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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

gabungan berjenis explanatory sequential mixed method.  Menurut Creswell (2014, 

hlm. 5), penelitian campuran berjenis ini merupakan metode penelitian yang 

dimulai dengan melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti oleh 

penelitian kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan pengertian yang lebih mendalam 

terhadap permasalahan penelitian. Dalam perancangan tugas akhir ini, penulis 

melakukan penelitian pendahuluan dalam bentuk kuantitatif yang bersifat 

eksploratif  serta penelitian tahap selanjutnya secara kualitatif. Bobot atau prioritas 

ini diberikan pada data kualitatif.   

 Penelitian Pendahuluan  

Dalam tahap penelitian pendahuluan yang dilakukan dengan metode kuantitatif 

eksploratif, penulis menggunakan instrumen berupa kuesioner online. Tujuan 

utama penelitian pendahuluan adalah untuk mencari serta mengetahui 

permasalahan yang ada mengenai topik food waste.  

 Kuesioner pertama yang penulis adakan adalah pada awal bulan Desember 

2016 dengan total responden 251 orang dalam random sampling, hasil kuesioner 

yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut :  
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 Gambar 3.2.1. Hasil Kuesioner pertama 
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Adapun pertanyaan terbuka menampilkan beberapa data berkaitan dengan 

penyebab responden baik secara sengaja atau tidak menyebabkan makanan 

terbuang. Penyebab-penyebab itu antara lain rasa yang kurang sesuai dengan selera, 

porsi yang terlalu banyak, membeli/memesan terlalu banyak, tidak enak badan, 

tidak tahu cara menyimpan sisa makanan yang masih bisa dimakan, dan berbagai 

situasi lainnya yang menyebabkan makanan terbuang. Data-data ini berbanding 

lurus terhadap penjelasan mengenai kesepakatan dari FAO, UNEP dan organisasi 

lainnya yang tergabung dalam kampanye Think Eat Save. Sebagian besar 

permasalahan food waste disebabkan oleh kebiasaannya yang berhubungan dengan 

ekonomi, pengalaman dan pengelolaan stok barang yang buruk atau kelalaian. 

Kuesioner kedua yang penulis adakan adalah pada Januari 2017 dengan 

total responden 164 orang dalam random sampling, hasil kuesioner yang penulis 

dapatkan adalah sebagai berikut:   

Gambar 3.2.2. Klarifikasi permasalahan 1 
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Berdasarkan hasil dari kedua penelitian pendahuluan melalui kuesioner 

tersebut penulis mendapatkan hasil, bahwa rumah adalah lingkungan yang paling 

dominan bagi para responden baik sengaja maupun tidak dalam melakukan food 

waste. Penemuan ini selanjutnya memunculkan rumusan masalah berupa 

bagaimana merancang kampanye sosial yang dapat mengurangi pemborosan 

makanan di lingkungan rumah tangga”. 

 Penelitian Utama 

Setelah mendapatkan hasil dari penelitian pendahuluan penulis melanjutkan hasil 

tersebut ke dalam penelitian utama dengan metode penelitian kualitatif. Instrumen 

yang digunakan adalah study existing terhadap kampanye-kampanye yang sudah 

pernah ada baik di Indonesia maupun di negara lain,  focus group discussion serta 

wawancara dengan beberapa orang yang masuk dalam batasan target dan lembaga 

EPA – NSW yang menangani permasalahan food waste di Australia bagian New 

Gambar 3.2.3. Klarifikasi Permasalahan 2 
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South Wales. Selanjutnya melakukan depth interview dengan salah satu 

representatif dari lembaga masyarakat Foodbank of Indonesia. Tujuan utama dari 

metode ini adalah mengklarifikasi fakta yang telah ditemukan pada penelitian 

pendahuluan, menganalisis serta memahami permasalahan topik secara lebih 

mendalam, dan mencari strategi kampanye untuk perancangan tugas akhir ini. 

3.3.1. Wawancara lembaga Australia 

Wawancara secara lebih mendalam sebagai aspek pendukung dilakukan penulis 

melalui e-mail kepada EPA-NSW (Environment Protection Authority – New South 

Wales). EPA –NSW merupakan regulator utama dalam pemerintah di New South 

Wales yang sebelumnya bergabung ke dalam bagian Office of Environment and 

Heritage (OEH) dalam kementerian pusat, namun telah diresmikan menjadi bagian 

sendiri pada tahun 2012. 

Berdasarkan wawancara dengan lembaga tersebut penulis mendapati bahwa 

permasalahan sampah, dan kontribusi rumah tangga antara Indonesia dengan 

Australia tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh, terbukti bahwa di Australia 

jumlah food waste di rumah tangga terhadap total sampah di rumah tangga adalah 

sebesar 45,4 % pada tahun 2010. Hanya saja di Australia sudah lebih banyak 

kampanye yang dilakukan (sejak 2004) dan kerja sama di antara masyarakatnya 

sendiri yang sudah lebih civilized. Menurut pernyataan EPA-NSW bagian program 

food waste, tindakan pengurangan avoidable food waste merupakan persoalan 

mengubah pola pikir, kebiasaan dan kebudayaan sehari- hari. Untuk memulainya 

bisa melalui individual maupun kelompok sehingga kesadaran akan food waste 

dapat masuk dan menjadi norma sosial dalam masyarakat. Maka dengan begitu, ada 
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atau tidaknya sebuah regulasi terhadap permasalahan ini tidak akan berpengaruh 

secara signifikan. Karena konsep food waste sendiri telah mampu dihindari oleh 

setiap individunya. 

  

Gambar 3.3.1. Hasil wawancara dengan EPA-NSW 
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3.3.2. Depth – Interview dengan Perwakilan FOI 

Wawancara secara mendalam untuk mengetahui kondisi  food waste  di Indonesia, 

penulis lakukan pada tanggal 25 September 2017 dan 5 Oktober 2017. Wawancara 

pertama secara mendalam dilakukan kepada perwakilan dari Food Bank of 

Indonesia (FOI) yaitu Bapak Hendro Utomo (CEO)  dan Ibu Wida Septarina selaku 

Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia. Wawancara lanjutan dilakukan untuk 

melihat secara langsung bagaimana mereka dalam melakukan kampanye, sekaligus 

wawancara kepada bagian public relation yaitu Ibu Minda. FOI  sendiri merupakan 

organisasi non profit dalam naungan Yayasan Lumbung Pangan Indonesia yang 

berkonsentrasi di bidang humanitarian dengan pemanfaatan  avoidable food waste 

sebagai terminologinya. FOI memiliki visi misi yang sejalan dengan SDG 

(sustainable development goals) nomor 2 dan 12, sehingga ruang lingkup kegiatan 

FOI adalah pada processing, storage, dan distribusi makanan yang masih layak 

dimakan dari donasi sektor mana pun, baik industri maupun rumah tangga kepada 

pihak yang membutuhkan.  

 

Pihak yang membutuhkan dikategorikan berdasarkan kemampuan ekonomi 

dan finansial baik lansia, anak-anak berusia 6-13 tahun, maupun pekerja atau buruh 

Gambar 3.3.2. Penulis bersama dengan Ibu Wida dan Pak Hendr 
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yang berpenghasilan maksimal Rp 40.000,- / hari. Pihak yang memiliki kondisi 

khusus dalam kategori hidden hunger juga dapat dikategorikan sebagai pihak 

membutuhkan. Salah satu contoh pihak membutuhkan dalam kategori khusus yang 

masuk ke dalam list  penerima bantuan adalah kaum wanita yang memiliki 

permasalahan KDRT sehingga memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

pangannya karena baru saja keluar dari rumah dan masih dalam masa transisi.   

Salah satu aspek yang menjadi penyebab avoidable food waste sekaligus 

kondisi banyaknya orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya 

adalah kebiasaan overspending. Kebiasaan overspending merupakan kebiasaan 

Gambar 3.3.3. Illustrasi Permasalahan avoidable food waste di Indonesia 
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berbelanja bagi kelas menengah atas  yang sering berbelanja di luar kebutuhan 

namun sebagian benda / produk yang di beli tidak terkonsumsi semua. Pak Hendro 

menggambarkan konsep food waste di Indonesia secara singkat seperti dalam bagan 

di atas. Menurut Beliau, seluruh manusia di bumi khususnya di Indonesia harusnya 

bisa terpenuhi aspek kebutuhan pangannya, namun banyak manusia yang ‘serakah’ 

dan menyebabkan permintaan terhadap makanan semakin meningkat, meskipun 

tidak terkonsumsi semua. Ketika kapasitas tersebut sudah tidak mampu terpenuhi 

oleh produsen, maka akibatnya harga pangan semakin mahal dan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah makin kesulitan membeli sumber pangan.  

Menurut Ibu Wida dan Pak Hendro meskipun budaya berbagi kepada 

sesama ataupun kepada yang membutuhkan sudah banyak di Indonesia, namun cara 

yang dilakukan adalah hanya sekedar berbagi kepada orang yang tidak mampu dan 

tidak terintegrasi. Masyarakat masih belum memiliki banyak kesadaran dalam 

memanfaatkan avoidable food waste. Menurut beliau kondisi ini dipengaruhi juga 

oleh pemaknaan dari avoidable food waste yang juga masih disamakan 

pemaknaannya dengan sampah makanan biasa dan bermakna negatif di Indonesia.  

Pelaku avoidable food waste dapat dilakukan oleh semua orang. Namun 

setiap level umur memiliki peranan dan segmentasi yang berbeda. Menurut beliau 

perlu banyak diadakan kerjasama dalam bentuk kampanye dan edukasi agar dapat 

mendukung tercapainya SDG (sustainable development goals) nomor 2 dan 12 di 

Indonesia. Sedangkan hasil wawancara lanjutan, penulis mendapati bahwa banyak 

cara yang bisa dilakukan dalam mewujudkan berbagi bila memang berlebih. Salah 

satunya adalah bila memang sudah terbiasa untuk tidak membuang makanan, maka 
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bila memiliki berlebih baik dalam skala besar ataupun kecil akan berbagi. Bahkan 

mereka bisa menerapkannya dalam lingkungan masyarakat, bisnis mereka dan 

sebagainya.  

3.3.3. Study existing   

Kampanye mengenai food waste telah banyak dilakukan di luar Indonesia 

sebelumnya. Salah satu negara yang cukup banyak memiliki lembaga non profit 

yang menggalangkan topik ini dan berdampak adalah Australia khususnya negara 

bagian NSW.  

 

 

 

Berdasarkan data wawancara dengan EPA-NWS sebagai regulator di negara 

bagian New South Wales, penulis mendapati bahwa di NSW sendiri terdapat 294 

partner lembaga yang bekerja sama dalam kampanye Love Food Hate Waste. 

Masing - masing dari lembaga ini memiliki cara sendiri dalam menyampaikan 

Gambar 3.3.4. Annual Report OzHarvest 2016 

(www.ozharvest.org/news-and-media/annual-reports/) 
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pesannya. Salah satu lembaga yang memiliki cara penyampaian yang menarik, dan 

telah ada sejak 2004 adalah OzHarvest.  Dari segi kegiatan yang dilakukan 

OzHarvest memiliki 4 pilar utama yaitu rescue, educate, engage, innovate 

 Berdasarkan pengamatan penulis terhadap kampanye yang telah dilakukan 

dan penelitian menggunakan teori teknik pustaka dari Ruslan (2008), OzHarvest 

telah berkembang sampai pada tahap di mana kampanye yang dilakukan 

menggunakan beberapa teknik kampanye integratif, asosiasi dan partisipasi 

sekaligus. Dari teknik  asosiasi dan partisipasi OzHarvest memilih topik 

pembahasan yang memiliki unsur kebaharuan yang mengarah pada inovasi serta 

kreativitas.  Selain itu mereka menggunakan identitas visual yang membuat 

Gambar 3.3.5. Visual Identity berbagai media kampanye OzHarvest 

(www.ozharvest.org) 

Gambar 3.3.6. Poster di Social Media OzHarvest 

(www.instagram.com/ozharvest/) 

Perancangan Kampanye Sosial..., Felicia Stefany Louist Chandra, FSD UMN, 2018



60 
 

positioning aktivitas yang dilakukan oleh lembaga jadi menyenangkan dan fresh. 

Hal ini dapat disebabkan karena pemilihan warna yaitu kuning cerah, tipografi yang 

berjenis san serif dan stroke rounded, serta logo yang aplikatif sehingga 

memberikan persepsi visual yang ramah, bersahabat, dan  bersemangat.  

Aspek kredibilitas sebagai lembaga non profit yang telah banyak 

mengundang partisipan di capai oleh OzHarvest melalui teknik kampanye 

terintegrasi pada semua media yang digunakan sehingga aktivis menyatu dengan 

audiensi. Pemilihan media yang digunakan dimulai dari media publikasi (website, 

poster, mobile apps dan sosial media), merchandise media kampanye (goodie bag, 

buku, bucket, seragam para volunteer) hingga alat transportasi, semuanya dalam 

jangkauan identitas visual dari lembaga.  

Di Indonesia kampanye yang serupa dan pernah dilakukan adalah kampanye 

“Makananmu membawa harapan” oleh FOI.  Berdasarkan pengamatan penulis, 

kampanye ini dilakukan dengan menggunakan teknik memperoleh empati. Hal ini 

terlihat dari pemilihan tagline dan konsep visual yang dibawa. Dari segi visual, 

lembaga FOI sendiri mengakui keterbatasannya, namun dari segi komunikasi 

Gambar 3.3.7. Media instalasi fungsional OzHarvest 

(www.instagram.com/ozharvest/) 
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menurut mereka hal ini cukup bisa diterima masyarakat. Menurut pengamatan 

penulis, pemilihan cara penyampaian ini masih belum maksimal karena dari FOI 

sendiri tidak ingin mempublikasikan pendekatan yang menampilkan kemiskinan, 

namun hasil akhir yang diinterpretasikan oleh para audiensi saat melakukan FGD 

bersama penulis sedikit tidak sesuai harapan. Penulis telah melakukan penelitian 

kecil terhadap beberapa target awam dengan memperlihatkan media kampanye ini 

dan mendapati respons bahwa interpretasi media kampanye terhadap audiensi 

masih mengarah pada wilayah abu-abu, namun ditambah dengan media melalui 

sosial media hasilnya semakin mengarah ke topik kemiskinan. Berikut adalah 

gambar poster kampanye yang pernah ada:  

 

 

Gambar 3.3.8. Kampanye FOI 

(www.instagram.com/foodbankid) 
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Kesimpulan yang penulis dapatkan pada study existing ini bahwa teknik kampanye 

serta pendekatan yang digunakan kedua lembaga berbeda, FOI pada humanitarian 

sedangkan OzHarvest pada lingkungan. Untuk menunjukkan kebutuhan terhadap  

awareness seperti pendapat FOI pada saat penulis wawancarai, menurut 

pengamatan penulis lebih baik menggunakan 3 teknik seperti yang diterapkan oleh 

OzHarvest, dengan begitu konsep humanitarian akan ikut berkembang dengan 

sendirinya. Selain itu perbedaan dari lamanya organisasi berdiri juga sudah terpaut 

jauh, namun meskipun begitu kampanye yang dilakukan FOI meskipun sudah 

mampu memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, hanya saja masih 

memerlukan perubahan di beberapa hal.  

Study existing yang selanjutnya penulis lakukan adalah media audio visual dengan 

topik serupa. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, di Indonesia maupun di luar 

Indonesia memiliki informasi dan pendekatan yang serupa. Pendekatan yang 

dilakukan adalah berdasarkan teori ekonomi yaitu tragedy of the common yang 

dikeluarkan oleh Hardin (1964). Sehingga hasil dari media audio visual yang ada 

sebagian besar membahas mengenai komparasi antara sampah makanan dan jejak 

karbon yang dihasilkan. Di mana fakta-fakta tersebutlah yang memang pernah 

dikeluarkan dalam sebuah laporan penelitian UNEP. Di Indonesia sendiri juga 

masih menggunakan data tersebut meskipun data yang sebenarnya dikajikan masih 

dalam kategori luas. Sebagai contoh, data yang digunakan mengenai jumlah 

makanan yang terbuang yaitu masih dalam data dunia, dan Asia Pasifik. Sedangkan 

dari perspektif permasalahan yang ada di Indonesia belum banyak terlihat.  
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3.3.4. Wawancara 

Wawancara pertama dilakukan terhadap 3 orang ibu rumah tangga yaitu Ibu Sansa 

(35 tahun), Ibu Moniq (35 tahun), dan Ibu Selvi (35 tahun), pada hari Senin 25 

September 2017. Ketiga narasumber ini memiliki kehidupan dominan di Jakarta, 

dengan kondisi finansial kelas menengah atas dan memegang peranan utama dalam 

memasak di rumah, memiliki 2 anak, serta tinggal bersama asisten rumah tangga. 

Pada awal berdiskusi bersama yang dilakukan bersama para narasumber, penulis 

Gambar 3.3.9. Studi existing media audio visual 
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mendapati bahwa pengetahuan akan avoidable foodwaste masih sedikit sebatas 

‘makanan sisa semalam yang dihangatkan kembali’. Berdasarkan observasi penulis, 

para narasumber sering kali menggunakan kalimat intensifiers dan tag question 

yang menunjukkan bahwa mereka mencari persetujuan terhadap statement yang 

dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan teori gaya bahasa para wanita oleh Lakoff 

(dalam Sihabudin, 2011, hlm.95)  dan  teori tujuan wanita berkomunikasi oleh Gray 

(2011, hlm. 46) dalam bukunya Truly Mars and Venus. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan para narasumber, 

penulis mendapati bahwa narasumber memiliki perspektif dan cara yang berbeda-

beda dalam memandang sebuah makanan. Ketika seorang narasumber bercerita 

mengenai apa yang narasumber tersebut lakukan terhadap makanan sisa di 

rumahnya, penulis mendapati respons dari narasumber lain yang menyatakan 

bahwa ini sebuah pengetahuan baru bagi mereka dan berkeinginan untuk 

mencobanya. Hal yang membuat narasumber tersebut berkreasi adalah 

pengalamannya berinteraksi dengan orang tua, dengan melihat dan mempelajari 

cara memanfaatkan makanan dengan efektif. Konflik permasalahan yang sering 

muncul adalah perbedaan kebiasaan dengan pasangan hidup, sehingga narasumber 

harus berusaha lebih ekstra bila ingin menerapkan efektivitas tersebut.  

Pernyataan lainnya yang penulis temukan adalah setelah berkeluarga dan 

memiliki anak, wanita rata-rata memilih untuk menyiapkan makanan bagi orang 

rumahnya. Namun untuk jumlah makanan sekala besar seperti ketika ada acara, 

wanita pada kategori usia ini lebih memilih untuk membeli katering atau makan di 

luar. Oleh sebab itu, para narasumber memiliki kebiasaan untuk berbelanja bahan 
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makanan dipasar seminggu 1 hingga 2 kali, dan menyetok bahan tersebut di lemari 

pendingin. Tidak cukup sampai di situ, meskipun telah menyetok barang makanan 

dari pasar dan telah menghabiskan Rp 250.000,- hingga Rp 600.000,-, para 

narasumber juga melakukan kegiatan berbelanja makanan di supermarket, 

minimarket, dan toko-toko makanan terdekat seperti toko roti, toko buah, dan toko-

toko sejenis lainnya.  

Di sisi lain, menurut mereka hal yang umumnya mempengaruhi mereka untuk 

membeli sesuatu adalah ketika di tempat perbelanjaan mereka melihat produk 

bagus seperti buah-buahan dan makanan lainnya, ada promosi tertentu, maupun 

tiba-tiba hanya karena sekadar ada keinginan, mereka baru akan membeli bahan 

makanan atau produk makanan tertentu. Dan pada akhirnya sering sekali membuat 

makanan yang masih awalnya masih bagus berujung di tempat sampah karena 

sudah tidak bisa diolah. Alasan utama para narasumber adalah kelupaan bahwa 

barang makanan tertentu masih belum habis digunakan ataupun dimakan sehingga 

masih tersimpan dalam kulkas tertumpuk oleh bahan-bahan baru dan terlupakan.  

Hal ini sejalan dengan teori psikologi berbelanja oleh Choron dan Sandra (2011) 

Gambar 3.3.10. Penulis dengan para narasumber  
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yang menyebutkan bahwa berbelanja sebagai pengalaman dan perkembangan 

kebutuhan konsumen sebagai salah satu komponen penyebab berbelanja 

berlebihan.  

Setelah menjabarkan secara lisan mengenai food waste dan jenis-jenisnya, 

pandangan mereka terhadap hal ini masih tercampur, hal ini ditunjukan ketika 

penulis tanyakan mengenai tanggapannya mengenai avoidable food waste dan 

jawabannya mendekati kategori potensial avoidable food waste. Mereka 

menganggap mengolah bahan makanan yang belum digunakan langsung masuk 

kategori potential avoidable food waste. Namun setelah penulis memberikan 

gambaran mengenai avoidable food waste melalui kampanye yang terdapat pada 

media sosial Oz Harvest, mereka  mulai memahami konsep avoidable food waste 

dan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari kebiasaan ini.  

Wawancara kedua dilakukan kepada Ibu Imelda  (34) dan Ibu Amel (34) yang 

juga memiliki kehidupan dominan di Jakarta. Kepada 2 narasumber ini penulis 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang serupa kemudian dikembangkan sesuai 

dengan jawaban dari narasumber. Kondisi keluarga narasumber sedikit berbeda, Ibu 

Imelda tinggal bersama dengan 6 orang, sedangkan Ibu Amel tinggal berdua saja. 

Selama menggali informasi dengan kedua narasumber, penulis mendapati bahwa 

pengalaman mengenai kebiasaan memperlakukan makanan, mereka dapatkan 

secara tidak langsung dari mengamati perilaku orang di sekitar mereka.  

Pengalaman keseharian yang sangat berkesan dan masih teringat oleh salah 

satu narasumber yang sangat jarang membuang makanan, Ibu Amel, adalah tentang 
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kreativitas. Bagaimana sosok yang menginspirasi, menunjukkan kreativitas dalam 

memasak, menyimpan, dan memanfaatkan bahan dengan efektif. Kemudian hal ini 

yang dibawa oleh Ibu Amel hingga dewasa. Di sisi lain, narasumber yang sangat 

berbanding terbalik. Ibu Imelda mengatakan bahwa mereka sekeluarga terbiasa 

untuk menyediakan makanan berlebih, dan harus ada makanan di meja makan 

setiap hari. Kondisi ini tetap dilakukan ada atau tidak ada orang yang makan. 

Sehingga dampaknya, makanan di rumah Ibu Imelda selalu terbuang.  

  

3.3.5. Observasi 

Observasi yang penulis lakukan adalah observasi partisipatoris terhadap 10 rumah 

tangga yang merupakan terdapat target sesuai batasan masalah dan berlokasi di 

Jakarta. Rentang waktu observasi yang penulis lakukan adalah dari tanggal 14 -24 

Oktober dengan masing-masing rumah dimulai  berkisar pada pukul 07.00 hingga 

20.00. Hal utama yang penulis amati adalah bagaimana interaksi, perilaku 

keseharian seperti dalam memasak, berbelanja, menyediakan makanan, 

Gambar 3.3.11.Wawancara 2 
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bercengkerama dan perilaku-perilaku lain yang terjadi di rumah tersebut. Hal 

selanjutnya adalah seberapa banyak sampah makanan yang dihasilkan, apa yang 

yang menjadi penyebab terjadinya sampah, bagaimana sampah tersebut dibuang.  

Hasil dari pengamatan tersebut adalah kebiasaan membuang makanan dipengaruhi 

oleh kebiasaan yang diwariskan oleh kebiasaan orang tua mereka. Cara mereka 

mendapatkan kebiasaan  tersebut adalah secara tidak langsung sekaligus secara 

langsung. Hal ini menanamkan persepsi tersendiri bagi mereka dalam memandang 

makanan. Pernyataan ini penulis dapat setelah membandingkan hasil pengamatan 

pada 7 rumah yang penulis temui banyak sampah makanan dengan 3 rumah lain 

yang terlihat lebih sedikit memiliki sampah makanan.  

Adapun interaksi utama yang dapat menjadi salah satu penyebab penurunan 

kebiasaan ini adalah kebiasaan para orang tua, terutama ibu dalam interaksi mereka 

dengan anak. Aktivitas yang sering terlihat menjadi faktor penentu adalah 

keseharian ibu seperti berbelanja, membereskan belanjaan, menyiapkan makanan, 

menyajikan,  membereskan makanan, dan ajakan dalam menghabiskan makanan. 

Ketika ibu secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak untuk 

membuang sebuah makanan baik yang sudah diolah maupun belum, maka akan 

menanamkan pandangan bahwa tidak masalah membuang-buang makanan. 

Interaksi antara orang tua dan anak yang terbangun pada orang tua yang 

mencontohkan efektivitas dalam memanfaatkan makanan juga lebih terlihat lebih 

dekat. Anak terlihat lebih mau mengungkapkan pertanyaan dan alasan mereka 

ketika mau atau tidak mau memakan sesuatu.  

Perancangan Kampanye Sosial..., Felicia Stefany Louist Chandra, FSD UMN, 2018



69 
 

 

Gambar 3.3.12. Hasil Observasi 
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Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini memerlukan bantuan kampanye 

sosial yang membahas secara lebih dekat yang menjawab kebutuhan target, 

sehingga muncul awareness dan keinginan untuk mengubah kebiasaan membuang 

makanan dalam lingkungan rumah tangga. 

 Metodologi Perancangan 

Penulis menggunakan metode yang ditulis oleh Robin Landa dalam 

buku Generating and Designing Creative Ideas Across Media (2010, hlm. 13-21). 

Di dalam buku tersebut dijelaskan mengenai tahapan dalam proses perancangan 

desain adalah sebagai berikut:   

1. Overview 

Pada tahap pertama merupakan tahap pengumpulan informasi yang bisa 

dilakukan sejak diskusi pertama kali dengan pihak yang bersangkutan. Dalam 

tahap ini kunci utama yang perlu di perhatikan adalah apa tujuan proyek, apa 

tujuan dari pihak yang bersangkutan, target siapa, referensi proyek terdahulu 

dari pihak yang bersangkutan, analisis kompetitif, budget, penjadwalan dan 

tenggat waktu, serta parameter-parameter pendukung lainnya mengenai topik 

yang akan dibahas.  

2. Strategy 

Tahap kedua adalah pemahaman terhadap materi informasi yang telah didapat 

pada tahap pertama dengan cara memeriksa, menilai, menemukan, hingga 

merencanakan dalam creative brief. Kemudian mengarahkan solusi atau jalan 

yang seperti apa yang akan di ambil namun belum merancang ataupun membuat 

konsep.  
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3. Ideas  

Tahap konseptual desain, di mana dilakukan penelitian, analisis, interpretasi, 

refleksi, serta pemikiran kreatif  terhadap bahan informasi tadi untuk mencari 

sebuah ide gagasan agar desain menjadi lebih berbobot. Beberapa poin yang 

dapat membantu memunculkan ide adalah  

a. Mengetahui challenge 

b. Mengetahui target secara lebih spesifik dan detail (seperti 

demografi, psikografi, insight, dan sebagainya) 

c. Mengetahui persepsi target saat ini 

d. Positioning yang bagaimana yang ingin di bangun 

e. Fakta, bukti atau pemikiran apa yang akan membantu dalam 

mencapai hal tersebut? 

f. Apa esensi dari topik yang dibahas? 

g. Poin relasi emosional apa yang mampu di bangun dengan audien 

h. Media apa yang mampu membantu untuk mencapai tujuan akhir 

i. Apa elemen yang paling penting dalam membangun identity dan 

personality secara konsisten dan relevan? Dan bagaimana dengan 

budget?   

j. Mana cara yang paling mudah dan efisien? 

k. Apa yang kita harapkan dari audiensi? 

4. Design     

Tahap yang berhubungan dengan desain. Setelah memikirkan detail sederhana 

pada tahap ideas, makan selanjutnya membuat ide visual. Setiap orang dapat 
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memiliki cara mereka sendiri dalam membuat visual, namun bila belum 

menemukan cara sendiri maka bisa memulai dari 

a. thumbnail sketch (penggambaran ide dengan cepat dan kecil-kecil 

terlebih dahulu)  

b. sketsa kasar manual yang lebih besar, bertujuan untuk memancing 

ide kreatif selama perancangan 

c. Comprehensives, yaitu tahap membuat lebih detail, dan mendekati 

bentuk asli yang dirancang, hal yang biasa terjadi tahap ini berkaitan 

dengan digitalisasi  

5. Production 

Tahap membuat dummy, uji coba wireframe, fungsi-fungsi tertentu. Tujuan 

utama dari tahap ini adalah bekerja layaknya seorang profesional menghasilkan 

karya tanpa ingin ada kekurangan dihasil akhir, oleh sebab itu perlu percobaan 

produksi. Sehingga bila terdapat kesalahan, masih dapat diperbaiki sebelum 

hasil akhir. 

6. Implementation   

Tahap final setelah tahap evaluasi akhir untuk review. 
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