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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Perancangan kampanye sosial tentang pentingnya Skrining Hipotiroid pada bayi 

baru lahir ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. 

yaitu dengan melakukan wawancara dan kuesioner serta studi pustaka. Penulis 

melakukan wawancara dengan Kepala Laboratorium Pusat Tim SHK (RSCM) Dr. 

dr. Ina S Timan, Sp. PK(K). Kemudian penulis menyebarkan kuesioner sebanyak 

dua kali yang disebarkan secara online.  

Untuk kuesioner pertama, bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat 

pengetahuan masyarakat mengenai penyakit Hipotiroid Kongenital serta media 

informasi seperti apa yang tepat untuk penyebarannya. Pada kuesioner kedua, 

penulis ingin membuktikan bahwa memang masih banyak orang tua yang belum 

melakukan skrining hipotiroid pada bayi mereka, kuesioner dibagikan kepada 

masyarakat khususnya ibu yang tinggal di perkotaan. 

3.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Laboratorium Pusat Tim SHK 

(RSCM) Dr. dr. Ina S Timan, Sp. PK(K). Wawancara dilalukan di Klinik Patologi 

Laboratorium Pusat Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada 27 Februari 2017. 

Wawancara yang telah dilakukan fokus kepada informasi mengenai penyakit dari 

sudut pandang medis, serta fenomena apa saja yang terjadi di masyarakat.  
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 Menurut Yusuf (2014) wawancara merupakan proses interaksi antar 

pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancari melalui 

komunikasi langsung. Komunikasi langsung yang dilakukan oleh pewawancara dan 

orang yang memiliki sumber informasi atau orang yang diwawancari sehingga 

terciptanya suatu interaksi. Dalam hal ini pewawancara menggali informasi secara 

langsung dan mendalam mengenai suatu hal atau objek yang ingin diketahuinya 

(hlm. 372). Menurut Warwick dan Lininger dalam Yusuf (2014) faktor yang 

mempengaruhi wawancara ada empat yaitu pewawancara, sumber informasi, 

materi pertanyaan dan situasi pada saat melakukan wawancara. Jenis wawancara 

terdiri dari tiga kategori yaitu: 

• Wawancara terencana terstruktur, yaitu pewawancara telah menyiapkan 

daftar pertanyaan dan menanyakan sesuai dengan daftar yang tersusun. 

• Wawancara terencana tidak terstruktur, yaitu pewancara telah menyiapkan 

daftar pertanyaan namun tidak menyakan secara urut dan baku 

• Wawancara bebas yaitu wawancara yang berlangsung tanpa ada persiapan 

dalam membuat daftar pertanyaan (hlm. 376-377). 

Terkait dengan topik perancangan, penulis melakukan wawancara terencana tidak 

terstruktur untuk mencari tahu lebih dalam mengenai informasi yang diberikan oleh 

narasumber. 
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Gambar 3.1. Dr. dr. Ina S Timan, Sp. PK(K) 

 (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

3.1.1.1. Hasil Wawancara 

Menurut dr. Ina, kesadaran masyarakat tentang masalah Hipotiroid Kongenital 

(HK) di Indonesia masih rendah karena belum tersosialisasi dengan baik. 

Berdasarkan fenomena yang ada, kegagalan prosedur Skrining Hipotiroid 

Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir ialah karena orang tua, bidan atau dokter 

tidak mau melakukan SHK karena anaknya terlihat normal secara fisik padahal 

mungkin saja anaknya mengalami masalah pada sistem metabolisme yang 

disebabkan adanya kelainan pada kelenjar tiroid, karena kekurangan hormon tiroid 

meskipun hanya sedikit saja dapat berdampak pada terhambatnya tumbuh kembang 

anak sehingga kelak anak akan tumbuh tidak sesuai dengan potensi genetiknya.  

Sebenarnya, sudah dibuat peraturan pemerintah tentang wajib Skrining 

Hipotiroid Kongenital pada bayi baru lahir, namun menurutnya hal ini belum 
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terlaksana secara efektif karena belum adanya edukasi kepada orang tua tentang 

pentingnya skrining untuk bayi mereka. Padahal di negara-negara maju skrining 

telah dilakukan secara rutin dan menjadi prosedur tetap untuk semua bayi baru lahir. 

Upaya dari Kemenkes yang telah dilakukan berupa penyelenggaraan seminar-

seminar serta pelatihan untuk tenaga medis tentang pelaksanaan SHK, agar 

kemudian akan disampaikan ke orang tua bayi oleh dokter atau bidannya.  

Dr. Ina menambahkan bahwa penyakit ini tidak berhubungan dengan 

permasalahan ekonomi, bayi baru lahir dari semua strata sosial dapat berpotensi 

mengalami penyakit ini. Terlebih lagi di Ibu Kota seperti Jakarta yang memiliki 

populasi yang heterogen, hampir semua populasi terwakili sehingga kelainan bayi 

dengan HK di daerah ini potensinya besar dengan prevalensi 1:2500 kelahiran bayi. 

Beliau juga menyarankan kepada penulis untuk merancang penjelasan tentang 

manfaat SHK dengan pendekatan yang positif, karena selama ini penyampaian 

edukasi yang muncul menunjukan dampak buruknya saja menggunakan gambar-

gambar bayi yang menyeramkan sehingga orang tua merasa takut. 

3.1.1.2. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan dr. Ina, penulis dapat menyimpulkan bahwa kelainan 

bayi dengan HK memiliki potensi cukup besar di perkotaan seperti Jakarta. 

Pengetahuan masyarakat akan penyakit ini juga masih sangat minim sehingga 

sangat dibutuhkan perancangan informasi tentang bahaya penyakit dan pentingnya 

skrining, agar pencegahan penyakit bisa dilakukan sejak dini. 
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3.1.2. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan metode random sampling, Roscoe seperti dikutip 

Sekaran (2006) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel lebih 

dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian, dan untuk 

penelitian survey jumlah sampel minimum adalah 100. 

Penulis menyebarkan 2 buah kuesioner kepada responden Pria dan Wanita 

dengan kisaran umur 22 tahun - 45 tahun secara online melalui media sosial. 

Kuesioner dilakukan untuk memperkuat data yang penulis dapatkan melalui 

literatur dan wawancara. Pada kuesioner pertama, penulis menggunakan typeform 

berisi 10 pertanyaan dengan pilihan ganda untuk memperoleh data seberapa dalam 

pengetahuan responden terhadap penyakit Hipotiroid Kongenital serta media 

informasi seperti apa yang tepat untuk penyebarannya. Kuesioner pertama diisi oleh 

155 responden, berikut penjabarannya. 

1. Sebagai orang tua/ calon orang tua, tahukah tentang bahaya penyakit Hipotiroid 

Kongenital yang dapat menyerang bayi baru lahir? 
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Gambar 3.2. Diagram Pengetahuan Bahaya HK 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

 Sebanyak 88% responden mengaku tidak mengetahui tentang bahaya HK 

pada bayi dan hanya sebanyak 12% responden yang mengetahuinya. Hal ini 

menunjukan tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit ini masih rendah. 

2. Seberapa besar pengetahuan anda tentang penyakit Hipotiroid Kongenital? 

 

Gambar 3.3. Diagram Tingkat Pengetahuan Penyakit HK 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

Kesimpulan pada pertanyaan sebelumnya didukung oleh hasil kuesioner 

berikut, yaitu hanya sebesar 8% responden yang pernah mendapat sosialisasi 

mengenai penyakit dan hanya 4% responden yang sangat memahami bahaya 

penyakit, sedangkan sisanya sebanyak 91% responden menjawab kurang 

mengetahui bahaya penyakit. 

3. Melalui media apakah menurut anda sosialisasi mengenai penyakit ini dapat 

sampai dan disebarluaskan dengan mudah? 
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Gambar 3.4. Diagram Jenis Media 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

Dari kuesioner tentang efektifitas media dalam penyebaran informasinya, 

penulis mendapatkan data yaitu sebanyak 95% responden memilih media digital 

dibanding media cetak yang hanya sebesar 5%. 

4. Cara penjelasan seperti apa yang anda harapkan untuk mengetahui informasi 

lengkap tentang penyakit, yang dapat dengan mudah dan singkat untuk 

dipahami? 
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Gambar 3.5. Diagram Cara Penjelasan Penyakit 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

Jawaban diperoleh dari para orang tua kisaran umur 22-45 tahun dengan 

hasil sebanyak 66% responden menjawab akan lebih memahami penjelasan 

penyakit melalui menonton video serta tidak akan menyita terlalu banyak waktu, 

dibandingkan membaca buku/brosur yang hanya sebesar 20% responden atau 

melihat poster/banner yang hanya 14% responden. 

5. Dari contoh penjelasan penyakit melalui video berikut, jenis video mana 

menurut anda yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami penjelasannya? 

 

Gambar 3.6. Diagram Jenis Video Penjelasan Penyakit 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

 Pada kuesioner ini penulis memberikan contoh jenis penjelasan informasi 

kesehatan melalui video, hasilnya para orang tua menjawab lebih mudah 

memahami penjelasan informasi berupa video motion graphic yaitu dengan jumlah 

responden sebesar 92%, dibandingkan sekedar penjelasan verbal dari dokter 
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spesialis yang hanya sebesar 8% responden. Berdasarkan hasil tersebut, penulis 

memutuskan untuk merancang kampanye sosial dengan media utama berupa video 

motion graphic. 

 Sedangkan pada kuesioner kedua, penulis fokuskan kepada responden yang 

telah menikah dan memiliki anak, penulis menggunakan google form berupa 5 

pertanyaan untuk memperoleh data apakah sebagai orang tua mereka mengetahui 

pentingnya dan telah melakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) terhadap 

anaknya. Kuesioner kedua diisi oleh 102 responden, berikut penjabarannya. 

1. Sudahkah anda mendapat sosialisasi tentang pentingnya Skrining Hipotiroid 

Kongenital (SHK) pada bayi? 

 

Gambar 3.7. Diagram Pengetahuan Pentingnya SHK 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, sebanyak 94% responden dengan 

status orang tua mengatakan belum pernah mendapatkan penjelasan tentang 

pentingnya SHK pada bayi baru lahir bahkan dari dokter kandungannya sekalipun. 
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Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan orang tua melalui 

perancangan kampanye sosial mengenai pentingnya SHK pada bayi mereka, agar 

seluruh bayi baru lahir di Indonesia mendapatkan pelayanan SHK sesuai standar 

untuk meningkatkan kualitas hidup anak. 

 

 

 

2. Apakah anda melakukan Skrining Hipotiroid Kongenital pada bayi anda? 

 

Gambar 3.8. Diagram Pelaksanaan SHK 2 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

Hasil data sebelumnya dibuktikan dengan kuesioner berikut, yaitu sebanyak 

94% orang tua yang menjadi responden tidak melakukan SHK pada bayinya, dan 

hanya sebesar 6% orang tua yang sudah melakukan skrining pada anaknya. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Citra, FSD UMN, 2017



 
 

33 
 

3.1.2.1. Kesimpulan Kuesioner 

Dari kuesioner yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dengan usia menikah di umur 22-45 

tahun sebagian besar belum pernah mendapatkan edukasi tentang penyakit 

Hipotiroid Kongenital. Kesadaran mereka tentang pentingnya melakukan Skrining 

Hipotiroid Kongenital pada anak mereka sebagai upaya pencegahan juga masih 

perlu ditingkatkan, padahal berdasarkan data yang penulis dapatkan jumlah 

responden yang mengetahui bahayanya dan yang telah melakukan skrining adalah 

sebanding, hal ini membuktikan jika masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup 

mengenai pentingnya SHK maka permasalahan yang ada dapat terselesaikan. 

3.1.3. Dokumen 

Berikut adalah hasil dokumen yang penulis dapatkan melalui studi literatur. 

   

Gambar 3.9. Perbedaan anak penderita HK 

(Sumber: slideshare.net/HusnulKhatimah1) 
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Pada gambar diatas merupakan anak-anak berusia 2 tahun yang tidak 

memiliki kelenjar tiroid, perbedaannya pada anak di gambar pertama (kiri) tidak 

melakukan skrining hipotiroid sehingga kelainannya tidak teridentifikasi dan 

terlambat diobati, di usianya anak belum bisa berjalan dan berbicara serta hanya 

memiliki tinggi badan 64 cm. Sedangkan pada anak di gambar kedua (kanan) anak 

dapat tumbuh normal karena cepat mendapatkan pengobatan berkat kelainannya 

yang terdeteksi sejak awal kelahiran melalui Skrining Hipotiroid Kongenital. 

3.1.4. Studi Eksisting 

3.1.4.1. Kampanye Kesehatan 

Penulis melakukan studi eksisting dengan menganalisa kampanye kesehatan yang 

serupa untuk digunakan sebagai acuan penulis dalam merancang kampanye sosial 

pentingnya Skrining Hipotiroid Kongenital. Pada studi ini penulis melakukan 

analisa terhadap kampanye imunisasi polio dan campak. 

Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan gejala polio dapat 

menimbulkan kelumpuhan atau lumpuh layu. Ini merupakan penyakit menular 

namun untungnya dapat dicegah memlaui imunisasi. Kampanye campak, polio dan 

TT adalah gerakan untuk mendapatkan imunisasi campak dan polio tambahan 

dengan didahului skrining sederhana yang dilakukan atas dasar ditemukannya 

masalah dari hasil pemantauan atau evaluasi. Tujuannya agar jajaran kesehatan 

berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait untuk 

membentuk suatu wadah koordinasi sehingga jelas pembagian peranan tugas 
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masing-masing dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kampanye imunisasi 

campak dan polio. 

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kampanye imunisasi 

campak dan polio dibebankan pada APBN untuk pengadaan vaksin dan alat suntik 

dan APBD provinsi serta kabupaten/kota untuk dana operasional. Sedangkan 

langkah yang dilakukan dalam persiapan kampanye ialah menyusun anggaran dan 

Rencana Kerja (Plan of Action and Microplanning). Puskesmas menyusun rencana 

kerja yang lebih rinci menurut petugas, tempat dan waktu serta bagaimana 

menjangkau sasaran (microplanning). Selanjutnya membuat peta daerah risiko 

tinggi dan lokasi pelayanan. Pemetaan dan Jadwal Pelaksanaan, Kegiatan 

kampanye campak dan polio harus menjangkau semua sasaran imunisasi di wilayah 

kerja puskesmas sehingga petugas perlu mengetahui wilayah kerjanya dengan baik. 

a. Penyuluhan 

Penyuluhan dimaksudkan agar seluruh sasaran dan orang tua/pengasuh memahami 

manfaat imunisasi campak, polio dan TT, mengetahui waktu dan tempat pelayanan 

imunisasi untuk datang ke pos pelayanan imunisasi saat kampanye. Penyuluhan 

dapat dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, atau pemuka masyarakat secara 

langsung dengan pendekatan perorangan yaitu pada saat pendataan (kunjungan 

rumah), maupun penyuluhan kelompok (pertemuan) atau melalui media 

komunikasi massa yang tersedia. Pesan-pesan penyuluhan antara lain tentang 

manfaat imunisasi campak polio dan TT, siapa sasaran imunisasi, kapan dan dimana 

pelaksanaan kampanye, cara penanganan. 
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b. Penggerakan masyarakat 

Kegiatan penggerakan sasaran imunisasi mulai dilaksanakan dua minggu sebelum 

kampanye. Pada saat pendataan sasaran imunisasi, kader menyampaikan pesan-

pesan pentingnya imunisasi dan mengajak agar sasaran dan orang tua /pengasuh 

datang ke pos pelayanan yang telah ditentukan untuk mendapat imunisasi. Selain 

itu diharapkan peran dari lintas program (KIA dan Promkes di 

Provinsi/Kabupaten/kota) dan lintas sektor dalam memberikan dukungan sarana 

dan prasarana untuk suksesnya kegiatan kampanye. Guru di sekolah dapat juga 

menyampaikan kepada para orang tua yang mempunyai anak usia sasaran 

kampanye campak dan polio agar anaknya mendapat imunisasi di pos pelayanan 

imunisasi. 

Memanfaatkan media sosialisasi mobilisasi seperti spanduk, poster atau 

leaflet serta iklan di televisi sebagai alat komunikasi informasi dan edukasi (KIE).  
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Gambar 3.10. Media Kampanye PIN Polio l 

(Sumber: puskesmaskecamatanpasarebo.blogspot.co.id) 

3.1.4.2. Referensi 

Berikut adalah contoh kampanye sekaligus promosi yang dilakukan oleh Pepsodent 

untuk meningkatkan minat sikat gigi malam bagi anak, melalui video bergambar 

mengajarkan langkah-langkah yang tepat dalam menggosok gigi melalui cerita 

berisi 21 episode tentang “Petualangan Mama Sigi dan Pepo” menjelajah dunia. 

Kampanye dilakukan dengan cara mengirimkan video melalui Facebook messenger 

Pepsodent setiap harinya. Video ini menggunakan Flat Design Style dengan 

karakter lucu serta warna yang menarik sebagai daya tarik kepada audiens. 
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Gambar 3.11. Contoh klip video Petualangan Mama Sigi dan Pepo 

(Sumber: https://www.facebook.com/tanyapepsodent/videos) 

 

Sedangkan gambar berikutnya adalah contoh promosi aplikasi Jenius 

Connect, sebuah aplikasi yang membantu mengatur keuangan meliputi, membagi 

tagihan, pengeluaran, dan mengatur tabungan. Video ini menggunakan Flat Design 

Style dengan dibantu narasi untuk membimbing audiens dalam menerima pesan 

yang ingin disampaikan. 
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Gambar 3.12. Contoh klip video Jenius Connect 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Avcj0GBlKrE) 

 

3.2. Metodologi Perancangan 

Dalam perancangan kampanye sosial ini penulis menggunakan metode kampanye 

Ostegaard, diantara berbagai metode kampanye yang ada, metode ini dianggap 

paling sesuai karena dibuat berdasarkan pengalaman praktik lapangan program 

kampanye sosial yang dilakukan oleh praktisi kampanye Leon Ostegaard sendiri. 

Menurut Ostergaard dalam Venus (2004) sebuah rancangan program 

kampanye untuk perubahan sosial yang tidak didukung oleh temuan-temuan ilmiah 

tidaklah layak untuk dilaksanakan. Alasannya karena program semacam itu tidak 

akan menimbulkan efek apapun dalam menanggulangi masalah sosial yang 

dihadapi. Karena sebuah program kampanye hendaknya selalu dimulai dari 

identifikasi masalah secara jernih. Berikut tahapan dalam perancangan kampanye 

sosial menurut Ostergaard. 
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Gambar 3.13. Bagan Metode Kampanye Ostergaard 

(Sumber: Antar Venus) 

1. Problem 

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah faktual yang 

ada. Bila dari analisis ini diyakini bahwa masalah tersebut dapat dikurangi lewat 

pelaksanaan kampanye maka kegiatan kampanye perlu dilaksanakan.  

2. Campaign 

Tahap kedua adalah pengelolaan kampanye yang dimulai dari perancangan, 

pelaksanaan hingga evaluasi. Dalam tahap ini penulis bertugas merumuskan pesan, 

menentukan media kampanye, dan saluran dalam merancang program kampanye. 

Pada tahap pengelolaan ini seluruh isi program kampanye (campaign content) 

diarahkan untuk mempengaruhi aspek berikutnya. 

 

Perancangan Kampanye Sosial..., Citra, FSD UMN, 2017



 
 

41 
 

3. Knowledge, Attitudes, Skills 

Aspek berikutnya yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga aspek ini 

dalam literatur ilmiah dipercaya menjadi prasyarat dalam memberi pengaruh pada 

perubahan perilaku sasaran.  

4. Behavior 

Pada aspek ini terlihat bahwa pengetahuan dan keterampilan mengarah pada 

tingkah laku sasaran. Ini menandakan bahwa tingkah laku sasaran, baik secara 

langsung atau tidak langsung, juga dipengaruhi oleh tataran pengetahuan dan 

keterampilan pembuat kampanye.  

5. Reduced Problems 

Tahap terakhir dari metode ini adalah tahap evaluasi pada penanggulangan masalah 

(reduced problem). Tahap ini disebut juga tahap pasca kampanye. Dalam hal ini 

evaluasi diarahkan pada keefektifan kampanye dalam menghilangkan atau 

mengurangi masalah sebagaimana yang telah diidentifikasi pada tahap pra 

kampanye. 
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