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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Menurut Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd (2012), pengumpulan data merupakan sebuah 

proses dalam menjalankan sebuah penelitian untuk mendapatkan perhatian dari setiap 

penelitian yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang sudah ditentukan. 

(hlm. 263) Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif.  

Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd (2012) juga menjelaskan penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data tertulis maupun lisan. 

(hlm.181) Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kualititatif yang 

digunakan penulis yaitu wawancara dengan objek penelitian pada ibu hamil, dokter 

spesialis kandungan, dan lembaga kesehatan. Penulis juga menggunakan metode 

pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan studi existing. 

Studi pustaka yang penulis gunakan yaitu berupa sumber-sumber  mengenai 

kampanye sosial, media kampanye, metode penelitian, teori desain, layout, warna, 

tipografi, kehamilan, dan gaya hidup sehat yang berasal dari buku, jurnal, dan sumber-

sumber dokumen ilmiah. Penulis juga menggunakan studi existing dengan 
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menganalisis kampanye-kampanye mengenai gaya hidup sehat bagi ibu hamil atau 

yang berhubungan dengan kesehatan kehamilan. 

3.1.1. Wawancara 

Dalam merancang kampanye sosial mengenai gaya hidup sehat bagi ibu hamil, maka 

penulis membutuhkan pengetahuan dan informasi mengenai gaya hidup sehat bagi ibu 

hamil yang dilakukan dengan proses wawancara oleh beberapa narasumber yang 

memang berpengalaman dan ahli pada bidangnya.  

Oleh karena itu wawancara dilakukan melalui tatap muka dengan 2 ibu hamil 

dan Dr. Bambang Abimanyu, SpOG(K) selaku ahli kandungan yang ditemui pada 

tanggal 2 September 2018 di RS. Sari Mulia Banjarmasin. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui wawasan dan pengetahuan Ibu hamil mengenai gaya hidup sehat bagi ibu 

hamil dan untuk mendapatkan fakta sebenarnya mengenai gaya hidup sehat bagi ibu 

hamil oleh dokter spesialis kandungan. 

3.1.1.1. Ibu Hamil 

1.  Narasumber pertama yaitu Ibu Pranovita Dania Muchlailis berusia 27 tahun, 

seorang guru Bahasa Indonesia, sedang mengandung anak pertama dan usia kandungan 

5 bulan. Wawancara dilakukan pada tanggal 1 September 2018 di SMPN 34 

Banjarmasin dan wawancara dilakukan sekitar 30 menit. Wawancara ini bertujuan 

untuk mendapat informasi dan mengetahui pengetahuan Ibu hamil tentang kehamilan 

dan gaya hidup sehat bagi ibu hamil.  
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a. Sebelum bertanya penulis memberikan gambaran mengenai tujuan atas 

wawancara dan kemudian menanyakan gaya hidup seperti apa yang sudah dijalankan 

dan keadaan kehamilan Ibu Pranovita Dania Muchlailis sekarang. Dari hasil 

wawancara yang penulis simpulkan dari penjelasan Ibu Pranovita Dania Muchlailis, 

pada saat seorang ibu mengetahui ia sedang hamil hendaknya mengkonsumsi makanan 

yang bergizi, meminum susu, mengkonsumsi buah dan sayuran, dan juga 

memeriksakan kehamilan secara rutin kedokter. Narasumber juga menjelaskan bahwa 

pada usia kandungannya berjalan 3 bulan merasa sangat kelelahan karena berkerja dan 

sering lupa untuk minum pada saat jam kerja. Kurangnya istirahat dan konsumsi air 

minum Ibu Pranovita Dania Muchlailis mengalami flek pada usia kandungannya 

berjalan 4 bulan. 

b. Pertanyaan terakhir yang diajukan penulis kepada narasumber yaitu gaya hidup 

seperti apa yang tidak boleh dilakukan ibu hamil. Narasumber memberikan penjelasan 

bahwa gaya hidup yang tidak boleh dilkukan oleh ibu yang sedang mengandung yaitu 

ibu hamil tidak boleh terlalu kelelahan hingga lupa untuk memenuhi kebutuhannya saat 

hamil seperti makan makanan bergizi, minum yang cukup dan minum susu. Ibu hamil 

tidak diperbolehkan untuk mencium asap rokok apalagi merokok, meminum minuman 

yang mengandung alkohol dan tidak boleh mengkonsumsi obat sembarangan kecuali 

atas saran dokter kandungan. 
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Gambar. 3.1. Wawancara Ibu Pranovita Dania Muchlailis 

 

2. Narasumber kedua yaitu Tri Ekawati berusia 29 tahun, seorang karyawati, 

sedang mengandung anak kedua dan usia kandungan 7 bulan. Wawancara dilakukan 

pada tanggal 1 September 2018 di Jl. Tembus Mantuil Lokasi III No.161 RT.2,  

Kelayan Selatan, Banjarmasin dan wawancara dilakukan sekitar 40 menit. Wawancara 

ini bertujuan untuk mendapat informasi dan mengetahui pengetahuan Ibu hamil tentang 

kehamilan dan gaya hidup sehat bagi ibu hamil. 

a. Sebelum bertanya penulis memberikan gambaran mengenai tujuan atas 

wawancara dan kemudian menanyakan gaya hidup seperti apa yang sudah dijalankan 
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dan keadaan kehamilan Ibu Tri Ekawati sekarang. Dari hasil wawancara yang penulis 

simpulkan dari penjelasan Ibu Tri Ekawati,  seorang ibu hamil biasanya mengalami 

kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda ada yang sulit makan dan ada juga yang 

makan tanpa henti. Narasumber mengatakan pada kehamilan pertama sangat sulit 

untuk menelan makanan dari usia kehamilan 4 minggu sampai 3 bulan. Pada kehamilan 

kedua, narasumber tidak merasakan hal yang sama. Narasumber mengatakan sebaiknya 

ibu hamil mengkonsumsi makanan yang cukup, meminum susu, mengkonsumsi 

sayuran, dan juga memeriksakan kehamilan secara rutin kedokter. Narasumber tidak 

pernah mengalami gangguan serius pada saat hamil tetapi sebelum melahirkan anak 

pertama pernah mengalami keguguran karena masalah medis. 

b. Pertanyaan terakhir yang diajukan penulis kepada narasumber yaitu gaya hidup 

seperti apa yang tidak boleh dilakukan ibu hamil. Narasumber mengatakan ibu hamil 

tidak boleh kelelahan tetap cukup istirahat, tidak boleh meminum alkohol, dan 

merokok 

3.1.1.2. Pakar Ahli 

1. Dr. Bambang Abimanyu, SpOG(K) 

Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2018 di RS. Sari Mulia Banjarmasin.  

Dr. Bambang Abimanyu, SpOG(K) mengatakan gaya hidup sehat dalam dunia 

kedokteran pada saat hamil sama saja seperti kita menjaga gaya hidup dihari-hari 

biasanya seperti makan dengan teratur, istirahat yang cukup, memakan makanan 
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dengan gizi dan nutrisi yang seimbang, tidak merokok dan tidak meminum alkohol 

untuk ibu hamil menjaga kesehatan ibu bertujuan untuk menjaga pertumbuhan janin 

agar tetapi sehat.  

 Lebih lanjut Dr. Bambang Abimanyu, SpOG(K) menjelaskan dampak dari 

kurangnya asupan gizi dan nutrisi pada janin dapat memperlambat pertumbuhan janin. 

Oleh karena itu sebisa mungkin Ibu hamil dapat mencukupi asupan gizi dan nutrisi 

yang seimbang walaupun dengan bahan-bahan makanan yang sederhana. Ibu yang 

sedang hamil diusahakan jangan memikirkan takut akan kegemukan 

Dr. Bambang Abimanyu, SpOG(K) menjelaskan ada beberapa kasus yang 

paling sering terjadi dari kurangnya perhatian gaya hidup sehat bagi ibu hamil seperti 

komplikasi kehamilan dan kurangnya nutrisi pada janin. Untuk menghindari terjadinya 

komplikasi dan kurangnya nutrisi pada janin. Sebaiknya ibu hamil melakukan 

pemeriksaan kondisi kandungan ke dokter kandungan atau bidan secara rutin.  

Lebih lanjut Dr. Bambang Abimanyu, SpOG(K) juga menambahkan seorang 

ibu hamil diusahakan jangan terlalu lama menggunakan gadget seperti telepon 

genggam, laptop, tablet, dan juga menonton televisi terlalu lama. Sebaiknya ibu hamil 

dapat memperbanyak membaca bacaan apapun untuk mengurangi kebiasaan 

menggunakan gadget dan menonton televisi. 
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Gambar. 3.2. Wawancara Dr. Bambang Abimanyu, SpOG(K) 

 

3.1.1.3. Analisis Wawancara 

Hasil dari wawancara dengan 2 narasumber ibu hamil dan pakar ahli yaitu Dr. 

Bambang Abimanyu, SpOG(K). Wawancara pada ibu hamil dapat disimpulkan, ibu 

hamil untuk mempunyai janin yang sehat ibu hamil harus menjaga asupan gizi dan 

nutrisi seperti makan makanan yang cukup, minum susu dan mengkonsumsi buah dan 

sayuran. Ibu hamil tidak boleh terlalu kelelahan, tidak boleh merokok, dan tidak boleh 
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meminum alkohol. Untuk menjaga kesehatan janin ibu hamil harus beristirahat yang 

cukup dan memeriksakan kandungannya ke dokter secara rutin. 

Wawancara yang dilakukan dengan Dr. Bambang Abimanyu, SpOG(K), dapat 

disimpulkan gaya hidup sehat dalam dunia kedokteran sama seperti menjaga gaya 

hidup di hari-hari biasa seperti makan dengan teratur, istirahat yang cukup, memakan 

makanan dengan gizi yang seimbang, tidak merokok dan tidak meminum alkohol agar 

dapat menghasilkan janin yang sehat. Kasus yang paling sering terjadi dari kurangnya 

perhatian gaya hidup sehat bagi ibu hamil seperti komplikasi kehamilan dan kurangnya 

nutrisi pada janin. Ibu hamil sebaiknya mengurangi penggunaan gadget, menonton 

televisi dan ibu hamil sebaiknya memperbanyak membaca. 

3.1.2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan menggunakan buku, 

jurnal, dan sumber-sumber dokumen ilmiah untuk mendukung teori dari perancangan 

kampanye sosial ini. Sumber-sumber yang penulis gunakan merupakan teori mengenai 

kampanye sosial, teori desain untuk mendukung perancangan desain pada media yang 

digunakan pada kampanye, serta teori mengenai kesehatan kehamilan dan gaya hidup 

sehat bagi ibu hamil.  

Sumber-sumber buku, jurnal, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang penulis 

gunakan yaitu mengenai kampanye, desain komunikasi visual, teori desain, warna, 

tipografi, layout, metode penelitian, kehamilan, dan gaya hidup sehat bagi ibu hamil.  
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Gambar 3.3. Buku Referensi Studi Pustaka 

 

3.1.3. Studi Existing 

Penulis menggunakan metode studi existing untuk digunakan sebagai bahan 

pembanding untuk menemukan pokok nilai-nilai penting dalam perancangan, 

kampanye sosial yang diambil berkaitan dengan kehamilan, gaya hidup sehat bagi ibu 

hamil atau beberapa materi yang mendekati dengan topik. 

3.1.3.1. Pentingnya TTD (Tablet Tambah Darah) Untuk Ibu Hamil  

Kampanye pertama merupakan kampanye dari sebuah komunitas Gizi Tinggi Prestasi 

yang berkerja sama dengan Kementrian Kesehatan RI dan Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat. Kampanye “Pentingnya TTD untuk ibu hamil” berisi informasi mengenai 
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pentingnya tablet tambah darah, zat besi yang terkandung pada makanan dan juga 

kampanye ini mengajak ibu hamil untuk lebih peduli dengan diri sendiri agar dapat 

mencegah angka kematian ibu hamil pada saat persalinan yang masih tinggi di 

Indonesia. 

 Media kampanye ini berupa media sosial seperti website, facebook, twitter, dan 

Instagram. Kampanye ini memiliki hashtag #BUNDAHARUSPAHAM. Tujuan utama 

kampanye ini agar wanita khususnya ibu hamil mengetahui pentingnya Tablet tambah 

darah dan zat besi pada makanan sehari-hari. Kampanye ini menggunakan teknik 

Integratif karena kampanye tersebut memberitahu manfaat dan kepentingan TTD / zat 

besi untuk ibu hamil. Kampanye menggunakan illustrasi berupa vector yang menarik 

dan sederhana, warna menggunakan warna-warna soft pada kampanye didominasi 

dengan warna putih, judul dan isi yang singkat mudah dipahami. 

 

Gambar 3.4. Kampanye Pentingnya TTD untuk Ibu Hamil 

(http://gizitinggi.org/home/2017/7/26/tablet-tambah-darah-untuk-ibu-hamil-wajib) 
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3.1.3.2. Status Gizi Ibu Hamil Aset Masa Depan Bangsa  

Kampanye kedua merupakan kampanye dari Kepala Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementrian Kesehatan RI. Kampanye 

tersebut “Status Gizi Ibu Hamil Aset Masa Depan Bangsa” berisi pentingnya 

pemenuhan gizi bayi sejak masih dalam kandungan hingga lahir berusia 2 tahun, resiko 

penyakit tidak menular yang akan diderita oleh bayi, ganguan pertumbuhan janin 

dalam kandungan, dan ,malnutrisi pada pertumbuhan otak, tulang, dan sistem 

metabolik. 

 Media kampanye ini berupa media sosial dan kampanye berbentuk infografis 

dengan illustrasi berupa vector. Tujuan utama kampanye memberikan informasi 

kehamilan sehat dan menekankan pentingnya pemenuhan gizi pada bayi agar dapat 

menjadi sumber daya yang berkualitas. Kampanye ini menggunakan teknik ganjaran 

karena kampanye memberikan fakta-fakta mengerikan yang dapat diderita bayi jika ibu 

tidak memenuhi gizi dengan benar. Kampanye menggunakan illustrasi berupa vector 

yang menarik, iconic, dan sederhana, warna menggunakan warna-warna pastel terang, 

judul dan isi jelas serta mudah dipahami. 
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Gambar 3.5. Kampanye Status Gizi Ibu Hamil Aset Masa Depan Bangsa 

(https://jpp.go.id/humaniora/kesehatan/307231-bkkbn-pemenuhan-gizi-sejak-bayi-bentuk-sdm-

berkualitas) 

 

3.1.3.3. Think for Two (Kanada) 

Kampanye Think for Two merupakan kampanye dari The Nova Scotia Liquor 

Corporation (NSLC) yaitu suatu badan yang mengontrol minuman berakohol di Nova 

Scotia, Kanada. Kampanye tersebut berisi informasi bahwa tidak ada alkohol yang 

aman jika dikonsumsi pada saat hamil dan memberitahu ibu hamil jika ingin 

mengkonsumsi apapun pikirkan juga janin didalam kandungannya.  
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 Media kampanye berupa website, kampanye menggunakan teknik ganjaran, 

kampanye menggunakan illustrasi berupa foto yang sederhana namun menarik, warna 

menggunakan warna-warna soft pada kampanye didominasi dengan warna putih, dan 

judul yang menarik. 

 

Gambar 3.6. Kampanye Think for Two 

(https://fasdprevention.wordpress.com/tag/campaigns/) 

3.1.3.4. Analisis Studi Existing 

Dari ketiga kampanye sosial dapat disimpulkan penggambaran secara visual yang 

menarik dan sederhana sangatlah penting agar dapat mudah dimengerti dan diterima 

oleh masyarakat, isi dan judul singkat  dan juga ketiga kampanye menggunak media 

sosial sebagai penyebaran informasi. 
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3.2. Metodologi Perancangan 

Menurut Barnard dan Parker (2012) dalam buku Campaign It! Model perancangan 

terbagi menjadi 11 tahap yaitu : 

3.2.1. Permasalahan 

Proses ini merupakan bagian dimana penulis harus mencari inti masalah dengan cara 

mengumpulkan fakta dari sumber-sumber terpercaya, masalah yang dipilih harus dapat 

menyampaikan pesan, mempunyai tujuan, dan mempunyai hasil sesuai yang diingikan 

penulis. Penulis menentukan masalah pada kurangnya perhatian ibu hamil terhadap 

gaya hidup sehat yang didasari oleh sumber-sumber yang didapatkan dengan 

wawancara kepada pihak terkait seperti ibu hamil dan dokter spesialis kandungan. 

Tujuan dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu mengajak ibu hamil agar 

menerapkan gaya hidup sehat pada kesehariannya. Hasil yang diingkan penulis yaitu 

ibu hamil dapat hidup sehat dan memperolej bayi yang sehat.  

3.2.2. Audiens 

Audiens merupakan hal terpenting dalam kampanye karena menentukan hasil dari 

kampanye yang akan dijalankan. Penulis menganalisa audiens melalui wawancara.  
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3.2.3. Peninjauan Kampanye 

Membuat peninjauan kampanye dengan cara mind mapping atau brainstorming, 

mencari referensi, mengembangkan ide, menentukan waktu, dan target. Setelah itu 

penulis memperjelas informasi yang didapat dengan cara membuat konsep. 

3.2.4. Menyiapkan Narasi 

Penulis menyiapkan narasi yang tepat agar mudah dimengerti dan dipahami oleh target 

dan dalam menyiapkan narasi penulis harus mempertimbangkan target yang didasari 

oleh data-data dan target kampanye. 

3.2.5. Influence Conversation 

Pesan dapat disampaikan dari mulut ke mulut, kampanye menjadi suatu trending topic 

oleh target, membuat pesan, bentuk penyampaian atau slogan. Penulis melakukan 

menguraikan konsep menjadi penjabaran kampanye dengan cara mengembangkan 

konsep, visual, dan pesan yang akan disampaikan


