

seimbang sangat penting untuk diperhatikan. 

Kampanye sosial sarapan seimbang untuk anak akan ditujukan pada ibu  

berusia 27-32 tahun dan memiliki anak usia 2-6 tahun. Kampanye ini bertujuan 

untuk memberikan informasi untuk menyadarkan ibu akan pentingnya sarapan 

dengan menu yang seimbang menerapkan hal tersebut agar menjadikan hal ini 

suatu kebiasaan. 

Kampanye sosial ini difokuskan pada media cetak yang dapat langsung 

dibagikan kepada target seperti booklet. Dengan media ini diharapkan target akan 

dengan mudah membaca dan mengetahui informasi mengenai sarapan dengan 

menu yang seimbang. Media Pendukung lain seperti poster juga akan dibuat 

penulis. 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini adalah 

metode kualitatif. Metode Kuantitatif juga dilakukan untuk membuktikan bahwa 

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan topik benar terjadi. Dalam 

pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan 

studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu seorang ahli gizi, 
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dokter anak, dan juga lembaga yang terkait yakni lembaga gizi. Kuesioner 

dilakukan kepada sejumlah sampel untuk memastikan kurangnya informasi 

kepada ibu tentang sarapan yang seimbang dan hasil kuesioner ini dapat dijadikan 

acuan dalam pembuatan tugas akhir ini. Studi pustaka dilakukan untuk 

mengetahui teori-teori seputar tugas akhir ini yakni mengenai sarapan, kampanye 

sosial maupun perancangann visual agar tugas akhir ini sesuai dengan teori dan 

prinsip desain. 

3.2. Hasil Penelitian 

3.2.1. Data 1 

3.2.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Ir. Raskita Saragih, MS seorang 

ahli gizi. Melalui wawancara ini penulis mendapatkan informasi-informasi 

dan juga data-data mengenai fenomena terkait. Proses wawancara dibantu 

dengan alat rekam agar mempermudah penulis untuk membuat kesimpulan 

dari hasil wawancara tersebut. 

1. Ir. Raskita Saragih, MS 

Sarapan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, 

pada pagi hari tubuh membutuhkan energi untuk menggantikan energi 

yang terpakai pada saat tidur dimana pada saat tidur organ didalam 

tubuh tetap berfungsi, selain itu sarapan juga dibutuhkan untuk 

menunjang aktifitas harian. Bagi anak, sarapan dengan menu yang 

seimbang sangat dibutuhkan, anak yang dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya tentu membutuhkan gizi yang seimbang. Gizi yang 

seimbang dapat direalisasikan dengan menu sarapan yang seimbang 
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yakni mengandung karbohidrat, protein, mineral dan vitamin, lemak, 

dan air. Jika seorang anak kekurangan gizi akan mempengaruhi 

tumbuh kembang, baik secara fisik (antropometrik) maupun 

intelektual.  

Sarapan yang baik harus memenuhi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, 

kebutuhan kalori setiap manusia dibagi dalam 3 periode makan yakni 

pagi, siang, dan malam. Kalori yang dibutuhkan anak pada usia 2-6 

tahun ialah 1200-1500 kalori per hari, jadi sarapan yang seimbang 

harus memenuhi 400-500 kalori. Pemikiran sarapan yang hanya 

sebatas “yang penting perut berisi” tentu harus dihilangkan karena 

sarapan harus dengan menu yang seimbang. Alangkah baiknya jika 

sarapan dengan menu seimbang diterapkan sejak usia dini agar hal ini 

menjadi suatu kebiasaan. 

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Ir. Raskita Saragih, M.S 

2. dr. Diana Yuliani Suryanto, SpA 
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Sarapan seimbang sangat diperlukan untuk anak terutama anak 

yang di dalam masa Golden Period yaitu berusia di bawah 6 tahun. 

Sarapan diperlukan untuk menjunjang energi dalam sehari. Menu 

yang seimbang untuk anak tidak hanya mengandung unsur 4 sehat 

5 sempurna melainkan harus mengandung gizi seimbang yakni 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan air. 

3. PERSAGI 

Persatuan Ahli Gizi Indonesia merupakan sebuah organisasi yang 

didirikan pada tahun 1989 di Jakarta. Organisasi ini bergerak 

dalam bidang gizi masyarakat, yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat melalui perbaikan gizi dalam mewujudkan 

cita-cita bangsa Indonesia.  

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan Pritasari. 

Msc pada tanggal 6 November 2014. Beliau adalah seorang 

Sekretariat Jurusan Gizi, kegiatan wawancara ini untuk mengetahui 

tanggapan organisasi ini terhadap topik yang penulis pilih dan 

sekaligus mendapatkan informasi-informasi seputar gizi anak.  

Anak usia 2-6 tahun merupakan golongan yang rawan 

dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Pada masa ini anak 

memerlukan energi yang optimal untuk menunjang tumbuh 

kembangnya. Sarapan merupakan bagian yang sangat penting 

karena semua aktivitas dimulai dari pagi sehingga sarapan sangat 

diperlukan. Beliau menuturkan bahwa sarapan harus berkualitas, 

tidak hanya sekedar makan. Sarapan yang seimbang tidak hanya 

dengan susu, susu merupakan bagian dari protein yang harus 
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ditambah dengan menu lainnya, agar memiliki kandungan gizi 

yang seimbang. Menu sarapan harus mengandung sumber 

karbohidrat, lemak, sumber protein hewani dan nabati, sayur, dan 

buah. 

Beliau menambahkan bahwa program PERSAGI sampai 

saat ini berupa penyuluhan atau pengabdian masyarakat kepada 

para ibu tentang makanan sehat yang diselenggarakan di Posyandu 

dan TK, program ini tidak membahas secara spesifik mengenai 

sarapan seimbang dan lebih banyak ditujukan kepada ibu yang 

memiliki anak usia sekolah. Menurutnya, kampanye sosial 

mengenai sarapan seimbang sangat baik dilakukan karena hal ini 

dapat membantu program lembaga gizi untuk menyebarluaskan 

informasi dan pesan mengenai gizi seimbang. 

 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Pritasari, Msc. 
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3.2.2. Data 2 

3.2.2.1. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan 

fenomena yang terjadi dan hal ini dapat memastikan secara benar dugaan 

awal penulis. Kuesioner dilakukan dengan cara penulis membuat beberapa 

pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut disebarluaskan kepada 

sampel yang ditentukan berdasarkan pertimbangan penulis. Sampel yang 

diambil berjumlah 50 orang dengan latar belakang sejenis yakni orang 

dewasa yang sudah memiliki anak usia taman kanak-kanak dan playgroup. 

Lokasi penyebaran kuesioner adalah Gading Serpong dan sekitarnya. 

Berikut adalah hasil dari kuesioner yang telah dibagikan. 

 

Gambar 3.3. Diagram Usia Responden 
 

Diagram di atas menunjukan kelompok umur responden. Hasil responden 

dengan usia 27-32 tahun sebanyak 37 orang dan usia 33-38 tahun 

sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil  tersebut target dalam kampanye ini 

adalah ibu yang berusia 27-32 tahun. 
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Gambar 3.4. Diagram Pekerjaan Responden 
 

Diagram di atas menunjukan responden. Hasil responden yang bekerja 

sebanyak 25  orang dan ibu rumah tangga 25 orang.  

 

Gambar 3.5. Diagram Usia Anak 
 

Dari hasil kuesioner didapatkan jumlah anak responden dengan usia 2-6 

tahun sebanyak 33 orang dan usia 7-12 tahun sebanyak 17 orang. Dapat 

disimpulkan target kampanye ini adalah responden yang memiliki anak 

usia prasekolah yakni 2-6 tahun. 
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Gambar 3.6.Diagram Frekuensi Sarapan Anak 
 

Pada frekuensi sarapan pada anak sebanyak 45 responden menjawab 

anaknya selalu sarapan dan 5 responden menjawab anaknya tidak selalu 

sarapan. 

 

Gambar 3.7. Diagram Jenis Sarapan Anak 
 

Dari hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

cenderung tidak memberikan menu seimbang pada sarapan anak. 
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Gambar 3.8. Diagram Pengetahuan Sarapan yang Seimbang 
 

Hasil di atas menunjukan sebanyak 41 responden belum mengetahui 

sarapan yang seimbang untuk anak dan hanya 9 responden yang 

mengetahui sarapan dengan gizi seimbang untuk anak. Dapat disimpulkan 

bahwa kurangnya informasi mengenai sarapan seimbang membuat anak 

tidak memperoleh sarapan seimbang. 
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Gambar 3.9. Keperluan Informasi Sarapan yang Seimbang 
 

Dari hasil di atas menunjukan bahwa sebanyak 44 responden memerlukan 

informasi mengenai sarapan seimbang dan 6 responden yang tidak 

memerlukan informasi. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kuesioner adalah target utama dari 

kampanye sosial ini adalah para ibu berusia 27-32 tahun memiliki anak 

usia prasekolah yakni 2-6 tahun dan hasil dari kuesioner ini adalah 

kurangnya informasi mengenai sarapan dengan menu seimbang kepada ibu 

yang memiliki anak usia prasekolah. 

3.2.3. Data 3 

3.2.3.1. Studi Pustaka 

Penulis melakukan studi pustaka dengan mencari informasi terkait tugas 

akhir ini melalui buku, surat kabar, maupun jurnal. Di dalam studi pustaka 

ini juga penulis mengumpulkan beberapa fenomena tentang sarapan anak 

yang tidak seimbang. Dengan permasalahan yang terjadi pentingnya 
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informasi mengenai sarapan seimbang tentu sangat dibutuhkan khususnya 

bagi para ibu. Berikut beberapa fenomena sarapan yang terjadi dalam 

masyarakat: 

1. Kutipan Suarapembaruan.com 26 Maret 2013 diunduh pada jam 19.00: 

Judul Hampir 60% anak Indonesia Tak Punya Kebiasaan Sarapan, Ketua 

Umum Pergizi  Pangan Indonesia Prof Hardinsyah mengatakan, sarapan 

atau kegiatan makan dan minum  yang dilakukan sebelum jam 9 pagi  

harus memenuhi 15-30% kebutuhan gizi harian sebagai bagian dari gizi 

seimbang untuk hidup sehat, bugar, aktif, dan cerdas.  Sayangnya banyak 

anak Indonesia yang tidak sarapan dan masih banyak anak yang sarapan 

dengan kualitas yang rendah. Apabila hal ini terus terjadi kebutuhan gizi 

tidak akan mencukupi aktivitas sehari-hari, dan akibatnya kualitas tumbuh 

kembang anak akan rendah.  

2. Kutipan Wartakota.com 13 Januari 2013 diunduh pada jam 19.10: Judul 

Yuk, Semangat Sarapan dengan  Gizi Seimbang. Makan pada pagi hari 

dengan gizi seimbang merupakan sumber energi yang membuat tubuh bisa 

beraktivitas prima sepanjang hari terutama bagi anak yang sedang dalam 

masa pertumbuhan.  Masih banyak orang yang mengabaikan sarapan 

dengan menu gizi seimbang. Menurut Prof. Hardinsyah saat acara 

deklarasi Pekan Sarapan Nasional (Pesan) di Gedung Krida Bakti, 

Sekretariat Negara RI, Jakarta Pusat, banyak yang salah kaprah memaknai 

sarapan. Misalnya, minum air/kopi/teh sudah dianggap sarapan. Begitu 

juga ketika makan sepotong kue atau makan jam 10.00 saat jam istirahat 

sekolah atau kerja, juga dianggap sarapan. Data dari Riskesdas 2010 

berbicara. Hardinsyah mendapati jenis dan jumlah sarapan anak 
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didominasi nasi putih, telur ceplok/dadar, tempe goreng, sayur berkuah, mi 

instan, nasi goreng, sayuran tumis, dan roti/donat. Sedangkan 

minumannya, mayoritas air putih (71,39%), teh manis (14,9%), susu 

kental manis (4,32%), dan susu instan (4,10%). Secara umum, jenis 

makanan yang dikonsumsi anak-anak saat sarapan kebanyakan karbohidrat 

dan minum (23,73%). Hanya 0,6% yang mengonsumsi pangan lengkap 

saat sarapan yang terdiri dari karbohidrat, lauk, sayur, buah-buahan, dan 

minum. 

Berdasarkan permasalahan seputar sarapan diatas tentu 

memperkuat penulis untuk memberikan informasi mengenai sarapan 

dengan menu seimbang khususnya bagi anak yang membutuhkan asupan 

gizi seimbang dalam pertumbuhannya. 

3.3. Lembaga Pendukung 

Untuk membantu kelancaran dalam kampanye sosial ini tentu dukungan dari 

lembaga sangat diperlukan, dukungan dapat berupa ide maupun memberikan 

informasi mengenai gizi dan sarapan. Dukungan ini tentu akan membantu 

berjalannya kampanye sosial ini dalam kegiatan maupun penyebarluasan 

pembagian informasi. Lembaga yang mendukung kampanye sosial ini adalah 

Departemen Kesehatan dan PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia). 

3.4. Analisa SWOT 

Kekuatan dari kampanye sosial ini adalah meningkatkan kesadaran para ibu yang 

memiliki anak usia 2-6 tahun akan pentingnya sarapan dengan menu yang 

seimbang. Adapun kelemahan dari kampanye sosial ini yakni pandangan 

masyarakat mengenai menu sarapan yang hanya sekedarnya yang penting perut 

keisi. Sedangkan peluang dari kampanye sosial ini adalah adanya harapan 

kampanye sosial ini dapat mengubah pikiran para ibu tentang menu sarapan yang 
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sekedarnya dan memberikan sarapan dengan menu yang seimbang untuk anak. 

Dan tantangan dari kampanye sosial ini adalah meningkatkan kesadaran para ibu 

mengenai pentingnya sarapan dengan menu yang seimbang untuk anak bagi para 

ibu yang sudah memiliki pikiran bahwa sarapan cukup dengan menu sekedarnya 

yang penting perut sudah terisi. 

3.5. Mind Mapping 

Proses perancangan desain tentu membutuhkan mind mapping, penulis 

menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan sarapan kemudian dari kata-kata 

tersebut dikembangkan sampai menghasilkan ide perancangan. 

 

Gambar 3.10. Gambar Mind Mapping 

 

3.6. Strategi Kreatif 

Perancangan kampanye sosial sarapan seimbang untuk anak akan dibuat 
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berdasarkan ketertarikan target, sesuai hasil survei yang telah dilakukan penulis 

sebelumnya dan sesuai teori-teori yang telah penulis dapatkan. Pola makan 

seimbang dalam sarapan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan 

pada anak. Pesan utama dari kampanye sosial ini adalah menginformasikan 

pentingnya sarapan pagi dengan menu yang seimbang. Media utama yang akan 

digunakan dalam kampanye sosial ini adalah booklet dengan poster sebagai media 

pendukungnya. Penulis juga membuat media pembantu lainnya seperti pin, jam 

dinding dan stiker. Gaya bahasa yang digunakan dalam kampanye ini adalah 

bahasa formal yang disesuaikan pada target kampanye yakni orang dewasa 

dengan usia 27-32 dan sudah berkeluarga. 

 Dengan kampanye sosial ini diharapkan ibu lebih mengerti akan 

pentingnya sarapan dengan menu yang seimbang dan dapat merubah pola pikir 

para ibu yang hanya memberikan sarapan sekedarnya pada anak. 

3.6.1. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi yang digunakan  dalam kampanye sosial “Pentingnya sarapan 

pagi dengan menu seimbang untuk anak” ini adalah persuasif. Pemilihan ini 

bertujuan untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran para ibu akan pentingnya 

sarapan dengan menu seimbang untuk anak usia 2-6 tahun. Strategi persuasif ini 

tidak hanya sebuah kampanye sosial untuk dilihat, dimengerti, dan dipahami, 

tetapi tujuan utama dari kampanye sosial ini adalah pelaksanaanya. 

 Nama kampanye yang digunakan adalah ‘Sarapan Seimbang’. Pemilihan 

nama kampanye ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman awal mengenai 

sarapan seimbang agar terciptanya kesadaran bahwa sarapan juga harus seimbang 

tidak hanya sekedarnya atau secukupnya. 

 Sarapan dilakukan pada pagi hari atau pada awal suatu hari. Seimbang 

Perancangan Kampanya..., Avelia Iriani, FSD UMN, 2015



41 
 

memiliki pengertian tepat dimana menu sarapan juga harus mengandung lima 

kandungan gizi. Sarapan seimbang sangat baik diterapkan sejak anak usia dini 

agar terciptanya suatu kebiasaan baru yang positif. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi tumbuh kembang anak ke arah yang lebih baik.  

 Tagline dari kampanye sosial ini adalah “Bekal Agar Si Buah Hati Hebat”. 

Pemilihan tagline ini dilatarbelakangi oleh manfaat dari sarapan seimbang yakni, 

menjadikan anak optimal dalam melakukan aktivitas harian yang akan 

menciptakan anak yang hebat dan berprestasi. Kata bekal memiliki pengertian 

bahwa sarapan seimbang merupakan modal awal yang baik diberikan kepada anak 

agar menunjang aktivitas harian anak.  

 Kampanye ini akan diselenggarakan di sekolah dengan memasangkan 

poster sebagai daya tarik utama dan membagikan booklet yang berisi informasi 

sarapan seimbang dan praktis untuk anak bagi para ibu. Kampanye sosial ini juga 

bekerja sama dengan Lembaga PERSAGI, kerja sama ini untuk membantu 

menyebarluaskan informasi dengan membagikan booklet pada saat penyuluhan 

mengenai gizi seimbang untuk anak. Booklet ini akan dibagikan kepada para ibu 

agar menerapkan pola sarapan seimbang. Untuk daya tarik, kampanye ini juga 

didukung oleh kraft dan greenfields sebagai sponsor dari segi dana untuk produksi 

media cetak maupun media pembantu lainnya. 
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