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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Metode yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode campuran 

antara kualititatif dan kuantitatif, serta studi eksisting. Metode kualitatif yang 

penulis lakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan Dr. Andriana 

Kumala, SpOG yang merupakan dokter kandungan, karena SOPK merupakan 

penyakit yang berhubungan dengan kandungan. Sedangkan metode kuantitatif 

yang penulis lakukan adalah dengan menyebar kuesioner kepada wanita berusia 

15-18 tahun untuk mengetahui seberapa banyak orang yang tahu tentang SOPK. 

Kemudian studi eksisting dilakukan dengan membedah dua kampanye kesehatan 

yang sudah pernah dilakukan di Indonesia. 

3.1.1. Wawancara dengan Dr. Andriana Kumala Dewi, SpOG 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Foto dengan narasumber ahli 
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Wawancara dilakukan dengan Dr. Andriana Kumala Dewi, SpOG, yang 

merupakan seorang dokter kandungan di Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong 

dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang SOPK agar penulis 

lebih memahami tentang penyakit ini. Wawancara dilakukan di Rumah Sakit 

Bethsaida Gading Serpong pada tanggal 13 Februari 2019 dan dimulai pada pukul 

15.00. 

 Sebelumnya, penulis sudah sempat melakukan perkenalan singkat melalui 

Whatsapp. Kemudian, karena waktu yang terbatas, penulis segera memulai 

wawancara. Penulis menanyakan hal-hal dasar seperti definisi, penyebab dan 

gejala dari SOPK. Ternyata, Dr. Andriana pun menggunakan sumber yang sama 

seperti yang penulis dapat yaitu dari Rotterdam (2003) pada American Society of 

Reproduction Medicine, yang menjelaskan bahwa penderita dianggap menderita 

SOPK jika mengidap 2 dari 3 gejala yaitu anovulasi, hiperandrogen dan/atau 

polycystic ovary. 

 Kemudian Dr. Andriana juga menjelaskan bahwa menurut penelitian yang 

dilakukan oleh para ahli, SOPK paling sering mengakibatkan infertilitas dan 

obesitas jika dibiarkan tanpa diobati. Karena obesitas itu sendiri, SOPK dapat 

mengakibatkan diabetes mellitus dan/atau penyakit jantung. Menurut Dr. 

Andriana, tidak dapat dibuktikan bahwa kanker menjadi salah satu penyakit yang 
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disebabkan oleh SOPK. Namun mungkin karena pengobatan terhadap hormon-

hormon tertentu yang tidak rasional, hal tersebut dapat memancing kanker. 

 Penulis kemudian menanyakan apakah pasien penderita SOPK mengetahui 

tentang penyakitnya saat datang berkonsultasi. Kemudian Dr. Andriana 

mengatakan bahwa kebanyakan dari pasien tidak mengetahui sama sekali tentang 

SOPK saat datang, dari 100 pasien yang datang, mungkin hanya 3-5 orang yang 

sudah mengetahui tentang hal tersebut. Pasien biasanya datang dengan keluhan 

jarang menstruasi atau tidak kunjung hamil. SOPK juga lebih sering disebabkan 

oleh gaya hidup yang tidak sehat, walaupun faktor keturunan juga dapat 

mempengaruhi. 

 Untuk pengobatan, Dr. Andriana biasanya mengobati pasien SOPK 

tergantung keluhan dan tujuan dari pasien tersebut. Sebagai contoh, untuk seorang 

remaja yang mengalami obesitas dan jarang menstruasi, dokter pada umumnya 

akan meminta pasien untuk melakukan diet dan olahraga sambil diberikan obat-

obatan untuk memperbaiki hormonnya. Jika seorang pasien datang dengan tujuan 

untuk memiliki anak, maka dokter akan memberikan obat untuk mematangkan 

folikel telurnya agar pasien dapat hamil. 

 SOPK ini bukanlah sebuah penyakit seperti batuk, pilek atau flu yang 

diberi antibiotik lalu sembuh. Penyakit ini merupakan kelainan endokrin, yang 

melekat pada ovarium seseorang dan memang merupakan penyakit jangka 

panjang. Maka dari itu, seorang pasien penderita SOPK bisa datang berkali-kali 

untuk berkonsultasi. Karena misalnya sudah diberikan obat hormon agar 
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menstruasinya lancar, lalu pasien biasanya akan berhenti mengkonsumsi obat 

tersebut. Namun tentu saja lama-kelamaan akan kambuh lagi. Jika tingkatnya 

sudah parah, biasanya dokter SpOG akan merujuk pasien ke dokter subspesial 

SpOG KFer, yang merupakan dokter khusus untuk menangani infertilitas dan 

kelainan endokrin. 

 Hal paling sulit yang biasa dialami oleh para pasien SOPK adalah diet dan 

olahraga. Karena adanya gangguan hormon insulin, maka pasien biasanya sangat 

sulit untuk menurunkan berat badan. Menurut Dr. Andriana, sangat jarang pasien 

yang berhasil menurunkan berat badan. 

 Untuk usia penderita SOPK sendiri, menurut Dr. Andriana sangat 

memungkinkan untuk anak remaja berusia 15 tahun menderita SOPK. Namun 

biasanya akan sangat sulit untuk didiagnosa, karena kebanyakan anak akan 

menceritakan keluhannya pada orang tua. Dan orang tua mungkin hanya 

menganggap bahwa anaknya masih dalam masa pertumbuhan dan belum stabil. 

Jika sang anak datang ke dokter pun, dokter akan sulit mendiagnosa karena tidak 

mungkin untuk melakukan USG transvaginal ataupun USG pada abdomen. Hal 

ini hanya memungkinkan jika sang anak setuju untuk melakukan USG 

transrectal. 

 Lalu, penulis pun bertanya pada Dr. Andriana, apakah SOPK akan lebih 

baik jika diketahui lebih dini? Beliau mengatakan bahwa tentu saja semua 

penyakit akan jauh lebih baik jika terdeteksi lebih dini. Kalau pun pada remaja 

sulit terdeteksi namun ada gejala hiperandrogen (rambut berlebih pada tubuh) dan 
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juga ada kelebihan berat badan, akan lebih baik jika remaja tersebut mengatur 

pola makan dan pola hidupnya. Sehingga SOPK yang tidak terdeteksi itu dapat 

ikut membaik. Dan untuk pasangan yang sudah menikah pun, sebenarnya jika 

belum pernah hamil lebih dari setahun dianjurkan untuk melakukan pengecekan 

ke dokter. 

 Wawancara ditutup dengan Dr. Andriana mengatakan bahwa di Indonesia 

sendiri masih sangat jarang orang yang mengetahui tentang SOPK. Dan jika 

penyakit ini akan dikampanyekan untuk meningkatkan awarenessnya, beliau 

menyarankan untuk menargetkan kampanye ini untuk wanita berusia 20 tahun ke 

atas. Alasannya adalah karena wanita berusia 20 tahun ke atas biasanya sudah 

lebih memahami dan peduli tentang kesehatan dirinya. 

3.1.1.1. Kesimpulan Wawancara 

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara dengan Dr. 

Andriana Kumala, SpOG adalah bahwa SOPK merupakan sebuah kelainan 

endokrin yang dapat diderita oleh seseorang dalam jangka waktu yang panjang. 

SOPK paling sering mengakibatkan infertilitas dan juga obesitas yang dapat 

mengakibatkan diabetes melitus atau penyakit jantung. SOPK bukanlah penyakit 

yang dapat diobati, namun dapat dikontrol dengan gaya hidup yang sehat dan juga 

obat-obatan untuk memperbaiki hormon. Penyebab dari SOPK adalah gaya hidup 

yang tidak sehat, walaupun faktor keturunan juga dapat mempengaruhi. 

 Kemudian dari pasien-pasien yang pernah datang, hanya sedikit yang 

mengetahui tentang SOPK sebelum dijelaskan oleh dokter. Remaja pun dapat 
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menderita SOPK namun memang sangat sulit didiagnosa karena hormon yang 

belum stabil dan kesulitan untuk melakukan USG. Namun, pasien remaja dapat 

mengubah pola hidupnya jika sudah mendapat gejala-gejala SOPK walaupun 

tidak terdeteksi agar SOPK yang tidak terdeteksi itu juga membaik. Terakhir, jika 

ingin membuat kampanye untuk meningkatkan awareness akan lebih cocok jika 

ditargetkan ke wanita berusia 20 tahun ke atas karena pada umumnya mereka 

sudah lebih paham dan peduli terhadap kesehatan. 

3.1.2. Kuesioner melalui Google Forms 

Kuesioner dilakukan dengan menyebarkan link Google Forms kepada wanita 

berusia 15-24 tahun di Jakarta. Jumlah responden untuk kuesioner ini dihitung 

dengan rumus Slovin dengan error 10% yaitu: 

 

 

     N = populasi wanita di Jakarta tahun 2017 

     e = 10% (0.1) 

     n: jumlah responden 

 

 

3.1.2.1. Kuesioner Awareness  

Kuesioner ini disebarkan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kesadaran remaja wanita berusia 15-24 tahun tentang SOPK. Kuesioner dilakukan 

pada tanggal 14 Februari 2019 – 21 Februari 2019. Selama 7 hari tersebut, penulis 

berhasil mengumpulkan 101 responden. Responden berusia 15-19 tahun 
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berjumlah 17 orang dan yang berusia 20-24 berjumlah 84 orang. Untuk 

mengetahui profil dari responden, penulis menanyakan tentang siklus menstruasi 

dan gaya hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Siklus Menstruasi Responden 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Pola Hidup (olahgara) Responden 
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Gambar 3.4. Pola Makan Responden 

Dari hasil survei, 5% dari mereka mengalami menstruasi lebih dari 35 hari 

sekali dan 31,7% tidak mengingat siklus menstruasinya, yang berarti 36,7% 

wanita ini mengalami gangguan menstruasi yang merupakan gejala dari SOPK. 

Lalu 30,7% dari mereka memiliki rambut berlebih di bagian wajah. Untuk pola 

dan gaya hidup, penulis menemukan bahwa hanya 2% responden yang sangat 

sering melakukan olahraga, sedangkan 9,9% responden menyatakan tidak pernah 

berolahraga. Kemudian penulis juga menemukan bahwa 22,8% responden cukup 

sering mengkonsumsi sayur dan buah. 
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Gambar 3.5. Pengetahuan responden tentang SOPK 

Untuk pengetahuan tentang Sindrom Ovarium Polikistik (SOPK) sendiri, 

hanya 11,9% yang tahu tentang SOPK. Dari 11,9% responden itu, sekitar 58,3% 

mengetahui SOPK melalui internet, lalu ada juga yang mengetahui dari kerabat, 

buku dan juga dokter kandungan. Penulis mempertanyakan alasan responden 

mencari tahu tentang SOPK, bermacam-macam alasan pun muncul, seperti 

diceritakan oleh kerabat, ada gejalanya, tidak bisa hamil dan bahkan ada yang 

merupakan penderita SOPK itu sendiri. 

Jumlah responden yang tidak mengetahui SOPK mencapai 88,1% dari 101 

responden. Kemudian penulis pun menanyakan tentang pengetahuan kesehatan 

reproduksi pada responden. 31,5% responden menyatakan bahwa mereka tidak 

pernah mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi selain dari 

pelajaran biologi. Namun, dari 68,5% yang menjawab pernah, 87,3% 

mendapatkan pengetahuan itu dari internet dan 50,8% dari seminar kesehetan. 
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Untuk penyakit reproduksi mana saja yang responden ketahui, 95,5% mengetahui 

tentang kanker serviks dan 94,4% mengetahui tentang HIV/AIDS.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Sosial Media yang paling sering digunakan 

Kemudian, penulis juga menyinggung tentang media yang paling sering 

digunakan guna membantu penulis untuk menentukan media kampanye. Dari 

hasil survei, 36,6% responden sangat sering membuka sosial media. 98% dari 

mereka sangat sering membuka Instagram, 16,8% membuka Facebook, 80,2% 

membuka Youtube dan 24,8% membuka Twitter. Lalu, penulis juga menanyakan 

keefektifan poster dalam penyampaian pesan, dan 27,7% mengatakan poster 

cukup efektif. Terakhir, penulis mencari tahu tentang topik apa sajakah yang 

menarik bagi responden, 79,2% mengatakan topik lifestyle menarik untuk mereka, 

lalu 75,2% mengatakan rekomendasi makanan, sedangkan untuk topik kesehatan, 

hanya 46,5% yang tertarik. 
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3.1.2.1.1. Kesimpulan Kuesioner Awareness 

Berdasarkan survei yang penulis lakukan kepada 101 responden, 17 orang berusia 

15-19 tahun dan 84 orang berusia 20-24 tahun didapatkan bahwa 5% dari mereka 

mengalami oligomenorrhea dan 31,7% tidak men-track siklus menstruasi mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwa 5% wanita memiliki salah satu dari gejala SOPK dan 

31,7% wanita tidak peduli terhadap siklus menstruasi mereka.  

Kemudian 9,9% dari mereka tidak pernah berolahraga, dan hanya 2% yang 

sering berolahraga. Namun, 5,9% dari mereka sangat sering mengkonsumsi sayur 

dan buah. Hal ini menunjukkan bahwa wanita berusia 15-24 tahun tidak tertarik 

untuk berolahraga namun masih cukup tertarik untuk mengkonsumsi makanan 

sehat. 

 Kemudian, 88,1% responden tidak mengetahui tentang SOPK. Hanya 

11,9% yang tahu. Dari 11,9% responden, 58,3% mengetahui SOPK dari internet, 

ada juga yang mengetahui SOPK dari kerabat, buku dan juga dokter kandungan. 

Banyak pula alasan mereka mencari tahu tentang SOPK, seperti diceritakan 

kerabat, ada gejalanya dan bahkan ada yang merupakan penderita SOPK itu 

sendiri. Untuk responden yang tidak mengetahui tentang SOPK, 31,5% dari 

mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi selain 

dari pelajaran biologi. Untuk yang menjawab pernah, mereka pada umumnya 

mendapatkan informasi itu dari internet atau seminar kesehatan. Untuk penyakit 

reproduksi, pada umumnya responden mengetahui tentang kanker serviks dan 

HIV/AIDS. 
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 Kemudian untuk membantu penulis memilih media kampanye yang cocok 

untuk target audiens, penulis menanyakan seberapa sering responden membuka 

sosial media. 36,6% mengatakan sangat sering membuka sosial media. Lalu, 

sosial media yang sering mereka buka adalah Instagram (98%), Youtube (80,2%), 

Twitter (24,8%) dan Facebook (16,8%). Berarti media kampanye yang paling 

efektif untuk target audiens adalah Instagram dan Youtube. Penulis juga 

menanyakan tentang keefektifan poster untuk penyampaian pesan, 27,7% 

mengatakan poster cukup efektif.  

Terakhir, penulis menanyakan tentang topik apa saja yang menarik untuk 

responden. 79,2% mengatakan lifestyle, 75,2% mengatakan rekomendasi 

makanan, sedangkan hanya 46,5% yang tertarik dengan topik kesehatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa topik kesehatan sendiri kurang menarik jika hanya disajikan 

apa adanya. Untuk menarik target audiens, topik kesehatan ini harus disisipkan di 

topik lifestyle atau rekomendasi makanan. 
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3.1.2.2. Kuesioner Target Behavior 

Kuesioner ini disebarkan untuk mengetahui perilaku dan minat dari target 

kampanye ini. Penulis menyebarkan kuesioner ini pada tanggal 27 Maret – 3 April 

2019. Penulis berhasil mendapatkan 103 responden berusia 20-24 tahun yang 

merupakan target primer yang telah penulis tentukan sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Check-up 

 

Pada kuesioner ini, penulis menanyakan seberapa sering responden 

melakukan check up kesehatan reproduksi mereka dan 65 dari 103 responden pun 

mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan check up. Kemudian penulis 

juga menanyakan kembali tentang SOPK. Penulis bertanya apa yang responden 

pikirkan ketika mendengar kata SOPK, dan 42 dari 103 orang mengatakan bahwa 

mereka pikir SOPK adalah penyakit yang langka. Penulis juga kembali 

menanyakan hal-hal yang pernah penulis tanyakan di kuesioner sebelumnya, 

seperti seberapa sering responden berolahraga dan seberapa sering responden 

makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jawabannya pun masih sama yaitu jarang. 
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Gambar 3.8. Preferensi Desain 

 

 Kemudian penulis menanyakan juga preferensi desain yang mereka sukai. 

Penulis menampilkan 4 jenis vektor flat design dengan gaya yang berbeda. Dan 

31,4% dari mereka menyukai gaya visual nomor 1 dan 27,5% menyukai gaya 

desain nomor 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Prioritas Hidup 5 Tahun Ke Depan 
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Karena penulis ingin membuat kampanye yang bersifat lebih 

menyenangkan dan tidak menakuti-nakuti target tentang penyakit ini, maka 

penulis mencari tahu apa tujuan hidup responden dalam 5 tahun ke depan. 62,7% 

mengatakan bahwa mereka ingin menjadi wanita karir dan 37,3% mengatakan 

mereka ingin menikah. 

 Alasan responden ingin menikahpun sangat beragam, ada yang karena 

keinginan berumah-tangga sangat besar, ada yang karena keinginan dan dorongan 

dari orang tua, dan ada pula yang ingin memiliki anak.  

 

3.1.2.2.1. Kesimpulan Kuesioner Target Behavior 

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, penulis mendapati bahwa masih banyak 

responden yang belum pernah sekali pun melakukan check up kesehatan 

reproduksi, padahal check up kesehatan remaja sebaiknya dilakukan setiap 2 atau 

3 tahun sekali. Kemudian dengan total mencapai 41,2%, responden tidak 

mengetahui bahwa SOPK merupakan penyakit yang sangat umum diderita oleh 

wanita berusia reproduksi, mereka menyangka bahwa SOPK adalah penyakit yang 

langka. 

 Untuk preferensi desain, 31,4% menyukai gaya desain nomor 1. Gaya 

desain nomor 1 memperlihatkan adanya ilustrasi dengan doodle-doodle disekitar 

dan cenderung terlihat seperti komik, yang cocok untuk target sekunder kampanye 

ini yang berusia 15-19 tahun. Untuk pilihan kedua yang paling disukai, desain 

nomor 2 mendapati 27,5%. Gaya desain nomor 2 terlihat lebih dewasa dan clean. 
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Sehingga cocok untuk remaja berusia 20-24 tahun yang merupakan target primer 

dari kampanye ini. 

 Untuk tujuan hidup responden dalam 5 tahun, 62,7% ingin menjadi wanita 

karir dan 37,3% ingin menikah. Hal ini menunjukkan bahwa target dari kampanye 

ini kebanyakan memang belum terlalu memikirkan tentang menikah dan masih 

sangat goal-oriented. Kemudian untuk yang ingin menikah, mayoritas 

mengatakan bahwa kecocokan dengan pasangan merupakan alasan mereka ingin 

segera menikah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Namun alasan seperti 

keinginan dari orang tua dan juga keinginan memiliki buah hati juga menjadi 

alasan beberapa dari mereka.  

 

3.1.3. Studi Referensi 

3.1.3.1. Kampanye #AkuDewasa 

Kampanye sosial #AkuDewasa merupakan sebuah kampanye untuk melakukan 

pencegahan terhadap HIV/AIDS. Jika dilihat dari website #AkuDewasa 

(https://www.campaign.com/akudewasa, 2019), kampanye ini merupakan 

kampanye yang diusung bersama dengan 20 komunitas, yang bertujuan untuk 

memberikan edukasi terhadap remaja tentang kesehatan reproduksi. Target dari 

kampanye #AkuDewasa ini adalah remaja berusia 15-24 tahun, dimana pada masa 

ini remaja mengalami pubertas. Misi dari #AkuDewasa adalah agar remaja 

Indonesia dapat bertanggung jawab terhadap tubuh masing-masing.  

Menurut analisa penulis, kampanye ini menggunakan strategi kampanye 

AISAS karena kampanye ini menggunakan hashtag untuk menyebarkan informasi 
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tentang kampanye ini sendiri. Kemudian, #AkuDewasa juga melakukan 

sponsorship dengan bekerja sama dengan brand Vivo. Dengan begini, secara 

tidak langsung Vivo juga ikut mengkampanyekan #AkuDewasa. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak hanya #AkuDewasa ingin mengedukasi remaja tentang 

kesehatan reproduksi dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, namun 

#AkuDewasa juga ingin agar informasi dari kampanye ini disebarluaskan di 

media sosial agar efek dari kampanye ini lebih besar lagi. 

Kemudian #AkuDewasa memiliki media kampanye seperti website dan 

juga sosial media. Namun, #AkuDewasa tidak memiliki account sendiri, 

melainkan bergabung di satu account yang bernama campaign_id. Sehingga 

informasi di dalam accountnya pun bercampur dengan informasi kampanye 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Sosial Media Instagram #AkuDewasa 

(https://www.instagram.com/campaign_id/, 2019) 

 

 Jika dilihat dari sosial media #AkuDewasa, desain menggunakan warna 

yang fun untuk menarik perhatian remaja. Lalu penggunaan font yang dekoratif 
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pada judul dan Sans Serif pada informasi lainnya juga membuat desain 

keseluruhan terlihat lebih santai dan tidak terlalu formal. Kemudian secara konten 

pun disesuaikan dengan gaya hidup dari remaja masa kini dengan acara nonton 

bareng atau dengan challenge-challenge yang sering dilakukan oleh remaja. 

3.1.3.2. Kampanye Pencegahan HIV/AIDS “Aku Bangga Aku Tahu”  

Kampanye “Aku Bangga Aku Tahu” merupakan sebuah program yang dibuat oleh 

Direktorat Promkes dan PM (Program Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat). 

Kampanye ini ditargetkan untuk remaja berusia 15-24 tahun. Kemudian strategi 

pelaksanaan kampanye ini dibagi dalam dua pendekatan, pendekatan komunikasi 

dan pendekatan kegiatan.  

Berdasarkan buku Pedoman “Aku Tahu Aku Bangga” (2012), dalam 

pendekatan komunikasi, kampanye ini dikemas dengan pesan moral “Jiwa Yang 

Tegar No Narkoba, Hati Yang Murni No Seks Bebas”. Kata kunci narkoba dan 

seks bebas diambil berdasarkan dua penyebab utama dari HIV/AIDS di Indonesia. 

Komunikator kampanye diharapkan dapat menekankan pesan moral ini kepada 

audiens. Kemudian untuk pendekatan kegiatan, kampanye ini diharapkan dapat 

dilaksanakan dengan memperhatikan cara penyampaiannya. Misalnya seperti 

mengaitkan dengan budaya daerah, memperhatikan hal positif yang sedang 

popular di kalangan remaja dan menggunakan materi promosi yang sudah 

disediakan. 

Media kampanye “Aku Bangga Aku Tahu” ada beberapa jenis seperti 

poster, leaflet, t-shirt, tote bag, spanduk, dan umbul-umbul. Secara umum, desain 

untuk kampanye ini dibagi tiga sesuai dengan targetnya yaitu mahasiswa, pelajar 
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dan pekerja. Namun penulis akan menggunakan versi pelajar sebagai gambaran 

umum visual kampanye ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Poster Kampanye “Aku Bangga Aku Tahu” versi pelajar 

(Dokumentasi Direktorat Prokes dan PM, 2012) 

 

Untuk desain versi pelajar (Gambar 3.4), dibuat dengan gaya vektor flat 

design. Kemudian diberikan tipografi yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk gambar hati yang menjadi sebuah emphasis dari poster ini. Warna 

yang digunakan adalah warna-warna cerah yang menarik perhatian mata audiens. 

Pembedaan warna background dan juga warna objek sangat kontras sehingga 

audiens pun dapat melihat informasi yang ada dengan jelas. Jenis font yang 

digunakan dalam poster ini adalah font dekoratif untuk display text nya, kemudian 

menggunakan Sans Serif untuk body text nya. Penggunaan Sans Serif pada body 

text yang berisi informasi penting membuat informasi dapat terbaca dengan jelas. 
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 Jika dilihat dari poster kampanye ini, kampanye ini dimaksudkan untuk 

mengedukasi masyarakat dan meningkatkan awareness masyarakat. Audiens 

disadarkan dengan tagline “Jiwa Yang Tegar No Narkoba, Hati Yang Murni No 

Seks Bebas”, kemudian audiens diberikan informasi singkat tentang penyakit 

HIV. Namun pada poster ini, audiens tidak secara langsung diajak untuk 

melakukan pengecekan terhadap penyakit ini. 

 

3.1.4. Studi Eksisting 

3.1.4.1. PCOS Awareness Association 

 
 

 

 

Gambar 3.12. Logo PCOSSA 

(https://static1.squarespace.com/static/54b53631e4b04ebefeb14d13/t/54b7eeaae4b0b2f2e351080e/

1546615516402/, 2019) 

 

PCOS Awareness Association (PCOSAA) adalah sebuah organisasi yang 

didirikan oleh wanita bernama Megan Stewart di Seattle, Amerika Serikat pada 

tahun 2012. Megan Stewart sendiri merupakan seorang penderita SOPK sehingga 

ia mendirikan organisasi ini dengan tujuan untuk meningkatkan awareness 

masyarakat dunia tentang SOPK, memberikan edukasi dan juga membantu orang-

orang untuk lebih memahami tentang sindrom ini. Organisasi ini juga 
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memberikan bantuan kepada para penderita SOPK agar dapat mengontrol gaya 

hidup dan kesehatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Contoh post di sosial media PCOSAA 

(http://instagram.com/pcosaa, 2017) 

 

 Di dalam website PCOSAA, informasi dibagi menjadi dua bagian. Yang 

pertama adalah tentang fakta-fakta SOPK yang harus diketahui oleh masyarakat 

khususnya wanita, seperti pengertian, gejala, pencegahan dan pengobatan. 

Kemudian yang kedua adalah untuk penderitanya. Di sini penderita bisa 

bergabung dengan komunitasnya agar tidak merasa sendirian, komunitas ini 

disebut dengan #cyster. PCOSAA juga memberikan referensi dokter-dokter 

terbaik untuk para penderitanya. Kemudian PCOSAA juga memiliki sosial media 

seperti Instagram, Twitter dan Facebook. Sosial media dari PCOSAA berisi 

tentang fakta menarik SOPK, kemudian promosi event yang akan diadakan oleh 

PCOSAA seperti seminar ataupun lomba lari. Namun untuk informasi lebih 

lanjut, audiens tetap diminta untuk membuka website. 
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Gambar 3.14. Kampanye #NailedItForPCOS 

(http://instagram.com/pcosaa, 2018) 

 

Penyebaran awareness yang dilakukan oleh PCOSAA ini lebih difokuskan 

pada event-event offline daripada secara online. Dari yang penulis teliti, kampanye 

online yang dilakukan oleh PCOSAA ini sangat sedikit, salah satunya adalah 

#NailedItForPCOS yang dilakukan pada PCOS Awareness Month di bulan 

September. Para wanita diminta untuk mengunggah foto kukunya yang sudah di 

warnai berwarna teal di sosial media dengan hashtag tersebut. Sedangkan event 

offline yang diselenggarakan oleh PCOSAA cukup banyak seperti PCOS CON 

yang merupakan konferensi berisi talkshow-talkshow dari para ahli, kemudian 

Reveal the Teal yang merupakan seminar untuk memperkenalkan SOPK kepada 

masyarakat dan PCOS Strides yaitu acara lomba lari untuk meningkatkan 

awareness dan juga untuk menggalang dana yang akan digunakan untuk 

mendukung penelitian SOPK. 
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3.2. Metodologi Perancangan 

Dalam perancangan ini, penulis menggunakan landasan teori yang membahas 

tentang pengertian perancangan, kampanye dan sosial. Serta penulis juga akan 

menganalisis teori-teori tentang SOPK agar penulis dapat menyebarkan informasi 

yang valid. Kemudian, metode perancangan pun berdasarkan teori perancangan 

yang dibuat oleh Robin Landa pada bukunya Advertising by Design: Generating 

and Designing Creative Ideas Across Media. Menurut Landa (2010), metode 

perancangan sebuah desain dapat dibagi menjadi 6 fase yaitu overview, strategy, 

ideas, design, production dan implementation. 

3.2.1. Overview 

Untuk memulai perancangan sebuah iklan ataupun kampanye, desainer 

diharapkan untuk mengumpulkan informasi selengkap mungkin tentang produk 

atau organisasi yang ingin dikampanyekan. Pada tahap ini, desainer juga harus 

benar-benar memahami target audiens dari iklan atau kampanye yang akan dibuat.  

 Di tahap ini penulis melakukan penelitian baik dengan membaca buku-

buku tentang SOPK maupun sumber di internet. Kemudian penulis juga 

melakukan wawancara dengan dokter kandungan dan menyebar kuesioner ke 

remaja wanita berusia 15-24 tahun untuk mengetahui tingkat awareness mereka 

terhadap SOPK.  

3.2.2. Strategy 

Pada tahap ini, desainer tidak sepenuhnya membuat konsep, melainkan membuat 

strategi yang tepat untuk mencari jalan keluar untuk permasalahan yang sudah 

diteliti pada tahap sebelumnya. Permasalahan yang penulis temukan di tahap 
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orientasi adalah bahwa SOPK ini merupakan penyakit yang sangat umum diderita 

oleh wanita namun sangat minim pengetahuan wanita tentang SOPK sehingga 

solusinya adalah dengan membuat kampanye untuk memberikan pengetahuan dan 

juga agar SOPK ini dapat dicegah sejak dini. 

Penulis sendiri melakukan studi eksisting dan studi referensi untuk melihat 

kampanye-kampanye yang sudah pernah dibuat di Indonesia dan juga di luar negri 

untuk membandingkan strategi yang digunakan. Kemudian strategi AISAS dari 

Dentsu penulis tentukan sebagai strategi kampanye yang akan penulis terapkan di 

tahap-tahap selanjutnya.  

3.2.3. Ideas 

Pada tahap ini, penulis membuat konsep visual. Penulis akan melakukan 

brainstorming untuk mengembangkan ide-ide yang ada. Hasil yang penulis 

dapatkan pada tahap ini adalah big idea, keyword dan juga moodboard yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan perancangan desain. Penulis juga 

mulai menentukan material dan media yang akan digunakan sehingga desain yang 

akan dibuat bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang ada sesuai dengan 

strategi AISAS. 

3.2.4. Design 

Pada tahap mendesain, penulis melakukan sketsa kasar berdasarkan moodboard 

atau referensi yang sudah ada. Setelah itu, penulis melakukan digitalisasi sketsa 

untuk melihat sketsa mana yang sekiranya bisa dilanjutkan. Kemudian penulis 

melakukan pewarnaan sesuai dengan palet warna. Pada akhirnya, penulis 

menentukan visual mana yang menjadi visual final. Setelah menentukan visual 
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final, penulis membuat layout yang disesuaikan pada setiap format media. Penulis 

juga menentukan jenis font untuk headline dan body text untuk digunakan di 

semua media. 

3.2.5. Production 

Pada tahap ini, desainer mulai memproduksi konsep visual yang telah dibuat ke 

format medianya masing-masing. Untuk media cetak, desainer harus mulai 

melakukan tes cetak untuk melihat warnanya. Untuk media digital, desainer akan 

bekerja sama dengan orang yang lebih profesional seperti IT atau web producers.  

Dalam perancangan kampanye ini, penulis mulai menerapkan konsep 

visual tadi ke formatnya masing-masing. Penulis menerapkan konsep visual ke 

dalam media motion graphic dan juga beberapa media cetak seperti ceiling panel 

KRL dan hand grip Transjakarta 

3.2.6. Implementation 

Ketika desain visual, layout dan font sudah ditentukan. Penulis 

mengimplementasikannya ke dalam desain sesuai dengan formatnya masing-

masing. Dalam perancangan ini, penulis mengimplementasi desain ke dalam 

media Instagram, website, Facebook, ceiling panel gerbong KRL, hand grip 

Transjakarta dan merchandise. 
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