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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela 

untuk disimpan di bank darah untuk kemudian dipakai pada transfusi darah. 

Selama ini sudah banyak UDD (Unit Donor Darah) di setiap daerah yang 

menyelenggarakan aksi donor darah. Namun mengapa masih saja kita 

menemukan broadcast message atau kabar melalui media sosial yang berisikan 

tentang permintaan donor darah karena stock darah di PMI habis atau tidak 

mencukupi, atau belum menemukan kriteria donor yang dibutuhkan. Oleh karena 

itu dibutuhkan kesadaran dalam diri masyarakat untuk bersedia mendonorkan 

darah agar stok darah di PMI tersedia dalam jumlah cukup dan korban yang 

sedang dalam keadaan darurat bisa segera ditangani. 

Pada usia generasi muda umumnya takut melakukan donor darah karena 

percaya pada mitos-mitos yang beredar, seperti donor darah bisa membuat 

pendonor pingsan, donor darah membuat mual, donor darah menyebabkan gemuk, 

donor darah bisa menularkan penyakit, dan lain-lain. Padahal selain bisa 

membantu orang lain yang sedang membutuhkan darah, donor darah juga 

memiliki manfaat bagi pendonornya seperti menjaga kesehatan jantung,  

meningkatkan produksi sel darah merah dalam tubuh, membantu penurunan berat 
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badan, mendeteksi penyakit serius, membantu memperbaharui sirkulasi peredaran 

darah dalam tubuh, dan lainnya.   

Selain karena takut, alasan lain para remaja tidak mau mendonorkan 

darahnya adalah karena rasa malas. Mereka berpikir masih banyak orang lain 

yang akan mendonorkan darahnya untuk orang lain. Padahal dari 60% warga yang 

mampu melakukan donor, kurang dari 5% yang melakukannya. Selain itu banyak 

remaja yang egois dan lebih mementingkan kesenangannya sendiri dibandingkan 

dengan mengorbankan sedikit waktu mereka untuk melakukan donor. Bahkan 

tidak sedikit dari para remaja yang berpikir bahwa donor darah itu bukan 

merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor PMI Tangerang Selatan 

periode tahun 2013, Jumlah pendonor usia 17 – 25 jumlahnya lebih sedikit yaitu 

13% dibandingkan dengan jumlah pendonor usia 26 -31, 32-40, dan 41-50. 

Padahal pada usia muda proses reproduksi dalam tubuh bekerja lebih baik, begitu 

juga dengan proses sirkulasi darah.  

Selain itu setelah melakukan riset terhadap 75 responden, ditemukan ada 

beberapa alasan generasi muda tidak mau melakukan donor darah, yaitu Malas, 

tidak memenuhi syarat, takut, tidak peduli terhadap donor darah dan informasi 

yang berkaitan dengannya, serta percaya kepada mitos-mitos. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu media yang bisa mengkampanyekan kepada generasi muda yang 

berisi ajakan dan manfaat donor darah, agar mereka tergerak hatinya dan mau 

menyumbangkan darah kepada sesama. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah 

1. Bagaimana merancang visualisasi  kampanye sosial donor darah untuk remaja 

di tangerang selatan yang menarik, mudah dimengerti, edukatif dan 

membangkitkan rasa peduli terhadap sesama ? 

2. Bagaimana memilih media yang tepat untuk mempromosikan kampanye sosial 

donor untuk remaja di Tangerang Selatan usia 17 – 25 tahun? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka ditentukan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Kampanye sosial donor darah ini lebih menekankan pada pembangunan 

kesadaran generasi muda melalui kisah-kisah inspiratif dan informatif yang 

akan mengajak para generasi muda yang sebelumnya enggan atau malas 

melakukan donor dengan berbagai alasan agar mau menyumbangkan 

darahnya demi kepentingan diri sendiri dan orang lain yang membutuhkan. 

2. Segmentasi : 

a. Geografis : Kampanye ini akan diadakan di wilayah tangerang selatan. 

b. Demografis : Jenis Kelamin : Pria dan Wanita 

1. Usia : 17 – 25 Tahun dan umum,  
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c. Segmentasi dari kampanye ini dikhususkan bagi generasi muda usia 17 – 

25 tahun, karena pada usia tersebut memiliki jumlah pendonor yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan usia lainnya, padahal usia tersebut adalah 

usia produktif. Namun secara umum kampanye ini juga tidak menutup 

kemungkinan bagi masyarakat umum untuk ikut terlibat di dalamnya 

dilihat dari beberapa media yang akan digunakan pada ruang publik. 

d. Pemilihan media didasarkan bahwa generasi muda di wilayah Tangerang 

Selatan dikelilingi oleh cara hidup yang beragam, sangat mudah 

terpengaruh, sehingga dibutuhkan media yang mudah untuk dipahami oleh 

mereka. Media utama yang akan digunakan dalam kampanye ini adalah 

Poster, sedangkan untuk media pendukung, kampanye ini akan 

menggunakan website , flyer, xbanner , kaos, pin, mug, dan sticker. 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang visualisasi  kampanye sosial 

donor darah untuk remaja di tangerang selatan yang menarik, mudah dimengerti, 

edukatif dan membangkitkan rasa peduli terhadap sesama, serta memilih media 

yang tepat untuk mempromosikan kampanye sosial donor untuk remaja di 

Tangerang Selatan usia 17 – 25 tahun. 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat bagi penulis : Penulis dapat memahami masalah apa saja yang dialami 

dalam mengadakan kampanye sosial donor darah, dan penulis dapat mengetahui 

fakta yang terjadi di dalam negerinya sendiri. 
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Manfaat bagi orang lain :  Memberikan informasi secara jelas kepada generasi 

usia 17 -25  tahun tentang besarnya manfaat dari donor darah bagi diri sendiri 

maupun orang lain. Menumbuhkan rasa cinta kasih dan peduli terhadap sesama 

sehingga mau menyumbangkan darahnya untuk kepentingan orang lain. Mengajak 

generasi muda yang masih terpengaruh mitos dan alasan-alasan lain untuk tidak 

melakukan donor darah agar mau menyumbangkan darahnya. 

Manfaat bagi universitas : Semoga tugas akhir ini berguna bagi universitas dan 

dapat mengajak para mahasiswa untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan yang 

sering diadakan demi kepentingan sosial. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses tugas akhir ini adalah 

1. Kuisioner : Penulis menggunakan kuisioner dengan mengajukan pertanyaan 

tertulis kepada responden, kemudian mencatat jawaban yang dikemukakan 

oleh responden. 

2. Observasi : Observasi dilakukan dengan meneliti kegiatan donor darah yang 

sudah pernah diselenggarakan. Dan meneliti kampanya sosial donor darah 

yang sudah pernah diadakan dan menjadikannya sebagai acuan. 

3. Studi Literatur : Penulis meninjau pustaka – pustaka yang berkaitan dengan 

perancangan untuk dijadikan sebagai teori pendukung. 

4. Wawancara : Penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang 

berhubungan dengan kampanye sosial yang akan dibuat. 

1.7 Metode Perancangan  

Metode Perancangan yang digunakan adalah  
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1. Mind mapping : pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan Citra 

Visual dan grafis lainya untuk membentuk kesan antara otak kiri dan otak 

kanan yang ikut terlibat sehingga mempermudah memasukkan informasi ke 

dalam otak.  

2. Brain storming : Serbuan gagasan sebanyak mungkin terhadap suatu masalah 

untuk menemukan solusi 

3. Sketsa : Membuat gambar secara kasar untuk menggambarkan secara garis 

besar karya yang akan dibuat. 

4. Konsep desain : Dasar pemikiran untuk  memecahkan tuntutan desain 

maupun masalah desain  

5. Aplikasi ke dalam media : Perwujudan dari sketsa dan konsep dalam bentuk 

karya 
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1.8 Skematika Perancangan  

 

Gambar 1. Skematika Perancangan 
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