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BAB III  

METODOLOGI 

3.1  Metodologi  Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2013), metode campuran adalah sebuah metode yang 

menggunakan 2 pendekatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

metode campuran, yakni dengan menggunakan metode kuantitatif berupa kuesioner 

dan metode kualitatif berupa wawancara terstruktur. (hlm. 38) 

1. Metode Kuantitatif 

Berdasarkan Sugiyono (2013), metode kuantitatif merupakan metode penelitian 

yang memiliki dasar prinsip positivisme. Penelitian ini mengambil sample secara 

acak dan digunakan untuk melakukan penelitian pada sample atau populasi tertentu. 

Selain itu, pada penelitian ini instrumen penelitian digunakan saat melakukan 

pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan bersifat kuantitatif atau statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (hlm. 35). Metode 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei berupa 

kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data untuk mengukur 

karakteristik khalayak, yaitu dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan 

tertulis yang akan diisi oleh responden. (Sugiyono, 2013, hlm. 230) 

Peneliti akan menyebarkan kuesioner online berupa google form yang di 

sebarkan kepada masyarakat kota Tangerang untuk mengetahui pengetahuan 

masyarakat  terhadap penyakit Thalassemia dan donor darah. Jumlah populasi 
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warga Tangerang adalah sebanyak 3.477.495 orang. Dalam penelitian ini, penulis 

akan menggunakan Rumus Slovin untuk menentukan besaran sampel.  

 

Dari perhitungan besaran sampel dengan derajat ketelitian sebesar 90%, 

maka jumlah responden yang di dapat adalah 100 orang dari penduduk Tangerang. 

Hasil dari kuesioner online tersebut akan dilampirkan dengan mengikutsertakan 

screenshoot diagram hasil dari penyebaran kuesioner pada tiap pertanyaan.  

2. Metode Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2013), metode kualitatif merupakan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian objek alamiah. Prinsip dasar dari metode ini adalah 

postpositivisme. Peneliti yang menggunakan metode ini berperan sebagai 

instrumen kunci. Hasil dari penelitian dengan metode kualitatif menekankan arti 

dari pada generalisasi (hlm. 37). Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih 

dahulu dan menggunakan media pendukung seperti perekam suara, foto, atau 

brosur yang dapat membantu saat proses wawancara berlangsung. (Sugiyono, 2013, 

hem. 225) .Penulis melakukan wawancara terstruktur dengan 5 orang narasumber 

yaitu ketua Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia cabang 

Tangerang yaitu Yudi Wardoyo, untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan 

sosialisasi Thalassemia dan upaya pencegahannya di dalam masyarakat. 

Narasumber kedua adalah Dr. Andree Kurniawan, SpPD selaku dokter spesialis 
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penyakit dalam, untuk memperoleh informasi medis mengenai Thalassemia. 

Narasumber keempat yakni Dr. Udjiani Pawitro, Sp. A., selaku dokter yang 

menangani pasien Thalassemia di Tangerang, untuk memperoleh data mengenai 

Thalassemia, kebutuhan darah pasien, dan jumlah pasien Thalassemia di 

Tangerang. Narasumber berikutnya yaitu Femi Luwita selaku Ketua Bidang 

Pelayanan Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Tangerang untuk 

memperoleh data mengenai donor darah, teknis, dan manfaatnya. Dokumentasi 

wawancara berupa rekaman suara dan foto penulis bersama narasumber.  

3.1.1 Wawancara 

a. Bapak Yudi Wardoyo 

Wawancara dilakukan terhadap Yudi Wardoyo, selaku ketua Perhimpunan 

Orangtua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI) cabang Tangerang, untuk 

mendapatkan informasi mengenai perhimpunan tersebut, aktivitas, dan 

programnya. Wawancara dilakukan di Jalan KH Dewantoro No. 09, Gondrong, 

Cipondoh, Tangerang. Wawancara dilaksanakan pada hariJumay, 14 September 

2018, pukul 14.00 WIB. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai penjelasan, sejarah, program, dan aktivitas 

POPTI, serta pengalaman narasumber sebagai orangtua yang memiliki anak 

Thalassemia Mayor. Berdasarkan wawancara tersebut Bapak Yudi menjelaskan 

bahwa POPTI Tangerang merupakan perhimpunan orangtua yang memiliki sebuah 

penderitaan yaitu memiliki anak yang mengidap Thalassemia yang berperan untuk 

meringankan beban para orangtua yang memiliki anak Thalassemia yang sedang 

kesulitan baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. POPTI Tangerang memiliki 
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anggota 500 orang yang merupakan penderita Thalassemia, kegiatan POPTI 

meliputi perayaan HUT dan acara sosialisasi. Sedangkan kegiatan dari luar yang 

bekerjasama dari POPTI yaitu pengajian, sosialisasi, bantuan sosial dari organisasi 

dan perusahaan seperti CIMB Niaga, Daihatsu, dan Prodia. Dana untuk 

mengadakan acara internal berasal dari kas POPTI sedangkan dana untuk acara 

eksternal berasal dari sponsor yang mengajukan kerjasama dengan pihak POPTI. 

Beliau mengungkapkan bahwa pasien Thalassemia mendapatkan bantuan dari segi 

biaya oleh BPJS sebanyak Rp. 5.000.000,00, melihat biaya pengobatan transfusi 

dan obat kelasi besi yang mahal. POPTI Tangerang menaungi Talaseria yaitu 6 anak 

remaja penderita Thalassemia Mayor yang membuat usaha berupa souvenir bantal.  

 

Gambar 3.1 Penulis dengan Bapak Yudi Wardoyo 

Beliau menjelaskan bahwa jumlah penderita Thalassemia kian bertambah dari 

tahun 2012 sebanyak 200 pasien dan pada tahun 2018 sebanyak 500 orang. Beliau 

mengungkapkan bila jumlah tersebut kian bertambah maka kebutuhan darah yang 

dibutuhkanpun semakin banyak. Bapak Yudi Wardoyo menjelaskan bahwa ia 

memiliki 1 orang anak berumur 7 tahun yang menderita Thalassemia mayor, beliau 

mengungkapkan bahwa tidak mengetahui bila ia dan istri membawa gen 
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Thalassemia sebelum anaknya terdeteksi Thalassemia Mayor. Pada awal dokter 

mengindikasikan 2 penyakit yaitu defisiensi zat besi dan Thalassemia, kemudian 

beliau memberi tambahan zat besi untuk anaknya tetapi tidak berubah dan akhirnya 

disimpulkan bahwa anaknya menderita Thalassemia. Selain itu, pasien Thalassemia 

juga memiliki tingkat kebutuhan darah yang paling tinggi dibandingkan pasien 

kecelakaan dan melahirkan. 

b. Bapak Ruswandi 

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Ruswandi, selaku pendiri dan pembina 

Yayasan Thalassemia Indonesia (YTI) Jakarta Pusat, untuk mendapatkan informasi 

mengenai yayasan tersebut, aktivitas, dan programnya. Wawancara dilakukan di 

kediaman Bapak Ruswandi yaitu Jalan Delman Utama 2 No. 10, Tanah Kusir, 

Jakarta Selatan. Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 September 2018, 

pukul 16.30 WIB. Bapak Ruswandi merupakan pendiri dan pembina YTI serta 

Ketua POPTI Jakarta mengemukakan bahwa YTI berdiri pada 27 Mei 1987, tepat 

3 tahun setelah POPTI Jakarta Pusat berdiri. YTI didirikan karena POPTI yang 

masing-masing anggotanya memiliki anak Thalassemia Mayor mengalami kendala 

dalam pencarian dana untuk programnya. YTI berperan untuk mencari dana, 

sponsor, sosialisasi, dan mengurus hubungan dengan pemerintah. Yayasan ini telah 

memiliki 50 cabang di Indonesia dengan total penderita Thalassemia sebanyak 

9.028 pasien, YTI dapat memperluas cabang bila terdapat 15 pasien Thalassemia di 

daerahnya. Yayasan Thalassemia Indonesia memiliki acara internal seperti 

Thalassemia Day yang dirayakan pada tanggal 8 Mei, ulang tahun YTI, dan camp 

bagi para remaja Thalassemia. Menurut Bapak Ruswandi masih banyak masyarakat 
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yang belum mengetahui Thalassemia bahkan Pemerintah Daerahpun tidak 

mengetahui penyakit genetik tersebut.  

 

Gambar 3.2 Penulis dengan Bapak Ruswandi 

 Yayasan sendiri telah mengadakan berbagai macam sosialisasi serta 

skrining bagi masyarakat agar dapat mencegah Thalassemia, dan telah mengajukan 

kepada pemerintah untuk mewajibkan anak-anak mulai dari SMP hingga perguruan 

tinggi agar melakukan skrining darah. Biaya dari skrining darah tersebut di 

tanggung lewat pembayaran uang sekolah. Skirining darah terbagi menjadi 2 tahap 

yaitu pemeriksaan darah tepi dengan melihat kadar MCV, bila di bawah 80% 

merupakan indikasi Thalassemia dan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut 

lewat pemeriksaan HB analisa. Bapak Ruswandi mengungkapkan bahwa 6-10% 

penduduk Indonesia membawa gen Thalassemia dan Thalassemia menduduki 

peringkat ke 5 sebagai penyakit yang menghabiskan banyak biaya dalam 

pengobatannya. Hal tersebut karena, seiring bertambahnya umur pasien 

Thalassemia, maka semakin tinggi dosis obat yang harus digunakan dan 
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menghabiskan biaya sebanyak 15-20 juta perbulan untuk mendapatkan pengobatan 

yang bagus.  

c. Dr. Andree Kurniawan, SpPD 

Wawancara dilakukan terhadap Dr. Andree Kurniawan, SpPD, selaku dokter 

spesialis penyakit dalam, untuk mendapatkan informasi medis mengenai penyakit 

Thalassemia. Wawancara dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Agustus 2018, pukul 15.00 

WIB. Dr. Andree Kurniawan, SpPD menjelaskan bahwa Thalassemia merupakan 

penyakit genetik yang diturunkan dari kedua orangtua yang membawa gen 

Thalassemia. Salah satu anak dari kedua orangtua tersebut akan mengidap 

Thalassemia Mayor, sedangkan anak-anak yang lain akan mengidap Thalassemia 

Minor atau hanya membawa gen Thalassemia. Penyakit genetik ini terjadi akibat 

terdapat mutasi asam amino tertentu yang membuat gen globin, akibat dari mutasi 

asam amino tersebut adalah cedera sehingga pengidapnya tidak memiliki 1 globin 

tertentu (pembawa sifat Thalassemia), 2-3 globin tertentu (Thalassemia Minor), 

tidak mempunyai sama sekali (Thalassemia Mayor). Akibat dari tidak memiliki 

globin tertentu tersebut membuat sel darah merah mudah pecah, sehingga 

hemoglobin akan turun. Dr. Andree mengungkapkan bahwa Thalassemia dapat 

dicegah dengan melakukan pengecekan darah (skrining) dengan melihat kadar 

MCV dan MCH, bila berada di bawah 80 maka akan terindikasi Thalassemia dan 

harus melakukan pengecekan darah lebih lanjut yaitu melalui pengecakan apusan 

darah tepi, bila terdapat sel target (bentuk bulat dan memiliki titik di tengah), 

protein elektroforesis HB menurun maka mengidap Thalassemia. Beliau 
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mengungkapkan bila pembawa gen menikah dengan non pembawa gen maka akan 

menghasilkan anak yang membawa gen Thalassemia atau Thalassemia Minor. 

 

Gambar 3.3 Penulis dengan Dr. Andree Kurniawan, SpPD 

 Penyakit ini dapat terdeteksi sejak pengidapnya menginjak umur 6 bulan, 

gejalanya adalah seluruh tubuh berwarna kuning selama 1 minggu atau lebih 

(Thalassemia Mayor). Menurut Dr. Andree secara klinis Thalassemia di bagi 

menjadi 3 jenis yaitu Thalassemia Mayor yang membutuhkan transfusi darah 

seumur hidup, Thalassemia Intermedia yang hanya membutuhkan transfusi darah 1 

tahun sekali, dan Thalassemia Minor yang tidak membutuhkan transfusi darah. Bila 

pasien Thalassemia tidak melakukan transfusi darah saat HB menyentuh angka 8 

maka akan menyebabkan kerusakan pada tulang seperti keropos. Thalassemia 

hanya dapat ditemukan di Negara Indonesia, Thailand, Pakistan, Timur Tengah, 

Turki, Cyprus, dan Eropa Timur. Indonesia merupakan Negara yang memiliki 

angka pasien Thalassemia terbesar, karena masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui. Beliau mengungkapkan hingga sekarang penyakit ini masih belum 

dapat disembuhkan, sehingga pasien Thalassemia harus melakukan transfusi darah 
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secara rutin untuk menambah sel darah merah dan mengkonsumsi obat kelasi besi 

seperti desferoxamine (suntikan) , deferiprone (suntikan), deferasirox (oral) untuk 

membuang sel darah merah yang menumpuk. 

d. Dr. Udjiani Pawitro, Sp. A 

Wawancara dilakukan terhadap Dr. Udjiani Pawitro, Sp. A, selaku dokter yang 

menangani pasien Thalassemia di Tangerang, untuk mendapatkan informasi 

mengenai Thalassemia, kebutuhan darah pasien Thalassemia di Tangerang, dan 

jumlah pasien Thalassemia di Tangerang. Wawancara dilakukan melalui telepon 

karena Dr. Udjiani berhalangan untuk melakukan wawancara. Wawancara 

dilaksanakan pada hari Senin, 8 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB. Menurut Dr. 

Udjiani, Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah genetik yang diturunkan 

dari orangtua yang membawa gen Thalassemia. Thalassemia memiliki 3 jenis yaitu 

minor, mayor, dan intermedia. Beliau mengatakan bahwa dalam waktu satu bulan 

pasien Thalassemia membutuhkan dua buah kantung darah, sedangkan dalam dua 

bulan membutuhkan 4 buah kantung darah untuk bertahan hidup. Pasien yang 

terdaftar di RSUD Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 500 pasien. 

 

Gambar 3.4 Dr. Udjiani Pawitro, Sp. A 
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e. Bapak Femi Luwita 

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Femi Luwita, selaku Ketua Bidang 

Pelayanan Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Tangerang, untuk 

mendapatkan informasi mengenai donor darah, teknis, dan manfaatnya . 

Wawancara dilakukan di kantor Palang Merah Indonesia Kota Tangerang. 

Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, 20 September 2018, pukul 16.00 WIB. 

Menurut Bapak Femi, 1 buah kantung hasil donor darah dapat menghasilkan 3 

produk darah yaitu packed red cell (sel darah merah pekat) untuk Thalassemia, 

pasien kecelakaan, dan ibu hamil, trombosit untuk penyakit kanker, dan plasma 

untuk penyakit kekurangan cairan, protein, dan albumin. Berdasarkan Bapak Femi, 

PMI memiliki 5 tugas yaitu: 

1. Perekruktan calon pendonor berkualitas, petugas PMI menjelaskan syarat-

syarat donor darah yaitu usia 17-60 tahun, kadar hemoglobin 12.5-17, minimal 

berat badan 45 kg, tidur 5 jam atau lebih sebelum jam 12 malam, dan sudah 

makan 3 jam sebelum donor. Kemudian petugas akan melakukan pengecekan 

tensi dan hemoglobin. 

2. Pengambilan darah, terdapat 2 jenis kantung darah yaitu dengan ukuran 350 cc 

dan 450 cc (berat badan di atas 60 kg). Proses pengambilan darah berlangsung 

selama 15-20 menit tergantung vena dari pendonor. 
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3. Pengolahan kantung darah, meliputi skrining terhadap 4 parameter (Hepatitis 

B, Hepatitis C, Syphilis, dan HIV), kemudian kantung darah diolah 

menggunakan alat pemutar sesuai berat jenis komponennya.  

4. Penyimpanan produk kantung darah sesuai dengan jenis komponen, PRC 

(Packed Red Cell) dapat bertahan selama 42 hari dan plasma segar beku dapat 

bertahan selama 1 tahun yang disimpan pada suhu 2-6 °C, sedangkan trombosit 

disimpan pada suhu 22°C dan dapat bertahan selama  5 hari. 

5. Pendistribusian produk kantung darah, sebelum diberikan kepada pasien, pihak 

PMI akan melakukan uji silang serasi selama 1-2 jam dari sample darah 

pendonor dan pasien untuk melakukan cek kecocokan antara 2 darah tersebut, 

bila cocok akan segera diberikan kepada pihak pasien. 

 

Gambar 3.5 Penulis dengan Bapak Femi Luwita 

PMI selaku Unit Donor Darah mengungkapkan bahwa pasien Thalassemia 

merupakan pasien dengan intensitas permintaan darah yang tinggi yaitu 500-1000 
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kantung darah perbulan. Pasien Thalassemia pada umumnya membutuhkan 2 

pendonor dalam 1 bulan untuk melakukan transfusi darah. Bapak Femi 

menjelaskan, pada bulan puasa, lebaran, pasca lebaran, dan hari liburan lainnya 

PMI kerap mengalami kekurangan dalam memenuhi permintaan kantung darah dan 

harus mencari pendonor pengganti yang berasal dari keluarga atau kerabat pasien.  

 Menurut Bapak Femi, minat masyarakat Tangerang untuk melakukan donor 

darah sudah cukup baik, tetapi masih banyak dari mereka yang tidak mau untuk 

melakukan donor darah. Hal tersebut karena, masyarakat masih mempercayai mitos 

yang tidak benar mengenai donor darah seperti donor darah membuat gemuk, takut 

bila kadar darah dalam tubuh habis, setelah donor harus mengkonsumsi tablet 

penambah darah, bila donor saat puasa takut pingsan, dan takut terhadap jarum 

suntik. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki pemikiran donor darah untuk 

kebaikan sendiri, bukan untuk membantu pasien yang membutuhkan, karena 

terdapat masyarakat yang kerap kali memaksakan untuk donor darah ketika mereka 

tidak dalam kondisi tubuh yang sehat (begadang, minum obat) sehingga darah 

tersebut tidak dapat terpakai. Bila pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut terus 

berkembang maka akan memberikan ancaman kepada para pasien yang 

membutuhkan darah terutama pasien Thalassemia yang hanya dapat bertahan hidup 

dengan melakukan transfusi darah.  

 Beliau juga mengungkapkan bahwa, sebenarnya donor darah memiliki 

banyak manfaat yaitu, dapat melakukan cek kesehatan bila terdapat suatu masalah 

dari darah pendonor maka PMI akan menyediakan dokter untuk memberikan 

konseling gratis bagi pendonor, pendonor menjadi lebih segar karena telah sel-sel 

Kampanye Sosial Donor..., Jennyfer Alberrica Sutanto, FSD UMN, 2019



76 
 

yang rusak dapat keluar dan tergantikan dengan sel-sel baru yang lebih sehat, donor 

darah lebih efektif dari olahraga dalam pembakaran kalori, dan untuk pria dapat 

meningkatkan kesehatan jantung.  

3.1.2 Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan metode random sampling, dengan penentuan jumlah 

sampel dengan Rumus Slovin. Dilakukan pada 100 responden yang berdomisili di 

Kota Tangerang. Pada penelitian ini penyebaran kuesioner dilakukan untuk 

mengukur pengetahuan masyarakat mengenai penyakit Thalassemia dan minat 

masyarakat mengenai donor darah.  

3.1.3 Proses Distribusi Kuesioner 

Kuesioner pada kampanye sosial ini disebarkan melalui media sosial LINE. 

Kuesioner tersebut disebarkan kepada 100 responden yang berdomisili di Kota 

Tangerang. Proses distribusi kuesioner diakukan pada tanggal 13 September 2018. 

3.1.4 Analisa Kuesioner 

Pada kuesioner penulis mengajukan 9 pertanyaan untuk mengukur tingkat 

pengetahuan responden mengenai penyakit Thalassemia dan minat masyarakat 

mengenai donor darah. Berikut merupakan hasil dari kuesioner yang telah penulis 

sebarkan: 

 

 

Kampanye Sosial Donor..., Jennyfer Alberrica Sutanto, FSD UMN, 2019



77 
 

a. Analisa usia 

  

Gambar 3.6 Diagram Analisa Usia Responden 

Melalui kuesioner online yang telah didistribusikan dapat disimpulkan bahwa 

responden dengan usia 17-21 tahun lebih mendominasi. Dalam perancangan 

kampanye sosial ini penulis memfokuskan perancangan pada usia 17-21 tahun atau 

remaja akhir. 

b. Pengetahuan akan Thalassemia 

 

Gambar 3.7  Diagram Pengetahuan Responden Akan Thalassemia 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 

sebanyak 66 responden (66%)  tidak mengetahui tentang penyakit Thalassemia. 

Sedangkan, hanya 34 responden (34%) mengetahui penyakit Thalassemia. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa masih banyak khalayak yang tidak mengetahui 

penyakit Thalassemia. 
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c. Pengetahuan akan jenis Thalassemia 

 

Gambar 3.8  Diagram Pengetahuan Responden Akan Jenis Thalassemia 

Kuesioner diatas menunjukkan bahwa 62% responden berpendapat bahwa 

Thalassemia merupakan penyakit yang berbahaya. Sedangkan, 38% masih 

menganggap Thalassemia sebagai penyakit yang tidak berbahaya.  

d. Pengetahuan akan pencegahan Thalassemia 

 

Gambar 3.9  Diagram Pengetahuan Responden Akan Pencegahan Thalassemia 

Hasil kuesioner tersebut menunjukkan bahwa 52% responden menganggap 

penyakit Thalassemia tidak dapat dicegah. Sedangkan 48% responden berpendapat 

bahwa Thalassemia dapat dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa khalayak masih 

belum mengetahui penyakit Thalassemia yang dapat dicegah melalui skrining 

darah. 
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e. Pengetahuan akan penyembuhan Thalassemia 

 

Gambar 3.10  Diagram Pengetahuan Responden Akan Penyembuhan Thalassemia 

Berdasarkan data di atas, sebanyak 70% responden berpendapat bahwa 

Thalassemia dapat disembuhkan. Sedangkan 30% berpendapat bahwa Thalassemia 

tidak dapat disembuhkan. Dalam dunia medis, hingga sekarang masih belum 

ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit Thalassemia. 

f. Donor darah 

 

Gambar 3.11  Diagram Mengenai Donor Darah 

Melalui hasil kuesioner diatas, sebanyak 71% khalayak belum pernah melakukan 

donor darah. Sedangkan 29% khalayak sudah pernah melakukan donor darah. Hal 

ini menunjukkan masih minimnya minat masyarakat untuk melakukan donor darah. 
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g. Pengalaman donor darah 

 

Gambar 3.12  Diagram Pengalaman Responden dalam Melakukan Donor Darah 

Berdasarkan data tersebut, 24 (72.7%) dari 33 responden  pernah melakukan donor 

darah sebanyak 1-3 kali. Sedangkan, 8 responden (24.2%) sudah melakukan donor 

darah sebanyak 3-6 kali, dan 1 orang responden telah melakukan donor darah 

sebanyak 6-10 kali. 

h. Motivasi donor darah 

 

Gambar 3.13  Diagram Motivasi Responden Melakukan Donor Darah 

Hasil kuesioner di atas menunjukkan bahwa 87.5% responden melakukan donor 

darah untuk memberikan bantuak kepada yang membutuhkan. Sedangkan 12.5% 

responden hanya ikut-ikutan teman dalam mendonorkan darahnya. Hal ini 

membuktikan bahwa para responden yang telah melakukan donor darah memiliki 

tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pasien yang membutuhkan. 
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i. Donor darah untuk Thalassemia 

Gambar 3.14  Diagram Minat Responden Melakukan Donor Darah untuk Pasien 

Thalassemia 

Melalui hasil kuesioner tersebut 87 responden (87%) memiliki keinginan untuk 

melakukan donor darah secara rutin untuk membantu pasien Thalassemia. 

Sedangkan, hanya 13 responden (13%) yang tidak memiliki keinginan untuk 

melakukan donor darah kepada pasien Thalassemia. 

3.1.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner online yang telah dilakukan pada sasaran khalayak, 

pengetahuan masyarakat akan penyakit Thalassemia masih kurang. Hal ini 

berbanding terbalik dengan jumlah pasien Thalassemia yang kian bertambah tiap 

tahunnya. Kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah masih kurang. 

Sementara, melalui hasil kuesioner tersebut 87 responden memiliki keinginan untuk 

membantu pasien Thalassemia melalui donor darah secara rutin. Maka dari itu, 

penulis membuat kampanye donor darah untuk memenuhi kebutuhan kantung 

darah bagi pasien Thalassemia yang berfokus pada edukasi mengenai penyakit 

Thalassemia, edukasi mengenai donor darah terutama dari segi manfaat yang 
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diperoleh, dan ajakan untuk melakukan donor darah secara rutin untuk pasien 

Thalassemia. 

3.2 Metodologi Perancangan Kampanye Ostergaard 

Model Kampanye ini dikembangkan oleh Leon Ostergaard. Ia merupakan seorang 

teoritikus dan praktisi kampanye yang turut serta dalam puluhan program 

kampanye sosial di Jerman. Model Kampanye Ostergaard merupakan model yang 

memiliki sentuhan ilmiah paling pekat. Maka dari itu, Ostergaard mengatakan 

bahwa bila suatu kampanye tidak memiliki dasar ilmiah maka kampanye tersebut 

tidak boleh dilakukan. Model kampanye Ostergaard terbagi menjadi 3 tahap.  

 Tahap pertama pada model kampanye ini adalah dengan mengidentifikasi 

masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Setelah melakukan 

identifikasi masalah, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mencari 

hubungan sebab-akibat dari masalah tersebut. Tahap kedua adalah melakukan 

perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kampanye melalui riset secara mendalam. 

Riset tersebut memiliki tujuan agar dapat mengetahui karakter dari target sasaran 

sehingga, dapat melaksanakan kampanye yang sesuai dengan karakter mereka. 

Tahap pengelolaan dilakukan dengan cara mengarahkan seluruh konten-konten 

yang terdapat pada kampanye agar dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku 

target sasaran. Tahap ini ditutup dengan melakukan evaluasi mengenai sukses atau 

tidaknya sebuah kampanye. Tahap terakhir adalah penanggulangan masalah yang 

dilakukan setelah kampanye tersebut berlangsung. Tahap ini membahas mengenai 

keefektifan kampanye yang telah di lakukan (Venus, 2018, hlm, 29-32). 
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3.3 Referensi Visual 

Pada perancangan kampanye sosial ini terdapat beberapa referensi visual yang akan 

membantu, meliputi: 

a. Logo 

 

                                       Gambar 3.15 Referensi Logo 

        (sumber: www.google.com ) 

Dalam merancang logo, penulis memiliki beberapa referensi yang membantu dalam 

merancang logo. Logo yang digunakan adalah jenis typeface. Menurut Landa 

(2010), logo jenis typeface merupakan logo yang terdiri dari tipografi atau huruf 

yang unik (hlm. 247). Hal ini bermaksud agar konsep dan pesan dalam kampanye 

dapat terlihat dengan jelas saat target audiens melihat logo tersebut. Seperti pada 

referensi logo diatas yang menampilkan elemen garis yang digunakan untuk 

menyampaikan kesan senyuman dan bentuk wajah. Penggunaan warna pada logo 

tersebut juga sederhana dengan menggunakan warna yang flat tanpa gradasi 

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi target audiens dalam memahaminya. 
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b. Ilustrasi 

 

                                      Gambar 3.16 Referensi Ilustrasi 

      (sumber: www.pinterest.com ) 

Referensi ilustrasi yang digunakan adalah karikatur flat design, menggunakan 

sedikit warna sehingga menimbulkan kesan yang sederhana, bersih, dan 

minimalis. Hal ini dapat membantu audiens agar lebih mudah memahami ilustrasi 

tersebut.  

c. Media Sosial 

 

Gambar 3.17 Referensi Media Sosial 

(sumber: www.pinterest.com ) 

Referensi media sosial diatas menggunakan perpaduan antara ilustrasi dan fotografi 

yang dapat membangkitkan mood target audiens. Hal ini dapat dilihat penggunaan 
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warna yang cerah dan ceria, serta menampilkan model dengan berbagai macam 

pose yang ekspresif.  

d. Infografis 

 

Gambar 3.18 Referensi Infografis 

(sumber: www.pinterest.com ) 

Referensi infografis yang digunakan yakni menggunakan tata letak yang mudah 

dipahami oleh target audiens agar alur dalam membaca informasi dapat diikuti oleh 

audiens dengan baik. Ilustrasi yang digunakan adalah vektor 2 dimensi  yang 

memiliki kegunaan untuk menjelaskan beberapa pesan agar informasi dapat dicerna 

oleh audiens dengan baik dan agar target audiens tidak merasa bosan saat membaca 

infografis tersebut. 

e. Poster 

Terdapat dua referensi poster yang digunakan yaitu poster biasa dan poster yang 

memiliki unsur partisipatif. 
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Gambar 3.17 Referensi Media Sosial 

(sumber: www.pinterest.com )

Pada referensi poster diatas menggunakan visual sederhana yakni dengan 

menampilkan objek foto atau ilustrasi datar pada background yang memiliki satu 

warna sehingga target audiens dapat langsung melihat pesan yang hendak 

disampaikan. Kekurangan pada referensi poster tersebut adalah tidak terdapat unsur 

partisipatif sehingga target audiens hanya akan melihat dengan sekilas.  

 

Gambar 3.17 Referensi Media Sosial

(sumber: www.pinterest.com ) 
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Media tersebut memiliki unsur partisipatif yang menarik perhatian audiens, karena 

audiens dapat berinteraksi langsung. Seperti menyambungkan benang dan 

menempelkan stiker pada tembok. Melalui unsur partisipatif tersebut dapat 

membantu target audiens agar dapat lebih memahami pesan yang akan 

disampaikan. 

3.4 Mandatory Kampanye 

Perancangan kampanye sosial ini penulis bekerja sama dengan Yayasan 

Thalassemia Indonesia dan Palang Merah Indonesia Kota Tangerang. 

3.4.1 Yayasan Thalassemia Indonesia 

Yayasan Thalassemia Indonesia merupakan yayasan yang menaungi para pasien 

Thalassemia. Yayasan ini berdiri pada tanggal 27 Mei 1987 di kota Jakarta. Hingga 

sekarang YTI telah memiliki 6 cabang yang terletak di Jakarta, Bandung, 

Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan Cianjur. Tujuan dari yayasan ini adalah 

untuk membantu pemerintah mengurangi penderita Thalassemia di Indonesia, 

meringankan beban para orang tua pasien Thalassemia, dan mendirikan beberapa 

cabang Pusat kegiatan Thalassemia. Pada tiap tahunnya YTI mengadakan acara 

seperti mengikuti Annual Conference Thalassemia International Federation yang 

dilakukan setup 2 tahun sekali, mengikuti kegiatan donor darah secara berkala, 

mengadakan malam dana untuk membantu beban finansal para pasien Thalassemia, 

bekerjasama dalam pembentukan Asean Thalassemia Society, mengadakan seminar 

tentang penanggulangan penyakit Thalassemia dan mendirikan beberapa Pusat 

Thalassemia di RSCM pada daerah yang telah ditetapkan.  

Kampanye Sosial Donor..., Jennyfer Alberrica Sutanto, FSD UMN, 2019



88 
 

 

Gambar 3.15 Logo Yayasan Thalassemia Indonesia 

(sumber: https://www.thalassaemia-yti.org/ ) 

Yayasan Thalassemia Indonesia juga memiliki wadah bagi para orangtua 

pasien Thalassemia yaitu Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia 

Indonesia (POPTI) yang berdiri pada tanggal 27 Mei 1984. Tujuan dari POPTI 

adalah untuk membantu meringankan beban orang tua pasien, melakukan 

komunikasi  serta berbagi pengalaman antar sesama orangtua yang memiliki anak 

yang menderita Thalassemia, dan membantu mengurangi peningkatan angka pasien 

Thalassemia. Kegiatan yang dilakukan POPTI meliputi bekerjasama dengan YTI 

untuk membantu agar pasien Thalassemia mendapatkan stok darah, peralatan 

medis, dan obat-obatan yang cukup, melakukan audensi dengan para menteri, dan 

menggalang dana melalui malam dana yang bekerjasama dengan mahasiswa. 

3.4.2 Palang Merah Indonesia 

Palang Merah Indonesia merupakan organisasi mandiri yang bertugas untuk 

melaksanakan kegiatan donor darah, layanan ambulance, tanggap bencana, dan 

pelayanan pertolongan pertama.  PMI Kota Tangerang berdiri pada tanggal 27 

Augustus 1998. PMI memiliki visi yakni PMI yang berkarakter, profesional, 
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mandiri, dan dicintai oleh masyarakat. Misi dari Palang Merah Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas 

melalui kerja sama dengan masyarakat dan mitra sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 

b. Meningkatkan kemandirian organisasi PMI melalui kemitraan strategis yang 

berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan dan pemangku 

kepentingan lainnya di semua tingkatan.

c. Meningkatkan reputasi organisasi PMI di tingkat Nasional dan Internasional. 

 

 

Gambar 3.16 Logo Palang Merah Indonesia 

(sumber: https://brorivai.com/fakta-penting-palang-merah-indonesia-yang-harus-kamu-tahu/ )

Permintaan darah dalam PMI harus berasal dari Rumah Sakit yang bertanggung 

jawab. Tiap kantung darah memiliki biaya sebagai pengganti biaya pengelolaan 

darah yang dilakukan PMI. Biaya tersebut ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten nomor 821/6887/KES/XII/2010 adalah sebesar Rp 250.000,00 tiap 

1 kantung darah.  
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