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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Jenis Penelitian dan Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis menggunakan penelitian kualtitatif dan 

kuantitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 

yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992: 21-22). Metode kualitatif dilakukan 

dengan mencari data dan informasi dari observasi, studi kepustakaan, wawancara 

serta focus group discussion. Metode penelitian kuantitatif adalah metode 

mengolah data hasil penelitian yang dilakukan denganteknik statistic (Rakhmat, 

2009: hlm.25). Penelitian kuantitatif dilakukan melalui kuisioner kepada 

partisipan untuk menguatkan data fakta serta menentukan target audiens.  

 Target yang diteliti oleh penulis adalah perempuan usia produktif 19-35 

karena menurut survey yang sudah dilakukan penulis ditemukan bahwa pada usia 

tersebut ditemukan banyak perempuan yang belum berolahraga pilates. Kota 

Jakarta dipilih sebagai sasaran penelitian karena merupakan kota metropolitan 

yang secara tidak langsung memengaruhi pola hidup target. Penulis melakukan 

penelitian terhadap perempuan usia 19-35 yang meliputi pendapat umum, aktifitas 

fisik dan keluhan mengenai kondisi tubuh yang dialami. Berdasarkan survey dan 

focus group discussion  dengan objek penelitian, target audiens sering merasakan 

sakit punggung akibat duduk terlalu lama di depan komputer dengan waktu rata-

rata 8 jam sehari. Target audiens tidak tahu bagaimana mengatasinya dan merasa 
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bahwa sakit dan nyeri punggung yang dialami adalah hal biasa yang nanti bisa 

sembuh dengan sendirinya. Salah satu solusi yang aman dan mudah untuk 

mengatasi keluhan tersebut adalah dengan latihan pilates. Karena dari hasil studi 

pustaka dan wawancara dengan instruktur pilates, latihan pilates mencakup 

bagaimana melatih postur tubuh yang baik, menguatkan otot-otot batang tubuh 

bagian dalam, melatih otot perut menjadi kuat yang berguna dalam membantu 

menyangga tulang punggung dengan baik.  

Agar kampanye ini dapat berjalan dengan fokus maka perlu ditentukan target 

audiens, yaitu: 

1. Geografi    : Jakarta  

2. Demografi : perempuan usia produktif 19-35 

3. Segmentasi Psikografi :  

a. Status Ekonomi: Menengah  

b. Gaya Hidup : Modern 

c. Kepribadian : Mandiri,peduli dengan kesehatan tubuh dan memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi. 
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3.1.1. Hasil Kuisioner 

 

Gambar 3.1. Diagram Persentase Olahraga Penting dan Baik untuk Kesehatan 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Persentase Tujuan Partisipan Berolahraga 
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Gambar 3.3. Diagram Persentase Partisipan yang Mengetahui Pilates 

 

 

Gambar 3.4. Diagram Persentase Partisipan yang Memiliki Keluhan Sakit Punggung 
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pilates dimana olahraga pilates merupakan latihan yang dapat mengatasi masalah 

nyeri punggung yang dialaami 80% perempuan dan sekaligus dapat membentuk 

tubuh. 

3.1.2. Hasil Focus Group Discussion 

Untuk memperkuat data kualitatif, penulis melakukan focus group discussion 

bersama delapan partisipan dengan tujuan memperoleh informasi keinginan, 

kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman peserta mengenai pilates. 

Berdasarkan hasil focus group discussion, tujuh dari delapan partisipan pernah 

berlatih pilates, dan satu partisipan tidak pernah melakukan pilates namun tahu 

bahwa pilates itu sejenis senam yang bermanfaat untuk kesehatan dan membuat 

badan lebih fleksibel, alasan bagi yang tidak pernah berlatih pilates adalah karena 

tidak ada infomasi yang cukup mengenai  pilates. Awal mula berlatih pilates ada 

yang hanya karena coba-coba kemudian diteruskan, diajak teman dan memang 

berlatih pilates karena ada tujuan yang ingin dicapai sebagaimana manfaat pilates 

yang mereka ketahui yaitu dapat membentuk tubuh. Semua partisipan mengaku 

bahwa apabila mereka berolahraga, khususnya dalam hal ini pilates, mereka 

memiliki tujuan untuk mengecilkan bagian tertentu seperti lengan, perut, dan 

paha. Mereka menyadari bahwa dengan pilates secara rutin bisa mencapai tujuan 

mereka tersebut. Partisipan yang berlatih pilates mengaku mendapatkan manfaat 

yang sangat terasa yaitu lingkar pinggang mereka mengecil selain itu setelah 

latihan pilates badan terasa lebih segar. Kemudian mereka menganggap bahwa 

latihan pilates praktis karena mudah dilakukan sendiri dirumah selain itu latihan 

pilates yang sebagian besar dilakukan sambil berbaring diakui salah satu 
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partisipan membantunya untuk tetap aktif berolahraga walaupun ia sedang 

mengalami cedera ankle, dengan berlatih pilates ia tetap bisa melatih keseluruhan 

otot tubuh tanpa membebani cederanya tersebut. Namun ada pula satu partisipan 

yang pernah pilates tapi tidak dilanjutkan secara rutin karena menurutnya gerakan 

pilates terlalu monoton.  

3.1.3. Hasil Wawancara Intruktur Pilates 

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Jimmy Thio, instruktur 

pilates di Gold’s Gym. Dari wawancara tersebut penulis mendapat informasi 

seputar pilates. Menurut Jimmy, pilates awalnya adalah metode rehabilitasi bagi 

para pesenam akrobatik, ballet dan atlet yang mengalami cedera, ini yang disebut 

clinical pilates. Namun kini pilates sudah berkembang dan yang dikenal orang 

kebanyakan kini adalah fitness pilates. Bahkan kini ini ada pilates for kids, pada 

dasarnya sama saja namun dilakukan dengan lebih fun sesuai untuk anak-anak. 

Jenis pilates dibagi berdasarkan alat-alat yang digunakan. Yang paling dasar 

adalah latihan pilates yang tidak menggunakan alat apapun, dengan beralaskan 

matras latihan dilakukan  menggunakan beban tubuh sendiri. Tidak ada batasan 

umur khusus bagi yang ingin melakukan pilates, pilates boleh dilakukan oleh 

semua umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bagi yang memiliki 

masalah khusus seperti pernah mengalami cedera atau menderita skoliosis, dengan 

pilates bisa mengurangi masalah tersebut namun harus diawasi dan ditangani 

secara khusus di studio pilates. Namun latihan pilates tidak terbatas hanya bisa 

dilakukan di studio pilates saja, bagi yang tidak memiliki keluhan serius dan 

masih bisa melakukan aktifitas fisik seperti biasa tentu saja dapat melakukan 
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pilates sendiri dirumah dengan variasi intensitas yang dapat disesuaikan dengan 

kemampuan. Latihan pilates efisien dilakukan minimal 45 menit. Menurut Jimmy 

semua olahraga bagus untuk kesehatan begitu juga dengan pilates, banyak 

manfaat yang didapat terutama bagus untuk meningkatkan postur tubuh karena 

focus latihan pilates adalah melatih otot inti perut serta panggul, jika otot perut 

sudah terlatih dan kuat maka beban di punggung pun akan berkurang. Hal inilah 

yang menjadi keunggulan pilates sebagai latihan yang bermanfaat dalam 

penguatan otot perut, membentuk postur tubuh ideal, mengurangi sakit punggung 

dan bahakan memperbaiki tulang yang bengkok. 

3.1.4. Hasil Observasi Visual 

Observasi visual dari kampanye yang sudah ada penulis lakukan dengan mencari 

kampanye sebelumnya dari produk-produk Entrasol. Kemudian penulis juga 

mencari kampanye yang dilakukan oleh kompetitor seperti Anlene dan Calci 

Skim. Selain itu ada juga beberapa visual kampanye yang berhubungan mengenai 

masalah kesehatan dan olahraga. 
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Gambar 3.5. Poster Kampanye Hoolala Entrasol Diet Nutrition 

Sumber: http://www.kalbenutritionals.com/newsroom_detail.asp?id=72&strlang=ind, 11 Juli 
2014) 

 

Gambar 3.6. Poster Event Entrasol Active  

Sumber: http://www.kalbenutritionals.com/newsroom_detail.asp?id=344&strlang=eng, 11 Juli 
2014) 
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Gambar 3.7. Poster Event Entrasol Gold 

(Sumber : http://www.kalbenutritionals.com/newsroom_events.asp?id=41&strlang=ind, 11 
Juli 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Desain Promosi Entrasol 

(Sumber : http://www.kalbenutritionals.com/newsroom_detail.asp?strlang=ind&id=114, 11 
Juli 2014) 
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Gambar 3.9. Iklan Calci Skim 

(Sumber: www.vemale.com/body-and-mind/cantik/48334-tampil-cantik-lebih-lama-
mulai-dari-dalam.html, 12 Juli 2014) 

     

Gambar 3.10. Kampanye Anlene 

(Sumber : adsofworld.com, 12 Juli 2014 ) 
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Gambar 3.11. No More Fat Excuse 

(Sumber: www.coloribus.com, 4 Juli 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Poster Back Pain 

(Sumber: www.sparcc.com, 4 Juli 2014) 
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Gambar 3.13. Poster Yoga 

(Sumber : www.graphic designjunction.com, 10 Juli 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Kampanye Olahraga Beat Your Own Weight 

(Sumber: www.graphicdesignjunction.com/2013/07/advertising-posters/, 10 Juli 2014)    
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3.2. Pendukung Kampanye 

Kalbe Nutritionals adalah  salah satu  perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia 

yang berkomitmen dalam bidang bisnis makanan kesehatan. Nurturing Life 

Through Science (Memelihara Kehidupan Melalui Ilmu Pengetahuan) adalah 

sumber motivasi dan  inspirasi Kalbe Nutritionals untuk mengembangkan brand 

yang terpercaya dengan mengembangkan produk yang intensif dan layanan 

pelanggan yang baik. Sadar akan pentingnya kesehatan, Kalbe Nutritionals 

meluncurkan produk-produk makanan kesehatan di setiap tahap tumbuh kembang 

manusia. Mulai sejak dalam kandungan, masa pertumbuhan dan perkembangan, 

masa puncak karir, sampai pada tahap usia emas dimana kinerja tubuh mulai 

berkurang.. Untuk menambah kepercayaan konsumen terhadap produk Entrasol 

Active maka dengan mendukung kampanye pilates ini sekaligus menjadi 

komitmen Kalbe untuk mendukung masyarakat tetap sehat dengan aktif. Hal ini 

menjadi strategi dalam meningkatkan brand loyalty bagi Kalbe. Menurut buku 

The Advertising Concept Book, pentingnya sebuah kampanye diadakan secara 

berkala dapat membangun brand loyalty sebuah produk, tidak hanya sekedar 

beriklan namun ada edukasi yang disampaikan dalam pesan kampanye sehingga 

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk (Barry, 2008: hlm 

92-96). Dengan melakukan kampanye secara berkelanjutan maka konsumen  

merasa percaya akan pilihan produk susu yang dikonsumsinya yaitu Entrasol 

Active sebagai susu bernutrisi yang tidak hanya tinggi kalsium untuk tulang yang 

kuat tapi juga baik untuk jantung, bebas kolesterol, & mampu menangkal radikal 

bebas. 
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3.3. Mind Mapping 

 

 

Gambar 3.15. Mindmap Kampanye 

 

3.4. Konsep Kreatif 

Tema yang diangkat untuk kampanye ini adalah Better Body with Pilates, tema ini 

diangkat karena ingin menyampaikan dua pesan penting bahwa masalah yang 

sering dialami wanita 19-35 tahun adalah nyeri punggung terutama di bagian 

lower back, serta ingin membentuk tubuh ideal terutama ingin memiliki perut 

yang ramping dapat diatasi dengan pilates. Kedua pesan tersebut kemudian akan 

diilustrasikan kedalam media utama kampanye yaitu berupa iklan media cetak 

khususnya majalah wanita. Konten iklan akan berisi ilustrasi sederhana yang 

menggambarkan masalah yang rentan dialami perempuan. Karena ingin ilustrasi 

yang sederhana maka dari itu digunakan teknik digital menggunakan Adobe 

Illustrator.  
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3.4.1. Warna 

Warna yang digunakan menggunakan mood warna moving berdasarkan buku The 

Complete Color Harmony. Kombinasi dari warna-warna cerah yang didalamnya 

terdapat warna primer kuning sebagai pusat utama dapat mengekspresikan life-

giving sun, aktifitas, dan constant motion. (Sutton dan Wellan,2004:82).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Color Pallets of Primary Yellow at The Center 

(Sumber : The complete color harmony, 2004:83-84) 

 

3.4.2. Ilustrasi Karakter 

Media pendukung kampanye berupa booklet yang berisi informasi mengenai 

pilates serta gerakan latihannya, untuk itu dibutuhkan ilustrasi karakter yang akan 

mengisi gerakan pilates dalam booklet. Ada dua alternatif yang dibuat yaitu 

karakter sederhana berupa siluet hitam dan ilustrasi karakter perempuang dengan 

penggambaran semi realis. Namun ahirnya dipilihlah karakter semi realis dengan 

pertimbangan ilustrasi gerakann pilates akan lebih terlihat jelas. 
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Gambar 3.17. Alternatif Desain Karakter 

3.4.3. Tipografi 

Jenis tipografi yang digunakan pada logotype adalah jenis huruf Diavlo. 

Gambar 3.18. Jenis Huruf Diavlo  

Tipografi pada elemen desain iklan majalah menggunakan jenis huruf Poetsen 

One karena ingin memberi kesan bulat dan gendut. 

Gambar 3.19. Jenis Huruf Poetsen One 

Tipografi yang digunakan pada judul booklet adalah jenis huruf Bariol, dan 

penjelasan isi booklet menggunakan jenis huruf Calibri. 
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Gambar 3.20. Jenis Huruf Bariol 

Gambar 3.21. Jenis Huruf Calibri 

3.4.4. Pemilihan Media Kampanye 

Media yang digunakan dalam perancangan kampanye ini dibatasi agar tidak 

terlalu luas. Media kampanye ditentukan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan 

kepentingan penyampaian pesan kepada target sasaran. Media utama dalam 

kampanye ini adalah iklan media cetak khususnya di majalah wanita usia 19-35, 

media pendukung kampanye ini berupa booklet, web banner website dan media 

sosial fan page facebook, dan ambience media.  

a. Iklan Media Cetak 

Iklan media cetak di majalah khususnya majalah wanita dipilih karena 

mempunyai segmentasi pembaca yang sama dengan target audiens yang 

ingin dicapai kampanye ini.  
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b. Booklet 

Booklet termasuk dalam media cetak konvensional. Booklet mudah 

dibawa kemana-mana sehingga memungkinkan audiens untuk membawa 

dan menyimpannya. Informasi dalam media ini dapat bertahan dalam 

jangka waktu yang lama.  

c. Media Sosial Facebook 

Maraknya pengguna media sosial kini dimanfaatkan sebagai media 

promosi. Media sosial yang popular saat ini salah satunya adalah  

facebook. Media sosial Facebook dipilih dalam kampanye ini karena 

merupakan media yang memungkinkan menampilkan gambar dengan 

baik.  

d. Ambience Media 

Ambience media sebagai sarana penyampaian pesan agar orang bisa 

tertarik dan mengingat isi pesan karena bersifat aplikatif, yang terdiri dari : 

desain visual tote bag dan botol minum. 

3.4.5. Strategi Kampanye 

Pesan utama yang ingin disampaikan ada dua yaitu pilates sebagai solusi masalah 

nyeri punggung dan menghilangkan lemak di perut. Untuk itu pesan kampanye 

dibuat menjadi dua master desain berseri yang konsisten dimana memilki struktur, 

tone warna, tipografi, dan gaya yang seragam. Strategi kreatif visual kampanye 

menggunakan strategi “Before Only” (Barry, 2008: hlm.107), yaitu pada 

kampanye ini menampilkan visual negative sebelum melakukan pilates, kemudian 

dibantu dengan adanya tagline audiens dapat membayangkan sendiri hasil 
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sesudah melakukan pilates. Kampanye ini akan berjalan tiga bulan mulai dari 

bulan september hingga pada puncaknya bulan November dimana pada tanggal 12 

November merupakan hari kesehatan nasional. Bertepatan pada hari itu dapat 

diadakan acara latihan pilates bersama. Alur penggunaan media adalah sebagai 

berikut : 

1. Memasang iklan di majalah wanita selama tiga bulan secara bergantian 

dengan desain less back pain dan less belly fat. Melalui pemasangan iklan 

ini diharapkan target audiens menjadi tahu pilates. Kemudian di dalam 

iklan tersebut juga terdapat link facebook Entrasol Active dan website 

Kalbe Nutritional yang bisa diakses bagi pembaca yang ingin tahu info 

lebih lanjut. Penempatan iklan akan berdampingan dengan rubrik health 

and beauty dalam majalah. 

2. Selanjutnya melalui media sosial facebook secara bergantian dua minggu 

sekali dalam tiga bulan mengganti desain photo cover, selain itu admin 

facebook Entrasol akan terus mengupdate dan memberikan info-info yang 

berkaitan dengan kampanye pilates tersebut. Dengan begitu penyebaran 

info kampanye pilates dapat terlihat di news feed atau timeline facebook 

sehingga dapat menarik banyak target audiens di media sosial. 

3. Selanjutnya apabila target sudah tahu apa itu pilates berdasarkan info 

singkat di media sosial, bila ingin tahu lebih lanjut lagi secara lengkap 

mengenai gerakan-gerakan pilates dapatkan booklet pilates gratis dalam 

kemasan produk susu Entrasol Active. 
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