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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Dalam proses pengumpulan data berdasarkan topik permasalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif guna 

dapat memahami akar permasalahan yang ada secara lebih dalam. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan. 

 Tahap pertama adalah melakukan wawancara dengan Dr. Dessy Esa S. 

Cara ini membantu penulis mendapatkan data dan informasi pendukung lainnya. 

Pada tahapan ini penulis dapat bertukar pikiran dan menggali lebih dalam 

mengenai topik penelitian juga membantu memberikan informasi kepada penulis 

dalam pengumpulan data-data mengenai kanker serviks. 

 Tahap kedua adalah mengumpulkan artikel dan literatur yang mendukung 

penelitian. Sumber yang paling banyak digunakan adalah artikel yang penulis 

akses secara online.  Secara garis besar, topik yang penulis telusuri adalah seputar 

kanker serviks dan cara mencegahnya dengan vaksinasi HPV. Penulis juga 

mencari data-data pendukung lain dari media informasi lainnya, seperti berita 

online, situs rumah sakit, dan situs organisasi sosial yang peduli akan kanker. 

 Tahap ketiga adalah dengan mengumpulkan data histopatologik dengan 

mendatangi patologi anatomik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

Disana penulis mendapatkan data dengan mengumpulkan data kanker di 
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Indonesia sejak tahun 2006 – 2011, dengan ini penulis dapat menemukan angka 

pertumbuhan tiap tahunnya.  

 Tahap terakhir adalah menyebarkan kuesioner secara online. Agar 

mendapatkan target audience yang tepat sasaran, penulis hanya mengkhususkan 

wanita yang bertempat tinggal di DKI Jakarta yang dapat mengisi kuesioner. 

Melalui hasil kuesioner ini penulis dapat menentukan hal-hal yang mendasari 

penelitian dan sesuai sasaran. 

 Setelah hasil data penelitian metode kualitatif terkumpul, penulis dapat 

melakukan analisa rancangan berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Data 

yang sudah dikumpulkan membantu penulis untuk menyusun dan melakukan 

eksplorasi ide, seperti konsep dan ide visual yang sesuai dengan target audience. 

3.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Dr. Dessy Esa S. selaku dokter umum 

yang juga menangani kasus kanker serviks. Wawancara dilakukan sebanyak dua 

kali, wawancara pertama dilakukan melalui telepon dan e-mail sedangkan 

wawancara kedua dilakukan pada Sabtu,  18 April 2015. 

 Kesimpulan yang didapat wawancara tersebut adalah penulis mendapatkan 

informasi dasar mengenai kanker serviks seperti penyebab, gejala, cara 

mencegahnya dan vaksinasi HPV. Wawancara ini membantu penulis dalam 

memberikan alasan dasar dari tujuan penelitian.  

 Dr. Dessy Esa S. menuturkan bahwa penyebab utama jumlah penderita 
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kanker serviks terus bertambah adalah dikarenakan kurangnya informasi yang 

didapat dan juga masih kurangnya kesadaran dan kepedulian akan penyakit ini, 

kedua hal ini sangat berhubungan sehingga menyebabkan penyabaran kanker ini 

terus meluas tanpa disadari sejak awal. Banyak penderitanya yang tidak 

mengetahui bahwa telah terinfeksi HPV dan baru mengetahuinya ketika sudah di 

stadium lanjut, hal ini dikarenakan gejalanya sering tidak terasa pada penderita di 

stadium awal. Gejala yang ditimbulkan adalah berupa pendarah yang keluar dari 

organ vital setelah melakukan hubungan badan, rasa tidak nyaman di dalam organ 

vital, dan sakit ketika melakukan buang air kecil. Biasanya gejala dapat dirasakan 

2 – 30 tahun setelah terinfeksi, permasalahan ini tergantung dari sistim kekebalan 

dan kesehatan penderita itu sendiri.  

 Satu-satunya cara virus ini dapat menyebar adalah melalui hubungan 

intim. Disini laki-laki menjadi pembawa dari HPV, sedangkan belum dapat 

diketahui dari mana virus ini berasal. Penyebaran virus ini dapat dicegah dengan 

beberapa cara, yaitu dengan menggunakan kondom barrier, menunda aktivitas 

seksual sampai umur > 20 tahun, dan dengan vaksinasi HPV. Sedangkan cara 

mengobati kanker serviks ini bergantung pada stadium penderitanya, caranya dari 

meminum obat sampai dengan operasi. 

 Vaksinasi HPV hanya dilakukan sekali seumur hidup dan dapat dilakukan 

di semua tempat pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, maupun 

klinik umum. Namun biasanya harus dengan melakukan pemesanan terlebih 

dahulu sehingga vaksin dapat disediakan di tempat pelayanan kesehatan yang ada. 

Biaya dari vaksin ini relatif, yaitu mulai dari Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 
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3.000.000,00. Usia yang dianggap efektif untuk melakukan vaksinasi adalah pada 

usia 9 – 26 tahun. 

3.1.2. Kuesioner 

Penulis melakukan kuesioner sebanyak 2 kali, kuesioner pertama disebar pada 

tanggal 17 April 2015 dengan total responden berjumlah 38 orang dan kuesioner 

kedua disebar pada tanggal 22 Mei 2015 dengan total responden berjumlah 36 

orang. Kuesioner disebar secara online, yaitu dilakukan dengan cara menaruh di 

beberapa sosial media yang mengajak target audience untuk mengisi survey guna 

membantu penulis dalam merancang visual kampanye sosial kanker leher rahim. 

 Secara garis besar, pertanyaan yang penulis lontarkan adalah berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang mendasari penelitian, seperti identitas, pengetahuan 

mereka mengenai kanker serviks dan vaksinasi HPV, dan opini mereka mengenai 

komunikasi visual. Total pertanyaan yang penulis ajukan pada kuesioner pertama 

berjumlah sebanyak 10 pertanyaan. Berikut adalah rincian pertanyaan sekaligus 

hasil survey dari tiap-tiap pertanyaan. 

	  

Gambar 3.1 Usia Responden 
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 Responden terbanyak adalah responden dengan jarak umur 15-24 tahun 

dengan total sebanyak 33 responden. Sedangkan hanya 1 responden yang berusia 

< 15 tahun dan 4 responden berusia 25-34 tahun. Dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas dari usia mereka masuk kedalam kategori  remaja dan dewasa awal. 

	  

Gambar 3.2 Pekerjaan Responden 

Rata-rata responden adalah mereka yang masih berstatus sebagai 

pelajar/mahasiswa dengan jumlah sebanyak 22 responden. Sedangkan jumlah 

responden yang berstatus sebagai karyawan sebanyak 8 responden, dan 7 

responden yang berstatus diluar keduanya. Dapat diambil kesimpulan bahwa 

mereka memiliki pendidikan yang cukup dan ini adalah hal yang wajar apabila 

responden tinggal di ibukota Jakarta. 
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Gambar 3.3 Seberapa Mengenal Responden Dengan Kanker Leher Rahim 

Dari data yang didapat, terdapat sebanyak 23 responden yang merasa 

masih kekurangan informasi mengenai kanker serviks. Sedangkan 12 responden 

merasa sudah memiliki cukup informasi. Akan tetapi terdapat 3 responden yang 

sama sekali belum mengetahui mengenai kanker leher rahim. Hal ini dapat 

menjadi dasar alasan mengapa dibutuhkannya sebuah kampanye sosial yang 

efektif dan menyediakan informasi yang cukup. 

	  

Gambar 3.4 Seberapa Mengenal Responden Dengan Vaksinasi HPV 
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 Terdapat 21 responden merasa masih kekurangan informasi mengenai 

vaksinasi HPV, bahkan 10 responden belum mengetahui sama sekali apa itu 

vaksinasi HPV. Sedangkan hanya 7 dari total responden yang sudah tahu dan 

merasa informasi yang ada sudah cukup. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

dibutuhkannya sebuah kampanye yang juga menyediakan informasi mengenai 

vaksinasi HPV. 

	  

Gambar 3.5 Opini Responden Mengenai Media Yang Mereka Butuhkan 

 Sebanyak 20 responden memilih media sosial untuk mendapatkan 

informasi mengenai pencegahan kanker serviks dengan vaksinasi HPV. 16 

responden memilih media internet sebagai media yang tepat. Maka dari itu media 

sosial dan internet akan menjadi media utama dalam menyediakan informasi 

mengenai pencegahan kanker dengan cara melakukan vaksinasi HPV. 

	  

Gambar 3.6 Unsur Yang Menarik Perhatian Responden 
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 Dari total responden, sebanyak 33 suara yang setuju bahwa gambar 

ilustrasi, judul, dan layout adalah unsur yang dapat menarik perhatian sebuah 

media visual untuk dilihat dan dibaca. 

	  

Gambar 3.7 Gaya Informasi Visual Yang Menarik Menurut Responden 

Sebanyak 28 responden memilih bahwa gaya informasi visual yang 

komunikatif adalah gaya informasi yang menarik untuk responden. Selain itu, 

gaya informasi yang simple juga menjadi pilihan yang menarik. 

	  

Gambar 3.8 Gaya Penyampaian Informasi Yang Menarik Perhatian Responden 

 Sebanyak 20 responden memilih bahwa gaya informasi visual yang 

menyediakan fakta-fakta, seperti jumlah penderita yang terus bertambah dan juga 

informasi mengenai kanker serviks dan vaksinasi HPV. Diikuti oleh 12 responden 
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menyukai gaya informasi visual yang to the point untuk diaplikasikan. Dengan ini 

penulis memiliki gagasan bahwa gaya informasi yang menyediakan fakta-fakta 

secara to the point adalah gaya informasi yang mudah diterima oleh wanita 

dengan usia 15-24 tahun. 

	  

Gambar 3.9 Tema Warna Yang Diharapkan Responden Untuk Kampanye Sosial 

 Terdapat sebanyak 34 responden memilih warna yang lembut dan warna 

peringatan sebagai tema warna yang diharapkan dapat mempresentasikan 

kampanye sosial pencegahan kanker serviks dengan vaksinasi HPV. 

	  

Gambar 3.10 Hasil Survey Isi Poster Visualisasi Kampanye 

Sebanyak 31 responden setuju bahwa isi informasi dan gaya visualisasi 

yang menggunakan gambar ilustrasi dan tulisan yang secukupnya dengan gaya 
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yang simple dan to the point adalah cara penyampaian yang paling mudah 

dimengerti oleh responden. 

Lalu pada kuesioner kedua, penulis memberikan beberapa pertanyaan 

lebih spesifik terhadap elemen visual yang akan diterapkan pada karya. Total 

pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebanyak 6 pertanyaan. Berikut adalah 

rincian pertanyaan dan hasil survey pada kuesioner kedua.	  	  

	  

Gambar 3.11 Usia Responden Kuesioner Kedua 

 Dari 36 responden terdapat 35 orang yang sesuai dengan klasifikasi dan 1 

yang tidak. Pertanyaan ini sangat berguna agar penulis mendapatkan target 

audience yang sesuai. 

	  
Gambar 3.12 Partisipasi Responden Pada Program Vaksinasi HPV 
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 Dari data yang di dapat, hanya 7 responden yang menyatakan sudah 

melakukan vaksinasi HPV. Hal ini menjelaskan bahwa ada masalah pada 28 

responden sisanya yang sehingga membuat mereka belum melakukan vaksinasi 

HPV. 

	  

Gambar 3.13 Opini Responden Mengenai Hal Yang Penting Untuk Dijaga 

Terdapat 33 orang perempuan yang lebih memilih kesehatan ketimbang 

kecantikan sebagai suatu yang lebih penting untuk dijaga. Hal ini sudah cukup 

menjelaskan bahwa mayoritas responden sadar bahwa kesehatan adalah suatu hal 

yang penting. 
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Gambar 3.14 Opini Responden Mengenai Etika Berbusana 

 Sebanyak 26 responden memiliki pendapat bahwa rok pendek adalah hal 

yang wajar untuk digunakan khususnya dalam lingkungan mereka sehari-harinya. 

Hal ini membantu penulis dalam menciptakan karya visual kampanye. 

	  
Gambar 3.15 Opini Responden Mengenai Wujud Visual 

 Jumlah responden yang memilih fotografi berbanding sama dengan jumlah 

responden yang memilih ilustrasi sebagai wujud visual yang diharapkan ada pada 

kampanye sosial ini. Namun penulis memilih fotografi sebagai wujud visual yang 

akan digunakan. 
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Gambar 3.16 Gaya penyampaian yang diharapkan 

 Sebanyak 19 responden memiliki pendapat bahwa gaya penyampaian yang 

lembut dan mengajak target audience untuk lebih menghargai diri sebagai 

seorang wanita adalah gaya yang tepat. Sehingga penulis dapat menentukan gaya 

penyampaian seperti apa yang akan diterapkan pada karya visual. 

	  

Gambar 3.17 Opini Responden Mengenai Media Yang Digunakan. 
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Dari total responden yang menjawab, terdapat 20 responden yang memiliki 

opini bahwa billboard adalah salah satu media yang dirasa mendapat perhatian 

lebih dari responden ketimbang iklan pada majalah perempuan. Namun 

dikarenakan hasil yang ada hanya memiliki perbedaan yang sedikit, maka penulis 

memutuskan untuk menggunakan kedua media tersebut pada kampanye sosial ini. 

3.1.3. Data Observasi 

Data observasi penulis dapatkan dari Yayasan Kanker Indonesia (YKI) melalui 

bantuan dari badan patologi anatomik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

Data yang penulis kumpulkan pada bagian ini akan digunakan sebagai bagian isi 

informasi dari kampanye sosial.  

Pada data histopatologik ini terdapat jumlah pertumbuhan berbagai jenis 

penyakit kanker di Indonesia, di dalamnya terdapat pengelompokkan akan usia, 

daerah, jenis kelamin, dan persentase pertumbuhannya dalam bentuk tabel. 

Namun data yang tersedia sangatlah terbatas, penulis hanya dapat mendata dari 

data histopatologik pada tahun 2006 - 2011.  

	  

Gambar 3.18 Tabel Tumor Di Seluruh Indonesia Tahun 2011 

Perancangan Visual, Aldi Salim, FSD, 2015



	  

56 
	  

Dalam tabel ini, jumlah pertumbuhan kanker leher rahim paling pesat pada 

tahun 2011 terdapat di DKI Jakarta dengan jumlah total 856 kasus, disusul dengan 

Bandung yang memiliki jumlah total sebanyak 373 kasus. Dapat dilihat bahwa 

penyebaran kanker leher rahim ini sangatlah tinggi khususnya pada daerah DKI 

Jakarta. 

	  

Gambar 3.19 Tabel Standar Umur Penderita Tahun 2011 

Sedangkan dalam tabel ini mendata standar umur penderitanya di DKI 

Jakarta. Usia 45-54 tahun berada di posisi paling atas yaitu berjumlah 368 

penderita, usia 35-44 tahun sebanyak 197 penderita, dan 45 penderita yang 

berusia 15-34 tahun. 

3.2. Mind Mapping 

Mind mapping berisikan data-data yang penulis kumpulkan dari hasil wawancara 

dengan narasumber, telaah literatur, dan hasil kuesioner yang penulis kumpulkan. 

Dalam melakukan mind mapping, langkah pertama yang penulis lakukan adalah 

menentukan kalimat utama yaitu vaksinasi HPV. Dari 1 kalimat lalu dijabarkan 
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lagi menjadi beberapa turunan yang terdiri dari media, tempat pelaksanaan, 

manfaat, biaya, target sasaran, dan kanker serviks itu sendiri. Tahapan selanjutnya 

adalah penulis memasukan data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber 

sampai akhirnya penulis mendapatkan beberapa isi pokok dari setiap turunan yang 

dapat diaplikasikan dalam bentuk karya.  

	  

Gambar 3.20 Mind Mapping 

 (Sumber: Data Pribadi Penulis) 

3.3. STP (Segmentation, Targeting, Positioning) 

Proses analisa berdasarkan tiga elemen dari strategi pemasaran yaitu 

segmentation, targeting, dan positioning yang dirasa ada pada kampanye 

pencegahan kanker serviks dengan vaksinasi HPV adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Proses Analisa Strategi Pemasaran 

Segmentation 

• Perempuan yang berusia 17-25 
tahun 

• Berdomisili di DKI Jakarta 
• Belum terinfeksi HPV 
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• Pelajar/mahasiswa/karyawan 

Targeting 
• Perempuan yang menggunakan 

internet dan media sosial dalam 
kehidupan sehari-hari 

Positioning 

• Tahu bahwa kanker serviks 
sering kali sulit diketahui 
gejalanya, sehingga 
diperlukannya langkah 
pencegahan dengan vaksinasi 
sejak dini 

• Memahami pentingnya 
kesehatan dan menghargai 
dirinya dengan lebih menjaga 
organ vital 

 

3.4. Strategi Komunikasi 

Strategi penyampaian pesan untuk meningkatkan kesadaran pada kampanye sosial 

ini adalah dengan mengutarakan ide atau gagasan yang mengarah pada kebutuhan 

pribadi dari target audience itu sendiri, dalam hal ini adalah kesehatan. Pesan 

utama dari kampanye sosial ini adalah mengajak target audience untuk lebih 

menghargai diri sebagai seorang wanita melakukan pencegahan kanker serviks 

dengan cara vaksinasi HPV. Gaya penyampaian yang penulis gunakan adalah 

dengan menekankan bahwa sudah saatnya seorang perempuan haruslah peduli 

terhadap diri sendiri, dalam hal ini adalah dengan mengetahui informasi mengenai 

kanker serviks dan melaksanakan vaksinasi HPV. 

3.5. Strategi Visual 

Strategi visual yang penulis gunakan untuk menyampaikan pesan kepada target 

audience menggunakan warna-warna lembut, penulis memilih untuk 
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menggunakan warna putih dan merah muda sebagai warna yang dominan. Hal ini 

berdasarkan dari hasil riset yang dimana responden lebih menyukai warna-warna 

yang lembut. 

 Tata letak unsur atau komponen visual secara keseluruhan akan dibuat 

secara simple, feminin, dan simbolik. Hal ini dimaksud agar dapat memberikan 

sebuah kesan kelembutan sebagai seorang wanita sehingga target audience akan 

dapat lebih menerima pesan yang disampaikan. 

	  

Gambar 3.21 Referensi Visual 

 (foto oleh Matilde. Instagram: @quietpoem) 

Gaya visual disesuaikan dengan target audience remaja hingga dewasa 

awal. Penulis menggunakan fotografi yang simple, simbolik, dan dapat sesuai 

dengan target sasaran. Gaya fotografi akan terlihat memiliki banyak ruang kosong 

dengan warna-warna yang lembut. Dengan menjadikan model seorang perempuan 
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yang berdandan secara feminin sedang merangkul beberapa tangkai bunga, yang 

dimana bunga adalah sebuah benda yang identik dengan perempuan. 

3.6. Eksplorasi Ide 

Untuk mengembangkan ide visual penulis mengumpulkan referensi visual berupa 

poster-poster dan iklan cetak dengan tema kampanye sosial. Baik gaya, warna, 

ataupun pesan secara visual disesuaikan dengan kebutuhan target audience yang 

telah di survei melalui kuesioner. Konsep dasar dari visualisasi kampanye sosial 

ini adalah dapat menyampaikan pesan secara jelas dengan cara penyampaian yang 

sederhana, menarik perhatian, dan mudah dimengerti. 

 Maka visualisasi media komunikasi visual tersebut akan bertema simple 

dengan fotografi yang dapat diterima oleh target audience dilengkapi dengan 

tipografi yang memiliki readability yang baik. Warna yang digunakan juga tetap 

terlihat sederhana, yaitu dengan warna-warna yang lembut. Sedangkan referensi 

visual yang penulis cari adalah visual berupa poster atau print ad dengan gaya 

yang sesuai dengan karakter visual yang akan penulis gunakan. 

 Simbol-simbol yang digunakan adalah simbol umum yang berhubungan 

dengan kesehatan dan juga perempuan. Penulis akan menjadikan pita berwarna 

ungu sebagai sebuah simbol utama dari kampanye sosial ini dan juga bunga ester 

putih sebagai simbol kehalusan atau lemah lembut. 
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