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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam membuat laporan ini. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen penelitian berusaha berinteraksi 

langsung dengan narasumber dan objek observasi. (Yusuf, 2014, hlm. 327).  

3.1.1. Wawancara 

Wawancara yang penulis lakukan menggunakan jenis wawancara terencana-tidak 

terstruktur. Menurut Yusuf (2014) dalam bukunya, teknik wawancara ini 

dilakukan dengan menyusun rencana dan pertanyaan namun tidak menggunakan 

format yang baku (hlm. 377). Penulis telah mewawancarai satu psikolog, dua 

guru, dua siswa SDN, dan dua orangtua siswa SDN. 

3.1.1.1.  Wawancara dengan Psikolog 

Wawancara dilakukan terhadap seorang psikolog yang juga mengajar 

sebagai guru BK (Bimbingan Konseling) di SD swasta Mahabodhi Vidya, 

Jakarta Barat, Veronika Redy, S.Psi., untuk mendapatkan informasi 

mengenai pola makan dan jajan anak SD serta faktor yang mempengaruhi 

pola tersebut. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017, 

melalui telepon, karena penulis dan narasumber kesulitan menemukan 

waktu yang tepat untuk bertemu. 

 Veronika Redy, S.Psi., menjelaskan bahwa pola makan anak pada 

usia SD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya 
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adalah dirinya sendiri, sedangkan faktor eksternalnya adalah orangtua, 

guru, dan teman sebayanya. Dalam pengalamannya mengajar di beberapa 

sekolah swasta, anak-anak kelas 1-3 SD masih lebih mudah untuk diatur 

pola makannya, akan tetapi setelah kelas 4 SD, anak sudah mulai ‘cerewet’ 

dalam memilih makanannya. Di tempatnya mengajar sudah diregulasikan 

untuk membawa bekal, dan dalam mengkonsumsi bekal terlihat bahwa 

anak-anak dapat dipengaruhi teman-temannya, seperti ketika ada aanak 

yang tidak suka sayur namun melihat bekal temannya dengan sayur yang 

dibentuk lucu, menjadi ingin makan sayur. Kemudian guru dapat 

menyarankan kepada orang tua untuk membuatkan bekal yang lebih 

menarik bagi sang anak. 

Berdasarkan hasil wawancara ini, beliau menegaskan bahwa pada 

usia 9-12 tahun, anak sudah lebih mandiri dan diberi tanggung jawab besar 

tentu lebih mudah dipengaruhi pilihannya oleh teman-temannya, karena 

itu, pola makan anak dapat diubah secara bertahap dengan bentuk persuasi, 

terutama dari teman sebayanya. Anak akan semakin sadar akan pentingnya 

membawa bekal dengan melihat contoh seperti dalam poster bergambar 

dan dari temannya yang juga membawa bekal. Ia menyarankan kepada 

penulis untuk menggunakan media cetak (poster) dalam perancangan 

kampanye ini. 
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Gambar 3.1. Veronika Redy (kiri) bersama siswanya 
 (Sumber : Dokumentasi Kak Redi, 2017) 

3.1.1.2. Wawancara dengan Guru Sekolah 

a. Wawancara dilakukan terhadap Ibu Ninuk Sudiasin, S.Pd., Kepala 

Sekolah SDN Kemayoran 01 Pagi, pada tanggal 22 Maret 2017, di 

ruangan kerja beliau. Wawancara ini bertujuan untuk memperdalam 

informasi, sejauh mana pengaruh guru dan aturan sekolah terhadap 

pola makan dan jajan anak. 

Ibu Ninuk mengatakan bahwa sekolah sudah memberikan 

peraturan mengenai bekal dan jajan, namun siswa masih cenderung 

lebih sering jajan daripada membawa bekal. Meskipun tidak ada tim 

khusus yang memperhatikan konsumsi bekal dan jajanan di sekolah 

tersebut, namun guru-guru tentu menyarankan siswanya untuk 

mengkonsumsi bekal. Pedagang di luar pagar sekolah juga sudah 

pernah di razia oleh petugas kelurahan, namun tetap kembali lagi 

karena siswa masih membeli dagangan mereka. Beliau juga mengaku 

bahwa Badan POM memang pernah datang untuk meneliti dan 

memberikan penyuluhan tentang PJAS ke kelas-kelas, tetapi hingga 
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saat ini, sebagian besar siswa lebih banyak jajan baik itu di kantin 

maupun di luar pagar sekolah. Biasanya anak yang membawa bekal 

adalah anak kelas besar yang memiliki jadwal pelajaran tambahan 

sampai sore.  

 

Gambar 3.2. Foto bersama Ibu Ninuk 
 (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

b. Wawancara kedua dilakukan terhadap Bapak Rasim, S.Pd., guru 

matematika kelas 5 di SDN Harapan Mulia 01 Pagi, pada tanggal 22 

Maret 2017, di depan ruang kelas 5B. 

Menurut Pak Rasim, sekolah sudah memberikan aturan agar 

siswa tidak diperbolehkan untuk jajan di luar pagar sekolah saat 

istirahat, namun, tetap banyak anak yang membeli jajanan lewat pagar 

sekolah. Beliau juga menyatakan meskipun BPOM tidak pernah 

melakukan kunjungan maupun penyuluhan di sekolah tersebut, guru-

guru tetap memantau konsumsi siswa, dan sampai saat ini belum 

pernah terjadi kasus seputar jajanan yang merugikan. Sementara itu, 
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kantin yang ada di sekolah merupakan usaha yang dijalankan oleh istri 

dari penjaga sekolah, dan telah dijamin kebersihannya. 

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menegaskan bahwa 

penyuluhan atau pengajaran sekali saja tidak cukup untuk 

meningkatkan kesadaran anak akan pentingnya membawa bekal. 

Pesan ini harus secara berkala diingatkan kepada anak seperti dalam 

upacara atau terpasang di papan mading, seperti menanamkan nilai 

kebersihan yang pesannya terpasang di area sekolah, sehingga anak 

membacanya setiap hari saat masuk sekolah. 

 

Gambar 3.3. Bapak Rasim 
 (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

3.1.1.3.  Wawancara dengan Siswa 

a. Wawancara dilakukan terhadap Andien, 10 tahun, siswi kelas 5 SDN 

Kemayoran 01 Pagi, pada tanggal 22 Maret 2017, di depan ruang 

kelas 5A. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

lebih dalam terhadap target audiens. 
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Andien mengungkapkan bahwa terkadang ia membawa bekal 

dan terkadang ia jajan. Setiap hari ia diberikan uang jajan sebesar Rp 

7.000,- disamping membawa bekal. Teman-temannya pun lebih 

banyak yang mengajaknya untuk jajan di luar pagar sekolah, karena 

makanan yang dijual lebih menarik dan bervariasi daripada di kantin. 

Meski begitu, ia mengaku lebih memilih untuk membawa bekal 

karena lebih sehat. 

 

Gambar 3.4. Foto bersama Andien 
 (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

b. Wawancara dilakukan terhadap Ghessi Nuragustin, 10 tahun, siswi 

kelas 5 SDN Harapan Mulia 01 Pagi, pada tanggal 22 Maret 2017, di 

depan ruang kelas 5B.  

Ghessi  mengatakan bahwa ia mulai membawa bekal setiap 

hari sejak kelas 4 SD.  Sebelumnya, ia biasa jajan di luar pagar 

sekolah, dengan uang saku Rp5.000,- perhari. Kebiasaan membawa 

bekal ini ia lakukan karena saat itu ia baru menyadari pentingnya 

bekal, sehingga ia meminta orang tuanya untuk menyediakan bekal. 
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Kesadaran ini diperoleh setelah ia mendapat pengajaran dari gurunya. 

Ia juga mengaku bahwa ketika ia membawa bekal, ia biasanya akan 

berkumpul bersama teman-temannya untuk mengkonsumsi bekal dan 

berbincang ketika jam istirahat. Dua orang temannya ada yang pernah 

tertarik untuk ikut membawa bekal setelah melihatnya membawa 

bekal. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Foto bersama Ghessi 
 (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

3.1.1.4.  Wawancara dengan Orang Tua Murid 

a. Wawancara dilakukan terhadap Ibu Faridah, 38 tahun, seorang ibu 

rumah tangga yang juga orangtua siswa kelas 2 dan 5 SDN 

Kemayoran 01 Pagi, pada tanggal 22 Maret 2017, di halaman sekolah. 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam 

pengaruh orang tua dalam pola makan anak sekolah. 

Ibu Faridah Mengaku bahwa beliau membiasakan anaknya 

untuk membawa bekal, meski begitu, ia juga memberikan anaknya 

uang saku untuk keperluan tambahan. Ketika ia sedang tidak sempat 
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memberikan bekal, anaknya tetap meminta bekal. Karena itu, ia selalu 

mengusahakan agar anaknya selalu membawa bekal karena ia dapat 

lebih mengontrol kualitas makanan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Foto bersama Ibu Faridah 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

b. Wawancara dilakukan terhadap Ibu Yulianti Isabella, 33 tahun, 

seorang ibu rumah tangga sekaligus orangtua siswa kelas 2 SDN 

Kemayoran 01 Pagi, pada tanggal 22 Maret 2017, di halaman sekolah.  

Ibu Yulianti mengatakan bahwa dirinya sudah memberi 

anaknya sarapan di rumah dan bisa menyediakan bekal, namun sejak 

kelas 3 SD, anaknya lebih memilih untuk jajan, alasannya karena 

sudah mengkonsumsi sarapan di rumah. Namun beliau tidak melarang 

anaknya untuk jajan, dan memberikan kebebasan kepada anaknya 

untuk memilih membawa bekal atau jajan. Beliau juga mengaku 

bahwa ia percaya anaknya dapat memilih jajanan dengan kualitas 

yang baik, dan dapat bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. 
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Gambar 3.7. (kedua dari kiri) Ibu Yulianti bersama ibu-ibu orang dari siswa  
SDN 01 Kemayoran 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 
 

3.1.2. Observasi 

Observasi yang penulis lakukan menggunakan bentuk observasi non-partisipatori, 

dimana penulis hanya menjadi pengamat namun tidak mengikuti kegiatan objek 

yang diamati. (Yusuf, 2014, hlm. 384).  

Observasi ini dilakukan penulis di dua SDN (Sekolah Dasar Negeri). SDN 

yang penulis datangi adalah SDN Kemayoran 01 Pagi yang berlokasi tepat di 

seberang rel stasiun kereta Gang Sentiong, Jakarta Pusat. Sekolah ini dipilih 

karena merupakan salah satu sekolah yang menjadi sampel BPOM dalam menguji 

kualitas PJAS di Jakarta; serta SDN Harapan Mulia 01, yang berlokasi di 

Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penulis memilih sekolah tersebut karena sekolah 

ini tidak pernah didatangi BPOM, sehingga menjadi tambahan bagi penulis untuk 

mendalami informasi. Observasi ini bertujuan untuk mendalami informasi 

mengenai lingkungan target audiens serta mengetahui media yang tepat dalam 

pengaplikasian kampanye sosial yang akan dilakukan penulis. 
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3.1.2.1.  SDN Kemayoran 01 Pagi 

Temuan penulis dalam observasi di SDN Kemayoran 01 Pagi adalah 

bahwa akses siswa untuk jajan sangat mudah, hal ini dapat dilihat dari 

kondisi pagar sekolah yang tidak dijaga dan selalu terbuka, bahkan 

orangtua dapat masuk ke halaman sekolah. Selain itu, terlihat pula bahwa 

siswa masih menggunakan air minum dalam kemasan, yang membuktikan 

mereka tidak membawa bekal minum dari rumah. Kondisi kantin di 

sekolah ini pun tampak seadanya (hari itu kantin tutup karena sedang 

berduka), dan kurang memadai. 

 Sedangkan di luar pagar sekolah, banyak sekali pedagang kaki lima 

dan penjual makanan lainnya yang sangat beragam. Terdapat penjual 

makanan mulai dari makanan berat seperti nasi, mie, hingga makanan 

ringan seperti gorengan dan es, sampai minuman. Penulis juga 

menemukan bahwa terdapat spanduk, banyak poster-poster dan papan 

yang berisikan pesan persuasif di area sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Ruang Kelas 5 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 
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Gambar 3.9. Kantin dan Lorong Kelas Lantai 2 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.10. Lingkungan Luar Pagar Sekolah 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 
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Gambar 3.11. contoh media informasi untuk menanamkan pesan positif 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

3.1.2.2.  SDN Harapan Mulia 01 Pagi 

Hasil observasi di SDN Harapan Mulia 01 Pagi adalah bahwa akses siswa 

untuk jajan di luar pagar sekolah juga sangat mudah, hal ini dapat dilihat 

dari lokasi sekolah yang berada di pinggir jalan raya dan banyaknya 

pedangang kaki lima yang berjualan di depan pagar sekolah. 

 Sementara itu, kantin lebih banyak menjual makanan ringan dalam 

kemasan seperti wafer dan keripik. Ketika penulis bertanya kepada 

penjaga kantin apakah ada makanan berat yang ia jual, beliau mengaku 

bahwa ia terkadang menyediakan nasi dan mie goreng saja. 

Secara kontras, banyak pedagang kaki lima di sepanjang jalan di 

depan pagar sekolah. Makanan yang dijual sangat beragam dan terlihat 

beberapa anak sedang membeli jajanan tersebut. Ketika penulis bertanya 

kepada seorang ibu penjual kue, apakah ia membuat sendiri kue jualannya, 
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ia mengaku bahwa ia tidak membuatnya sendiri namun membelinya dari 

pasar. 

Membuktikan hasil wawancara dengan Bapak Rasid, penulis 

menemukan banyak poster dan papan berisi pesan persuasif yang 

mengajak siswa untuk menjaga kebersihan yang terpasang di lorong dan di 

dinding kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Suasana kelas dan Lingkungan Dalam Pagar Sekolah 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

 

Gambar 3.13. Kondisi Kantin 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 
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Gambar 3.14. Contoh papan yang berisi pesan persuasif mengenai kebersihan 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.15. Lingkungan Luar Pagar Sekolah 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 
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3.1.3. Data Pustaka 

Menurut Zed dalam Metode Penelitian Kepustakaan (2014), studi pustaka tidak 

hanya sekedar membaca dan mencatat literatur atau buku-buku, tetapi merupakan 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka yang 

dilakukan penulis adalah dengan menganalisa hasil penelitian yang didapat dari 

BPOM. Studi pustaka ini digunakan karena sampel yang dipilih penulis cukup 

besar dan menyangkut kesehatan yang dibutuhkan penelitian pendahuluan. 

3.1.3.1.  Laporan Tahunan BPOM 2015 

Penulis melakukan studi pustaka terhadap Laporan Tahunan BPOM 2015, 

untuk mendalami fakta mengenai kasus keracunan pangan yang terjadi 

selama tahun 2015, sekaligus untuk menentukan spesifikasi target audiens.  

 Bagan berikut merupakan hasil survey BPOM mengenai penyebab 

kasusu keracunan pangan tahun 2015, dan penyebab paling besar adalah 

keracunan akibat pangan jajan. 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Bagan Presentase Penyebab 
KLB Keracunan Pangan Tahun 2015 

(Sumber : Laporan Tahunan BPOM 2015, hlm. 119, diunduh dari 
http://www.pom.go.id/new/index.php/browse/laporan_tahunan) 
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Tabel 3.1. Lokasi/Tempat Kejadian KLB Keracunan Pangan Tahun 2015 
(Sumber : Laporan Tahunan BPOM 2015, hlm. 121, diunduh dari 
http://www.pom.go.id/new/index.php/browse/laporan_tahunan) 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2. Profil Proporsi Angka Kesakitan dan Angka Kematian Pada Kasus KLB 
Keracunan Pangan Tahun 2015 

(Sumber : Laporan Tahunan BPOM 2015, hlm. 122, diunduh dari 
http://www.pom.go.id/new/index.php/browse/laporan_tahunan) 
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3.1.4. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting terhadap program dan kampanye yang telah 

dilakukan sebelumnya, yang memiliki target audiens yang serupa dengan 

kampanye sosial yang akan dirancang oleh penulis. 

3.1.4.1.  ANPJAS (Aksi Nasional Pangan Jajan Anak Sekolah) 

Program ini berkolaborasi dengan Danone Indonesia dan telah dilakukan 

BPOM dari tahun 2011-2014, bagian besar dari program ini adalah 

pemberian edukasi (penyuluhan) mengenai Kunci Keamanan Pangan, dan 

workshop interaktif mengenai makanan yang bersih dan sehat serta 

permainan. Gerakan ini lebih cenderung memberikan pengetahuan 

daripada mengajak anak untuk lebih memilih bekal daripada jajanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Kampanye Gerakan ANPJAS 
(Sumber: http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20161110175909-447-171839/menyebarkan-

pentingnya-makan-jajanan-sehat/) 
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Analisis dari kampanye ini adalah : 

S : merupakan gerakan yang dilakukan pemerintah sehingga dapat 

mencakup banyak sekolah, serta memiliki situs resmi yakni, 

www.klubpompi.pom.go.id. 

W : menggunakan bahasa yang kurang tepat untuk anak-anak dan terlalu 

formal, sehingga program terasa lebih seperti pengajaran, bukan 

ajakan. Selain itu, tidak ada pesan berkelanjutan yang dipasang di area 

sekolah. 

O : kurikulum sekolah yang mencanangkan nilai kebersihan, kesehatan, 

dan keamanan menjadi peluang untuk dapat terlaksananya program 

ini. 

T : tidak semua siswa SDN dapat langsung mengakses internet di 

sekolahnya. 

3.1.4.2.  Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Kampanye Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun 
(Sumber: http://www.lifebuoy.co.id/article/detail/1175352/kemeriahan-cuci-tangan-pakai-sabun-

dengan-serentak-bersama-lifebuoy/) 
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Gerakan ini merupakan kampanye yang dilakukan oleh Lifebuoy di 

Indonesia untuk menyambut Hari Cuci Tangan Sedunia 2013. Gerakan ini 

juga disebut G21H (Gerakan 21 Hari), yang dilakukan di sekolah-sekolah 

dasar di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Analisis dari gerakan  ini 

adalah : 

S : menggunakan desain dan bahasa yang cukup menarik untuk anak 

sekolah. Hal ini dapat terlihat dari ilustrasi yang digunakan pada 

poster kampanye, yang memberikan kesan ceria dan bahasa informal 

sehingga mudah dimengerti oleh anak-anak. Selain itu, karena 

merupakan kampanye produk, gerakan ini memberikan sabun sebagai 

produk mereka kepada target kampanye. 

W : tidak ada sarana yang bisa memantau program berkelanjutan (karena 

merupakan bagian promosi brand, audiens harus membeli sabun 

tersebut) 

O : program ini didukung oleh lembaga kesehatan pemerintah dan juga 

termasuk dari bagian kurikulum sekolah mengenai kebersihan dan 

kesehatan. 

T : tidak semua sekolah memiliki tempat cuci tangan yang memadai. 

Sehingga kampanye ini kemungkinan tidak memiliki keberlanjutan 

pada sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang baik untuk mencuci 

tangan. 

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



41 

 

3.1.4.3.  Aku Anak Sehat 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Program Aku Anak Sehat 
(Sumber: http://mx.tupperware.co.id/Pages/Article/120514/0001/aku-anak-sehat-membangun-

karakter-hidup-bersih,-sehat-dan-mandiri.aspx) 

Merupakan program pemberian sarana kesehatan dan edukasi 

mengenai kesehatan anak sekolah yang dilakukan oleh Tupperware. 

Analisis program ini adalah: 

S : memberikan sarana kesehatan seperti tempat sampah dan tempat cuci 

tangan kepada sekolah yang mendaftar. 

W : merupakan program setengah komersil, karena untuk mendapatkan 

set lunchbox-nya, harus berbayar. 

O : mendapatkan dukungan dari lembaga pemerintah dan kurikulum 

sekolah. 

T : bersifat terbatas karena sekolah harus mendaftar terlebih dahulu 

untuk bisa mengikuti program ini. 
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3.2. Lembaga Pendukung 

 

 

Gambar 3.20. Logo BPOM 
(Sumber: http://pom.go.id) 

 

Lembaga pendukung dari kampanye sosial yang akan dilakukan ini adalah BPOM 

(Badan Pengawas Obat dan Makanan). Lembaga ini merupakan lembaga 

pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan 

makanan, meliputi produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat 

tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan 

pangan dan bahan berbahaya. (http://www.pom.go.id/new/index.php/view/tugas, 

diakses pada 13 April 2017). 

Lembaga ini telah melakukan gerakan ANPJAS (Aksi Nasional Pangan 

Jajan Anak Sekolah) pada tahun 2011-2014. Gerakan tersebut dilakukan dengan 

program penyuluhan, dan pengadaan mobil keliling untuk menguji sampel pangan 

jajan yang disebar di seluruh Indonesia, dengan sasaran utama adalah Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtida'iyah (SD/MI).  

3.3. Metodologi Perancangan 

Penulis menggunakan metode Perancangan Kampanye Sosial oleh Venus (2009) 

dalam merancang kampanye sosial ini. 
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3.3.1. Perancangan Kampanye 

Venus, (2006) mengutip Gregory, dalam buku Manajemen Kampanye halaman 

72, terdapat 7 tahap dalam proses perancangan kampanye sosial, yaitu: 

a. Analisis Masalah 

Tahap untuk menganalisis inti. Pada tahap ini penulis mengumpulkan 

fakta-fakta yang memperkuat latar belakang masalah, dan mencari 

data-data yang relevan dengan masalah tersebut. Dari hasil analisa, 

penulis menemukan bahwa permasalahan yang ada disebabkan karena 

kurangnya motivasi dan kesadaran anak usia 9-12 tahun akan 

pentingnya mengkonsumsi bekal, dan kurangnya media persuasi yang 

tepat untuk memotivasi anak-anak tersebut. Bagian ini telah dijelaskan 

di bab 1.1. 

b. Penyusunan Tujuan 

Tahap untuk menemukan tujuan kampanye. Tujuan utama kampanye 

ini adalah untuk meningkatkan kesadaran anak usia 9-12 tahun akan 

pentingnya mengkonsumsi bekal. 

c. Identifikasi dan segmentasi sasaran 

Berdasarkan data dan hasil riset yang telah dijelaskan pada bab 3, 

maka sasaran utama kampanye sosial ini adalah anak usia 9-12 tahun 

yang terutama bersekolah di sekolah dasar negeri, dengan kelas sosial 

menengah-menengah. 
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d. Menentukan Pesan 

Pesan kampanye yang akan disampaikan adalah “Bekal adalah sahabat 

karena memberikan nilai positif.” 

e. Strategi dan Taktik 

Strategi kampanye yang digunakan penulis dalam membuat kampanye 

ini menggunakan teori AIDDA yang dikemukakan oleh Ruslan 

(2013). Tahap ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 4. 

f. Alokasi waktu dan sumber daya 

Tahap untuk menentukan waktu pelaksanaan kampanye yang tepat 

dan menentukan anggaran. 

g. Evaluasi 

Merupakan tahap setelah kampanye selesai dilakukan, untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan kampanye. 
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