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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Data Penelitian 

Dalam tugas akhir ini, penulis akan melakukan penelitian melalui dua cara, yaitu 

secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian secara kuanitatif akan dilakukan 

dengan cara menyebarkan survey kepada beberapa responden. Survey tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kebiasaan pengguna 

smartphone dalam menggunakan teknologi tersebut. Sedangkan penelitian 

kualitatif akan dilakukan dengan mewawancarai seorang pakar yang mengetahui 

betul mengenai dampak buruk dari ketergantungan smartphone terhadap 

kesehatan mata. Di samping wawancara, penelitian kualitatif juga dilakukan 

melalui studi literatur buku dan arsip-arsip yang sudah ada. 

3.1.1. Data Wawancara 

Di jaman serba modern ini, masyarakat Indonesia sangat dimanjakan dengan 

kemudahan yang diberikan oleh smartphone. Semakin hari kecanggihan 

smartphone semakin memberikan kemudahan bagi penggunanya. Hal tersebut 

dapat dibuktikan melalui penelitian yang telah dilakukan Milward Brown 

(perusahaan komunikasi) yang menyatakan  Indonesia sebagai pemegang rata-rata 

tertingi dalam kepemilikan perangkat digital. 
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Namun sayangnya, penggunaan smartphone yang berlebihan akan 

memunculkan dampak buruk terhadap kesehatan mata. Hal tersebut telah banyak 

disetujui baik oleh para ahli maupun para pengguna smartphone itu sendiri. Salah 

satunya adalah Dr. Magda Siholti, SpM. Beliau adalah salah seorang dokter mata 

dari klinik mata Gading Laser Eye Center yang terletak di daerah Kelapa Gading. 

Dari wawancara yang dilakukan, Beliau mengatakan bahwa penggunaan 

smartphone tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia di jaman modern ini. 

Dalam banyak hal, manusia sangat bergantung pada smartphone. Mulai dari 

kepentingan hiburan, komunikasi, pendidikan dan pekerjaan. Namun dibalik 

fungsi-fungsi tersebut, penggunaan smartphone yang berlebihan akan berdampak 

buruk pada kesehatan mata. Menurut dokter yang juga melakukan praktik di 

Rumah Sakit OMNI ini, penggunaan smartphone yang berlebihan dapat membuat 

otot mata berkontraksi dan membuat mata cepat lelah. Hal tersebut akan 

berdampak pada daya penglihatan mata. Jika dibiarkan terus-menerus, maka tidak 

menutup kemungkinan daya penglihatan mata akan menurun. Selain itu, 

penggunaan smartphone yang terlalu lama juga akan membuat mata menjadi 

kering atau yang sering dikenal dengan sindrom dry eye. Hal tersebut dikarenakan 

pada saat menggunakan smartphone orang cenderung jarang berkedip sehingga 

mata tidak mendapatkan asupan cairan, padahal cairan tersebut dibutuhkan mata 

untuk melindungi mata, terutama kornea dari kotoran. Selain itu, cairan tersebut 

juga berguna untuk memberikan kelembaban pada mata sehingga mata tidak 

terasa kering. Kondisi mata kering ini sendiri memiliki tingkat keparahan, mulai 
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dari ringan hingga berat. Pada kondisi yang berat, jika dibiarkan maka dapat 

menimbulkan kebutaan pada mata. 

 Maka dari itu, Beliau menyarankan untuk lebih memperhatikan kesehatan 

mata dengan menggunakan smartphone seperlunya. Hindari memandangi layar 

smartphone secara terus-menerus lebih dari 15menit. Saat menggunakan 

smartphone dalam jangka waktu yang lama, usahakan memandang ke kejauhan 

selama 20detik setiap 15menit sekali. Hal tersebut akan membantu otot-otot mata 

untuk merasa lebih rileks. Di samping cara pamakaian, pemilihan makanan yang 

bergizi juga perlu diperhatikan untuk memberikan nutrisi pada mata. 

3.1.2. Data Lapangan 

Selain melalui wawancara dengan pakar kesehatan mata, penelitian ini juga 

didukung melalui data survey yang disebarkan kepada beberapa responden. 

Survey ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketergantungan 

masyarakat Jakarta dalam menggunakan smartphone. Berikut adalah data hasil 

survey yang telah dilakukan. 
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 Gambar 3.1. Jenis Gadget yang Sering Digunakan 

(Sumber: dokumen pribadi) 

!

 
Gambar 3.2. Hal yang Dilakukan saat Menggunakan Smartphone 

(Sumber: dokumen pribadi) 

 

  
Gambar 3.3. Waktu yang Digunakan untuk Menggunakan Smartphone 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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 Dari hasil survey diatas, diketahui bahwa dari sekian banyaknya gadget yang 

tersedia, 94% masyarakat Jakarta paling sering menggunakan smartphone. Hal 

tersebut dapat dikarenakan banyaknya fungsi yang ditawarkan oleh smartphone di 

dalam sebuah perangkat kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Namun 

sayangnya, kemudahan fungsi yang diberikan kurang dapat digunakan secara 

“pintar” oleh para penggunanya. Hal tersebut dapat terlihat dari gambar 3.2. yang 

memperlihatkan tingginya angka penggunaan social media dibandingkan dengan 

kegiatan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. 

 Selain itu, kemudahan tersebut juga memunculkan ketergantungan pada 

masyarakat. Sebuah perusahaan komunikasi bernama Milward Brown 

mengatakan bahwa maksimal penggunaan gadget perhari tidak lebih dari 6jam. 

Namun, dari gambar 3.3., dapat dilihat bahwa hampir 50% masyarakat 

menggunakan gadget lebih dari 6jam perhari. 

3.1.3. Data Observasi 

Selain melakukan wawancara dan survey, penulis juga melakukan kegiatan 

observasi dengan mengamati para pengguna smartphone di sekitar. Kegiatan 

observasi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam 

menggunakan smartphone. Penulis melakukan observasi kepada masyarakat usia 

20-35tahun. Usia 20-35tahun dipilih karena masyarakat dengan rentan usia 

tersebut paling mudah mengalami gangguan mata akibat memandang smartphone 

terlalu lama (Everyday Health, 2014). 

Kampanya Sosial..., Anastasia Florentina, FSD UMN, 2015



!
!

43!

 Dari observasi yang telah dilakukan, didapat bahwa banyak masyarakat  

tidak dapat melepaskan diri dari smartphone mereka. Contohnya seperti saat 

berjalan-jalan di mall, mereka asik menggunakan smartphone, entah untuk 

chatting ataupun social media. Ada juga mereka yang sedang berada di sebuah 

restoran bersama keluarga atau teman, namun asik sendiri bersama smartphone. 

Selain itu, ada juga mereka yang sedang menghabiskan menggunakan smartphone 

saat menunggu bus atau orang lain. Yang mereka lakukan rata-rata adalah 

bermain game, menonton film, atau menggunakan social media. Padahal, bisa saja 

mereka melakukan aktifitas lain seperti membaca buku. Dengan begitu, waktu 

yang ia habiskan untuk menggunakan smartphone akan lebih berkurang dan 

otomatis kerusakan mata akibat penggunaan smartphone yang berlebihan dapat 

dihindari. 

 

 

Gambar 3.4. Data observasi penggunaan smartphone dalam masyarakat 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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3.1.4. Kesimpulan Data 

Dari data hasil survey yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gadget 

yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah smartphone. Hampir 

setiap waktu masyarakat melihat layar smartphone mereka. Maka dari itu, 

smartphone memiliki resiko yang lebih besar untuk merusak kesehatan mata 

masyarakat dibandingkan dengan jenis gadget lainnya. 

 Smartphone memang memberikan kemudahan yang begitu memanjakan 

penggunanya. Namun sayangnya, banyak pengguna smartphone yang yang 

kurang bisa memanfaatkan perangkat digital tersebut dengan cara yang benar. 

Mereka juga masih belum sadar akan adanya dampak dari ketergantungan 

smartphone terhadap kesehatan mata. Hal tersebut terbukti dengan hasil survey 

yang menyatakan bahwa hampir 50% koresponden menggunakan perangkat 

digital mereka selama lebih dari 6jam perharinya. Padahal, menggunakan 

smartphone lebih dari 6jam perhari beresiko merusak mata lebih besar. Maka itu, 

masyarakat perlu diberi kesadaran bahwa penggunaan smartphone yang 

berlebihan dapat berakibat buruk terhadap kesehatan mata penggunanya. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi-informasi mengenai 

dampak-dampak yang ditimbulkan. Salah satu cara untuk mewujudkan tersebut 

adalah melalui sebuah kampanye sosial. 

3.2. Mind Mapping 

Proses mind mapping bertujuan untuk mendapatkan konsep dari kampanye ini. 

Proses ini dilakukan dengan cara mencari dan menemukan kata kunci yang 
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berhubungan dengan topik kampanye ini. Kata kunci tersebut dikembangkan dari 

sebuah kata kunci utama. Pada mind mapping ini, kata kunci utama yang 

digunakan adalah dampak ketergantungan smartphone terhadap mata. Kata kunci 

utama tersebut diambil karena merupakan topik dari kampanye ini. 

 

Gambar 3.5. Mind mapping dampak ketergantungan smartphone terhadap mata 

 

Ketergantungan masyarakat terhadap smartphone tanpa disadari dapat 

memberikan dampak buruk terhadap para penggunanya. Ketergantungan yang 

dimaksud adalah sulitnya bagi pengguna smartphone untuk lepas dari perangkat 

digital, namun ketergantungan tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari 

penggunanya. Terkadang kondisi dan tuntutan kebutuhan yang memaksa para 

pengguna smartphone untuk tidak dapat melepaskan smartphone dari genggaman 
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mereka. Karena tuntutan tersebutlah para pengguna cenderung menggunakan 

smartphone dalam durasi yang terbilang panjang. 

Ketergantungan tersebut tanpa disadari telah memberikan dampak buruk 

bagi kesehatan mata. Akibat penggunaan yang berlebihan, menyebabkan mata 

banyak mengalami gangguan-gangguan mata seperti mata yang mudah merasa 

lelah, fokus mata berkurang, dry eye, minus, dan sebagainya. Gangguan-gangguan 

tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yang berbeda. Seperti dry eye yang 

disebabkan jarangnya mata berkedip. Namun, secara umum, gangguan-gangguan 

tersebut dapat terjadi karena pemakaian smartphone yang terlalu lama. Meskipun 

gangguan mata tersebut terdengar sepele, namun kekeringan pada mata jika 

dibiarkan begitu saja lama-kelamaan dapat berakibat kebutaan. Maka dari itu, 

perlu adanya penanggulangan. Mengapa bukan pencegahan? Karena di jaman 

yang serba digital ini, sudah jarang ditemukan pengguna smartphone yang belum 

pernah merasakan gangguan-gangguan mata tersebut. Pengguna smartphone yang 

telah terkena dampak ketergantungan smartphone terbilang lebih banyak 

jumlahnya dari pada yang belum. Maka dari itu perlu dilakukan penanggulangan 

bagi mereka yang sudah terkena dampak ketergantungan smartphone tersebut. 

Penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang 

jelas dan benar mengenai dampak pemakaian smartphone yang berlebihan. Selain 

itu, pengetahuan yang diberikan juga berupa cara-cara yang dapat ditempuh agar 

tidak terkena dampak tersebut, serta cara untuk mengatasi dampak-dampak 

tersebut. Meskipun pengetahuan tersebut berfungsi untuk penanggulangan, namun 

juga dapat difungsikan sebagai pencegahan. 
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Dari beberapa data yang penulis temukan, ada beberapa hal yang perlu 

diubah dalam pemakaian smartphone, seperti : 

1. Waktu pemakaian : waktu pemakaian smartphone dalam sehari maksimal 

adalah 6jam. Namun bukan berarti pengguna dapat menatap layar smartphone 

terus menerus selama 6jam. Menatap layar smartphone maksimal adalah 

15menit. Setelah 15menit, ada baiknya untuk mengistirahatkan mata sejenak. 

2. Jarak pandang mata dengan smartphone : semakin dekat jarak pandang mata 

dengan smartphone maka semakin besar pula dampak yang akan ditimbulkan. 

Maka itu, jarak pandang mata dengan smartphone minimal adalah 35-40cm. 

3. Pengaturan setting smartphone : pengaturan smartphone juga perlu 

diperhatikan, seperti pengaturan kontras dan ukuran font. Ukuran font yang 

terlalu kecil dan pencahayaan yang terlalu terang akan membuat mata cepat 

lelah. 

3.3. Analisa SWOT 

1. Strenght 

Kelebihan dari kampanye ini adalah topik nya yang sudah tidak asing lagi di 

telinga masyrakat. Dengan topik kampanye yang terbilang umum ini, 

diharapkan banyak masyarakat yang ikut ambil bagian dalam kampanye ini. 

Selain itu, kerusakan mata akibat penggunaan smartphone yang berlebihan 

merupakan hal yang sudah banyak dikeluhkan oleh para penggunanya. Hal 

tersebut dapat membantu kampanye ini untuk menarik perhatian masyarakat. 

2. Weakness 
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Kampanye ini ditargetkan kepada masyarakat Jakarta dengan usia 20-35tahun 

yang cenderung acuh memiliki kepedulian yang kurang tinggi terhadap hal 

yang sepele di sekitar mereka. 

3. Opportunity 

Kampanye ini dapat menjadi media edukasi dan informasi dalam bidang 

kesehatan yang menyadarkan masyarakat akan adanya dampak kerusakan 

mata yang ditimbulkan oleh penggunaan smartphone yang berlebihan, serta 

memberikan informasi mengenai cara penanggulangan kerusakan mata akibat 

penggunaan smartphone yang berlebihan. 

4. Threat 

Di jaman serba modern ini, smartphone merupakan sebuah device yang 

sangat dibutuhkan manusia dan telah memberikan kemudahan bagi 

kehidupan. Hal tersebut membuat masyarakat cenderung lebih memilih 

keuntungan yang diberikan smartphone daripada memperhatikan kesehatan 

mata mereka. 

3.4. Pendukung 

3.4.1. Lembaga Pendukung 

Dalam menjalankan sebuah kampanye, perlu ada lembaga yang mendukung 

terciptanya kampanye tersebut. Sama hal nya dengan kampanye ini. Kampanye ini 

nantinya akan bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata 

Indonesia (PERDAMI). 
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Gambar 3.6. Logo PERDAMI 

(Sumber : www.perdami.or.id) 

 PERDAMI merupakan sebuah organisasi tempat berkumpulnya 1.200 dokter 

spesialis mata dari seluruh Indonesia. Organisasi ini telah berdiri selama 50 tahun 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan mata masyarakat Indonesia serta 

meningkatkan pengetahuan mengenai mata. 

3.4.2. Sponsor 

Untuk menunjang berjalannya kampanye ini, maka kampanye ini membutuhkan 

dana yang tidak sedikit. Maka dari itu dibutuhkan sponsor yang bersedia 

membiayai seluruh proses kampanye ini. Untuk kampanye SADAR, akan bekerja 

sama dengan salah satu klinik mata di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara 

bernama Gading Laser Eye Center. 

 

Gambar 3.7. Logo Gading Eye Center 

(Sumber : www.gadingeyecenter.com) 

 

 Klinik mata yang berdiri pada 2005 ini, memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa pengobatan beberapa kerusakan pada mata. Berdasarkan hasil 

Kampanya Sosial..., Anastasia Florentina, FSD UMN, 2015



!
!

50!

wawancara dengan salah satu dokter di Gading Laser Eye Center, beliau 

mengungkapkan bahwa banyak pasien yang berobat di klinik tersebut dengan 

keluhan mata yang rusak akibat terlalu banyak menggunakan smartphone. Selain 

mengatasi kerusakan mata ringan, Gading Laser Eye Center juga melayani 

beberapa pengobatan berat seperti operasi katarak, lasik, dan lain-lain. 

3.5. Referensi Visual 

Dalam perancangan media kampanye ini, digunakan beberapa referensi dengan 

tema yang sama, yaitu mengenai kesehatan. Berikut adalah referensi yang 

digunakan sebagai landasan perancangan media kampanye ini. 

3.5.1. Logo 

 

Gambar 3.8. Referensi logo1 

(Sumber : www.prnewswire.com) 

 

 

Gambar 3.9. Referensi logo2 

(Sumber : www.affrodite.net) 
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Gambar 3.10. Referensi logo3 

(Sumber : www.fullaccess.org) 

 

Dari beberapa desain logo mengenai kesehatan mata yang ditemukan, semuanya 

memanfaatkan bentuk dasar mata sebagai logogram. Ada beberapa logo yang 

menggunakan bentuk mata secara utuh, namun ada juga yang menggunakan 

bentuk dasarnya saja. Meskipun semua logo tersebut menggunakan bentuk mata 

sebagai bentuk dasar, namun semua logo tersebut tidak hanya menggunakan 

bentuk tersebut secara mentah, namun diolah dan dikembangkan lagi menjadi 

sebuah logogram yang sesuai dengan konsep mereka. Selain logogram, logo-logo 

tersebut juga memiliki logotype. 

 Untuk warna yang digunakan, hanya menggunakan warna-warna yang simple 

dan tidak menggunakan banyak warna. Ada logo yang menggunakan warna hijau 

sebagai warna utama mengingat warna hijau merupakan warna yang paling erat 

kaitannya dengan bidang kesehatan. Ada juga warna biru yang melambangkapan 

komunikasi dan kepercayaan kepada orang lain. Selain warna hijau dan biru, 

warna lain yang dominan adalah warna hitam. Warna hitam diartikan sebagai 

warna yang melambangkan jaminan, dapat diandalkan, kokoh, sigap, dan 

keselamatan. 
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3.5.2. Poster 

 

Gambar 3.11. Referensi visual poster1 

(Sumber : http://winnielee2208.blogspot.com/) 

!

 

Gambar 3.12. Referensi visual poster2 

(Sumber : http://www.footballtainment.com) 

 

 

Gambar 3.13. Referensi visual poster3 

(Sumber : http://www.footballtainment.com) 
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Pada referensi di atas, style yang digunakan adalah style vektor, dimana objek 

terlihat datar dan 2dimensi. Tidak adanya gradasi membuat desain poster tersebut 

menjadi datar. Hal tersebut bukan merupakan kekurangan pada poster tersebut 

karena style vektor yang digunakan pada poster tersebut memang vektor datar. 

Selain itu, pemilihan objek tidak menggunakan banyak objek dalam satu poster. 

Hanya terdapat satu ubjek utama pada poster sehingga memungkinkan audience 

untuk fokus pada satu objek tersebut. Selain objek vektor, terdapat juga headline 

dan body text. Headline menjelaskan tema yang diangkat dari poster tersebut. 

Sedangkan body text berfungsi sebagai pendukung headline. Pada poster tersebut 

juga terlihat bahwa objek dan teks saling mendukung satu sama lain sehingga 

pesan yang ingin disampaikan poster tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan 

benar kepada audience. 

 Dari segi warna, poster tersebut tidak menggunakan banyak warna. 

Penggunaan warna yang sedikit membuat poster tersebut terkesan simpel, 

minimalis dan bersih. 

3.6. Konsep Kreatif 

Kampanye ini mengambil topik dampak ketergantungan smartphone terhadap 

kesehatan mata penggunanya. Perancangan media kampanye ini akan lebih 

menggunakan sedikit warna dengan warna-warna yang sederhana namun tetap eye 

catching. Penggunaan warna yang sedikit bertujuan untuk menciptakan sebuah 

kesan yang simple dan minimalis, dimana desain yang minimalis dan simple 
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sesuai dengan kepridadian target dari kampanye ini yang menyukai sesuatu yang 

praktis dan simple. 

 Sama hal nya dengan pemilihan warna, desain objek yang dipilih juga 

merupakan objek-objek dengan bentuk yang sederhana namun tetap memiliki 

makna yang kuat yang dapat tersampaikan kepada target. Begitu juga dengan 

pemilihan headline. Pemilihan bahasa headline menggunakan bahasa yang 

sederhana dan tidak berbelit-belit yang dapat menyadarkan para korban 

ketergantungan smartphone bahwa mereka harus mulai memperhatikan kesehatan 

mata mereka. Headline akan menggunakan bahasa non-formal daripada formal. 

Penggunaan bahasa non-formal bertujuan agar pesan kampanye ini dapat 

tersampaikan secara tepat dan jelas. Target dari kampanye ini adalah masyarakat 

yang cenderung berbahasa menggunakan bahasa non-formal. Dengan 

menggunakan bahasa yang sama, maka sebuah pesan dapat tersampaikan dengan 

lebih baik. Sedangkan untuk body text, akan digunakan untuk menyampaikan 

fakta-fakta yang dapat mendukung headline. 
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