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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Penulis akan merancang kampanye sosial penanaman karakter menabung pada 

anak. Dalam memvisualisasikan sebuah kampanye anak dengan tema uang, 

penulis membutuhkan penelitian - penelitian lanjutan yang dapat melandasi 

perancangan kampanye sosial ini agar dapat tersampaikan dengan baik dan tepat 

pada sasaran target. Penulis akan melakukan penelitian dengan cara survei berupa 

kuesioner ke 50 anak, observasi lapangan, wawancara dengan perencana 

keuangan dan psikolog anak, serta studi existing media kampanye anak, macam-

macam maskot, serta referensi visual. Data-data tersebut menunjang perancangan 

tugas akhir penulis yang mengarahkan perancangan tepat pada sasaran target. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bagaimana komunikasi dengan target 

yang sesuai mulai dari bagaimana narasi yang tepat, cara penyampaiannya, 

strategi perancangan, dan perilaku target. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui percakapan tanya 

jawab dengan narasumber yang bertujuan mendapatkan informasi atau keterangan 

– keterangan mengenai data terkait. Wawancara akan dilakukan langsung dengan 

narasumber perencana keuangan dan psikolog anak. 
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1. Mengajarkan menabung pada anak 

Penulis mendapatkan data secara langsung dari narasumber melalui proses 

wawancara dengan perencana keuangan, yaitu Irvan Aryadi, SE, RFP. pada 

tanggal 9 Maret 2015. Tujuan dilaksanakannya wawancara dengan perencana 

keuangan di dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan beragam data dan 

informasi yang menyangkut segala aspek yang berhubungan dengan menabung 

bagi anak usia 6-9 tahun. Hasil wawancara tersebut kemudian dibuat 

rangkumannya sehingga wawancara tersimpan dalam bentuk tulisan. Rangkuman 

inilah yang kemudian menjadi data dalam penelitian selanjutnya. 

 

 
Gambar 3.1. Wawancara perencana keuangan 

 

Irvan Aryadi, SE, RFP. menyatakan bahwa anak usia dini sangatlah 

penting diajarkan tentang uang, hal ini dianjurkan agar dari umur dini anak 

terbiasa menyisihkan uang dengan menabung yang dapat membentuk pola 

karakter menabung bagi anak hingga kelak dewasa. Sikap terhadap uang dari kecil 

yang sudah dibentuk dengan baik akan menghasilkan buah yang baik juga 

dikemudian hari, dimana anak yang terbiasa menabung akan dapat 
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mempergunakan uang dengan baik di masa depan serta memiliki cadangan uang 

di masa depan. Langkah awal dalam mengajarkan anak tentang mengelola uang 

adalah dengan pemberian uang jajan saat anak sekolah. Dengan uang jajan, anak 

dapat diberi pengertian dalam penggunaan uang tersebut dengan baik, yaitu 

menggunakan uang seperlunya dan tidak terlalu berlebihan. Anak juga diajarkan 

untuk menyisihkan sebagian uang jajan tersebut di celengan atau buku tabungan. 

Menabung yang memiliki makna mempersiapkan hari depan yang lebih 

baik dengan mengorbankan kenikmatan masa kini masih dianggap memiliki 

jangka waktu terlalu panjang bagi anak usia 6-9 tahun. Mengajarkan anak usia 

dini mengenai menabung haruslah secara praktikal yang langsung dapat dirasakan 

oleh anak, seperti dengan pemberian uang jajan yang tidak dipakai habis oleh 

anak, kemudian ditabung di celengan maupun di tabungan bank yang memiliki 

nilai suku bunga yang dapat menambahkan jumlah uang anak, tabungan tersebut 

kemudian diberikan tujuan yang memotivasi anak seperti mainan, boneka, atau 

barang kesukaan anak. Dengan begitu, anak akan termotivasi untuk menabung, 

terlebih lagi menabung di bank yang memberikan keuntungan suku bunga yang 

dapat menambah saldo anak. Anak anak pun merasa menabung penting untuk 

masa depan dirinya.  

Orang tua yang belum mengajarkan uang pada sejak dini dan anak yang 

belum menabung masih banyak terjadi dalam masyarakat. Pola mengenalkan uang 

kepada anak kadang terlambat, akibatnya anak akan merasa uang bukan hal yang 

penting dan sering digunakan tidak pada tempat dan tidak pada waktunya. Dengan 

pengenalan uang pada anak, maka anak akan tahu bahwa uang berharga dan harus 
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dipakai dengan cermat pada waktu yang tepat dan pada hal yang tepat pula. Dan 

dalam hal menabung anak akan mengerti bahwa uang harus disisakan untuk hari 

depan membeli keperluan-keperluan yang mungkin di hari kedepan lebih penting 

daripada kebutuhan yang sekarang. 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mengajarkan anak 

tentang uang sangatlah penting dilakukan sejak dini, agar anak terbiasa 

menyisihkan uang dengan menabung yang dapat membentuk pola karakter 

menabung bagi anak hingga kelak dewasa. Mengajarkan anak menabung dapat 

dimulai dengan pemberian uang saku ketika anak mulai sekolah. Dengan uang 

saku, anak dapat diberi pengertian dalam penggunaan uang tersebut dengan baik, 

yaitu menggunakan uang seperlunya dan tidak terlalu berlebihan. Anak juga 

diajarkan untuk menyisihkan sebagian uang jajan tersebut di celengan atau buku 

tabungan. Mengajarkan anak mengenai menabung haruslah secara praktikal yang 

langsung dapat dirasakan oleh anak, yaitu dengan menentukan tujuan menabung 

yang menarik bagi anak seperti untuk membeli mainan, boneka, sepatu, dan lain-

lain yang merupakan benda kesukaan anak. Dengan cara tersebut maka anak akan 

termotivasi untuk menabung. Pola menabung tersebut akan dengan sendirinya 

melekat pada anak yang dapat terus berlanjut hingga kelak dewasa. 

2. Komunikasi dengan anak 

Penulis mendapatkan data secara langsung dari narasumber melalui proses 

wawancara dengan psikolog anak, yaitu Woro Kurnianingrum, M.Psi. pada 

tanggal 14 Maret 2015. Tujuan dilaksanakannya wawancara dengan psikolog anak 
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di dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan beragam data dan informasi 

yang menyangkut segala aspek yang berhubungan dengan menabung bagi anak 

usia 6-9 tahun. Hasil wawancara tersebut kemudian dibuat rangkumannya 

sehingga wawancara tersimpan dalam bentuk tulisan. Rangkuman inilah yang 

kemudian menjadi data dalam penelitian selanjutnya. 

 
Gambar 3.2. Wawancara psikolog anak 

 

Woro Kurnianingrum, M.Psi. menyatakan bahwa anak usia 6-9 tahun 

memiliki pola pikir yang konkrit. Sehingga dalam pembelajarannya, anak harus 

mengetahui secara praktikal tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut. Dalam hal 

menabung, anak memiliki tujuan membeli barang atau benda yang disuka sebagai 

motivasi dalam pembelajaran menabung, serta dalam proses menabung anakpun 

juga perlu melihat konkrit uang yang ia tabung, hal ini dapat disiasati dengan 

penggunaan celengan sehingga anak dapat terus melihat secara konkrit apa yang 

dilakukannya. 

Seiring perkembangan jaman, anak-anak saat ini lebih dekat dengan media 

digital sejak kecil dibanding dengan media cetak. Media digital yang 
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menampilkan objek bergerak lebih disenangi anak dibanding media cetak yang 

tidak bergerak. Keunggulan digital bagi anak jaman sekarang adalah banyaknya 

informasi, pembelajaran, serta lebih menghemat waktu. Penggunaan media digital 

pun perlu diperhatikan agar tidak mengganggu perkembangan anak. Untuk anak 

usia 6-9 tahun, pergerakan objek yang ditampilkan digitalpun harus dibatasi agar 

daya tangkap anak tidak melebihi batas atau kapasitas anak. Pergerakan halus 

yang dihasilkan media digital, akan ditangkap anak kurang lebih 24  gambar, dan 

hal tersebut tidak seimbang dengan daya tangkap anak yang dapat mengganggu 

perkembangan motorik anak. 

Dari segi komunikasi, cara pengkomunikasian kepada anak yang tepat 

adalah dengan penggunaan cerita, karena dalam cerita terdapat karakter atau tokoh 

yang menggambarkan kehidupan sehari-hari yang membuat anak lebih tertarik.  

Cerita dapat memberikan pelajaran bagi anak dengan cara menyenangkan tanpa 

merasa digurui. Cerita yang disajikan bagi anak usia 6-9 tahun harus sederhana, 

singkat, pelan, dan terdapat pengulangan sesuai dengan daya serap anak  usia 6-9 

tahun. Dan juga memiliki satu tema pesan saja agar pemikiran anak tidak 

bercabang dan tepat pada pengertian pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan, 

dalam segi visualisasi, anak menyukai karakter binatang yang bersifat seperti 

manusia. Visualisasi yang tepat harus sederhana dan tidak menggunakan terlalu 

banyak warna. 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi terhadap 

anak yang tepat dapat menggunakan cerita dengan penggunaan tokoh binatang 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak tidak merasa digurui. Cerita yang 
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disajikan bersifat sederhana, singkat, pelan, dan terdapat pengulangan pada pesan 

yang disampaikan sesuai dengan daya serap anak usia 6-9 tahun. Pada 

penggunaan media digital, pergerakan objek perlu dibatasi agar tidak mengganggu 

perkembangan motorik anak. 

3.1.2. Pengamatan Lapangan atau Observasi 

Penulis melakukan kegiatan observasi dengan mengamati pola penggunaan uang 

pada anak usia 6-9 tahun di SDK BPK Penabur Gading Serpong dan SDK 

Tarakanita Gading Serpong. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku anak dalam menggunakan uang sakunya. Dari observasi yang telah 

dilakukan pada jam pulang sekolah, didapat bahwa banyak anak sekolah dasar 

yang menghabiskan uang sakunya dengan jajan di depan sekolah, sebagaimana 

survei yang dilakukan pada penelitian awal penulis, anak-anak juga mengaku sisa 

dari uang jajan saat istirahat sekolah biasanya dihabiskan kembali saat pulang 

sekolah. Hal ini membuat anak-anak sekolah dasar usia 6-9 tahun belum mulai 

menabung sejak dini. 

 

Gambar 3.3. Observasi anak menghabiskan uang 
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Selain mengamati pola penggunaan uang yang dilakukan anak usia 6-9 

tahun, penulis juga mengamati media informasi yang ada di lingkungan sekolah. 

Pengamatan ini penulis lakukan pada tanggal 19 April 2015 di SDK BPK Penabur 

Gading Serpong. Salah satu media informasi yang terdapat di sekolah adalah 

poster. Poster ini diletakan di beberapa sudut sekolah, seperti toilet, ruang uks, 

mading, dan di tembok tiap tingkat lantai sekolah.  

 

Gambar 3.4. Observasi media informasi di Sekolah 

 

Banner dan x-banner juga menjadi media informasi di sekolah. Banner dan 

x-banner ini memiliki posisi tengah dan dekat dengan pintu masuk sekolah. 

Sehingga setiap orang atau murid yang masuk dapat langsung melihat dan 

mendapatkan informasi tersebut.  
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Gambar 3.5. Observasi media informasi di Sekolah 

 

3.1.3. Kuesioner 

Selain melalui wawancara dengan pakar perencana keuangan dan observasi 

lapangan, penelitian ini juga didukung melalui data survey yang disebarkan 

kepada 50 respoden. Survey ini bertujuan untuk mengetahui media apa saja yang 

dekat dengan anak usia 6-9 tahun. Berikut adalah data hasil survey yang telah 

dilakukan: 

Diagram 3.1. Media yang paling dekat dengan anak  

 

Seiring perkembangan jaman dengan teknologi yang terus maju, anak-

anak sudah dikenalkan oleh media digital sejak usia dini mulai dari belajar, 

bermain, dan mengisi waktu luang. Sehingga berdasarkan hasil riset yang didapat, 

30%	  

70%	  

Media Cetak 

Media Digital 
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anak-anak usia 6-9 tahun cenderung lebih dekat dengan media digital. Sebanyak 

70% anak sangat dekat dengan media digital, sedangkan 30% anak dekat dengan 

media cetak. 

Diagram 3.2. Media yang diakses anak  

 
 

Berdasarkan hasil riset yang didapat, diagram diatas merupakan media 

yang biasanya diakses anak di kesehariannya. Pengaksesan media digital 

sebanyak 100% anak dari 50 koresponden mengakses televisi pada kegiatan 

sehari-harinya. 96% anak juga mengakses handphone/ tablet. 74% anak 

mengakses computer, sedangkan radio hanya diakses 3% anak. Untuk media 

cetak, 78% anak mengakses majalah dan 72% anak mengakses buku pada 

kegiatan sehari-hari. 
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Diagram 3.3. Aktivitas keseharian anak  

 
Berdasarkan hasil riset yang didapat, diagram diatas merupakan aktivitas 

keseharian anak selain belajar. Sebanyak 100% anak memiliki aktivitas menonton 

televisi sehabis pulang sekolah maupun saat waktu luang. 50% anak internetan 

dengan gadget dalam aktivitas kesehariannya. 50% anak juga suka bermain video 

game melalui handphone, tablet, komputer, maupun video game. Sedangkan 

aktivitas baca buku dilakukan sebanyak 40% anak usia 6-9 tahun. 

Diagram 3.4. Situs yang dibuka anak saat internetan 

 
 

Berdasarkan hasil riset yang didapat, diagram diatas merupakan situs yang 

dibuka anak usia 6-9 tahun saat internetan. Sebanyak 56% anak membuka social 

media saat internetan, seperti facebook, path, instagram, twitter, dan lain-lain. 
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22% anak suka membuka youtube saat internetan. Sedangkan situs game online 

sering diakses oleh 16% anak. 

Diagram 3.5. Ketertarikan anak terhadap video kartun  

 

Berdasarkan hasil riset yang didapat, diagram diatas merupakan 

ketertarikan anak terhadap video kartun. 100% anak memiliki ketertarikan 

terhadap video kartun. Aktivitas keseharian anak yang cenderung menonton 

televisi yang berupa visual bergerak membuat anak juga menyenangi video 

kartun. 

Diagram 3.6. Media informasi yang disukai anak 

 

Berdasarkan hasil riset yang didapat, diagram diatas merupakan media 

informasi yang disukai anak. Sebanyak 38% anak menyukai media video kartun, 
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32% anak menyukai media poster sebagai media informasi yang dekat dengan 

anak juga, sedangkan 30% anak menyukai media buku. 

Diagram 3.7. Frekuensi anak membaca buku  

 

Berdasarkan hasil riset yang didapat, diagram diatas merupakan frekuensi 

anak dalam membaca buku selain buku pelajaran sekolah. Anak yang memiliki 

frekuensi membaca buku tiap harinya sebanyak 22% anak, sedangkan anak yang 

membaca buku 2-3 kali seminggu sebanyak 46% anak. Membaca buku satu kali 

seminggu sebanyak 26% anak dan frekuensi membaca buku yang paling rentang 

adalah 1-2 kali sebulan dimiliki 6% anak. 

Diagram 3.8. Langganan majalah 

 

 

22%	  

46%	  

26%	  

6%	  

Tiap hari 

2-3x seminggu 

1x seminggu 

1-2x sebulan 

46%	  

54%	  

Ya 

Tidak 

Perancangan Kampanye..., Catherine Caroline, FSD UMN, 2017



41 
 

Berdasarkan hasil riset yang didapat, diagram diatas merupakan anak yang 

memiliki langganan majalah. Sebanyak 54% anak tidak memiliki langganan 

majalah, sedangkan 46% anak memiliki majalah.  

Diagram 3.9. Isi mading sekolah 

 
 

Berdasarkan hasil riset yang didapat, semua anak memiliki majalah 

dinding di sekolahnya. Berikut merupakan isi dari majalah dinding tersebut, 

sebanyak 70% isi mading sekolah adalah gambar hasil karya anak, 64% isi 

mading sekolah berupa poster, yaitu poster kesehatan, kebersihan, prestasi, anti 

rokok, dan lain-lain. sedangkan isi mading foto sebanyak 50%. Foto ini 

merupakan foto-foto anak saat mendapat prestasi dan ketika ada acara. 
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Gambar 3.6. Pilihan karakter maskot 

 

Berdasarkan situs bobo online (2014, diakses 2 April 2015), binatang yang 

memiliki karakter menabung antara lain, hamster, tupai, dan buaya. Hamster 

memiliki karakter menabung dengan menyimpang makanan pada pipi nya dan 

diletakan pada bagian bawah tempat tidurnya. Tupai menabung dengan menggali 

tanah untuk meletakan atau menyimpan makanannya agar pada musim dingin ia 

tidak kekurangan makanan. Sedangkan buaya yang memiliki volume perut yang 

kecil menabung makanan yang tidak habis dimakan di bawah pepohonan.  

 

a.     b.     c

d.     e.     f

h.     i.     j.
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Terdapat tiga jenis visual yang berbeda di tiap karakter tersebut. Karakter 

a, d, dan h merupakan karakter chibi yang memiliki tubuh mungil dan kepala yang 

lebih besar dari ukuran normal. Karakter lainnya merupakan karakter super 

deformed yang bertubuh proporsional. Karakter b, e, dan i merupakan karakter 

sederhana tanpa ornament kerutan, goresan, dan tanpa gambar yang detail, 

sedangkan karakter c, f, dan j lebih detail, terdapat tekukan dan goresan pada 

bagian-bagian tertentu. 

Berdasarkan riset yang didapatan dari 50 anak yang dibagikan kuesioner, 

26% anak memilih karakter b, 22%  anak memilih karakter e, 18% anak memilih 

karakter g, 18% anak memilih karkter d, 12% anak memilih karakter a, 2% anak 

memilih karakter f, dan sisanya 2% anak memilih karakter h. 

Diagram 3.10. Nama karakter maskot 

 

Berdasarkan hasil riset yang didapat, diagram diatas merupakan nama 

karakter maskot yang cocok dengan karakter tupai. Nama-nama diatas berasal dari 

karakter binatang-binatang tersebut yaitu suka menabung. Rana adalah singkatan 

dari rajin menabung, Suken adalah suka menabung, Ana adalah aku menabung, 
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sedangkan maru adalah gemar menabung. Dengan penamaan yang merupakan 

karakter dari binatang tersebut, diharapkan dapat lebih mencitrakan maskot ini 

dengan karakter dan nama yang melekat. Dari hasil survey yang dibagikan kepada 

50 anak usia 6-9 tahun, 34% anak memilih Rana yang cocok dengan karakter 

maskot, 28% anak memilih nama Maru, 24% anak memilih nama Ana, sedangkan 

sisanya yaitu 14% memilih Suken sebagai nama karakter maskot. 

 

Gambar 3.7. Karakter binatang dan manusia 

 

Gambar diatas merupakan pilihan jenis karakter binatang dan manusia 

yang akan dijadikan maskot oleh penulis. Dari tiga jenis karakter maskot yaitu 

manusia, binatang, dan benda, karakter benda paling jarang digunakan untuk 

sosialisasi bagi anak-anak. Sehingga penulis membuat pilihan karakter manusia 

dan binatang yang lebih banyak diminati. Berikut merupakan hasil survey yang 

dilakukan penulis pada 50 anak. 
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Diagram 3.11. Jenis karakter maskot 

 

Berdasarkan hasil riset yang didapat, diagram diatas merupakan pilihan 

jenis karakter maskot manusia dan binatang. 68% anak lebih memilih dan 

meminati karakter maskot binatang, sedangkan sisanya 32% anak memilih 

karakter manusia. 

Berdasatksn data survei kuesioner secara keseluruhan, dapat disimpulkan 

bahwa media yang paling dekat dengan anak usia 6-9 tahun adalah media digital. 

Anak lebih menyukai menonton visual dibandingan dengan membaca buku. Anak 

usia 6-9 tahun lebih menyukai visual bergerak dibanding visual yang tetap 

dikarenakan visual bergerak lebih menarik perhatian anak. Anak juga memilih 

media video kartun menjadi media informasi untuk pendidikan menabung. 

Sedangkan untuk media cetak, kebanyakan anak membaca buku 2-3 kali 

seminggu dan tidak memiliki langganan majalah. Media cetak yang juga dekat 

dengan anak adalah poster yang menjadi isi dari majalah dinding di sekolah. Dari 

segi visual anak lebih menyukai karakter binatang dibandingkan karakter 

manusia. Tupai menjadi pilihan anak sebagai karakter yang paling diminati anak 

serta dengan pemilihan nama Rana yang berarti rajin menabung. 
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3.1.4. Studi Existing 

Penulis melakukan studi existing terhadap tiga kampanye sosial mengenai 

penggunaan media kampanye yang tepat untuk anak. Kampanye sosial yang 

diteliti oleh penulis bertemakan kebersihan, kesehatan, dan lingkungan. Berikut 

uraian studi existing. 

“Kampanye cuci tangan pakai sabun” 

 

Gambar 3.8. Contoh kampanye cuci tangan pakai sabun 

(Sumber: https://www.youtube.com/) 

Tanganku Bersih, Hidupku Sehat ini merupakan sebuah kampanye social 

bertemakan mencuci tangan pakai sabun yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia dan didukung oleh World Healt Organization, 

Unilever, Reckitt Benckiser, dan Unicef. Kampanye ini diselenggarakan dalam 

peringatan Hari Cuci Tangan pakai Sabun tahun 2013. 

Kesadaran akan pentingnya perilaku higienis dan sanitasi di Indonesia 

masih relative sangat rendah. Sehingga dengan kampanye tersebut, dapat 

mendidik anak sekolah untuk mengerti dan mebiasakan diri mencuci tangan pakai 

sabun dalam kehidupan sehari-hari.  
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Kampanye cuci tangan pakai sabun ini memiliki sasaran target anak 

sekolah dasar usia 6-12 tahun, orang tua yang memiliki balita, serta guru atau 

komunitas sekolah. Sosialisasi dari kampanye ini melalui event dan berbagai 

media, seperti media social (web,facebook,twitter), video, dan poster. Kampanye 

yang dilakukan melalui event berlangsung dengan roadshow di Sekolah Dasar, 

talkshow, peringatan hari puncak, serta temu media. Roadshow di Sekolah Dasar 

dilakukan di dua sekolah yang mengajarkan dengan pemberian contoh praktek 

cuci tangan yang benar dalam penggunaan sabun dalam cuci tangan. Talkshow 

pentingnya cuci tangan pakai sabun dan sanitasi yang baik diselenggarakan di dua 

tempat yaitu Metro TV dan Radio Republik Indonesia. Talkshow ini menjadi 

ajang sosialisasi yang baik bagi upaya promosi higienis dan sanitasi karena 

ditayangkan di siaran televise dan radio nasional. Pada peringatan hari puncak, 

diselenggarakan kegiatan penayangan video dan festival kuliner tangan, games 

dan acara hiburan. Festival ini bertujuan untuk mengajak anak membiasakan cuci 

tangan pakai sabun sebelum makan karena semua gerai makanan yang ada hanya 

menyediakan makanan yang langsung dimakan dengan tangan tanpa penggunaan 

sendok maupun garpu. Selain itu juga terdapat acara temu media yang merupakan 

pengundangan media cetak dan media elektronik sebagai bagian penyebarluasan 

informasi yang menjadikan Menteri Kesehatan RI menjadi narasumber. Isi 

keseluruhan dari kampanye ini adalah pentingnya mencuci tangan pakai sabun 

yang dapat mencegah penyakit yang menyebabkan kesakitan jutaan anakanak dan 

atau kematian tiap tahunnya. 
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Gambar 3.9. Poster kampanye cuci tangan pakai sabun 

(Sumber: https://nurlienda.wordpress.com/ 

 
Gambar 3.10. X-banner kampanye cuci tangan pakai sabun 

(Sumber: https://promkes.depok.go.id) 

 

Dari segi visualisasi, kampanye yang berupa video dan poster ini 

menggunakan warna-warna cerah yang sangat melekat dengan karakter anak yang 

ceria. Visual yang ditampilkan berupa ilustrasi vector blok tanpa menggunakan 

outline sehingga memberikan kesan yang simple dan menarik bagi sasaran target 

anak Sekolah Dasar. Kampanye ini menggunakan 3 karakter yang menjadi mascot 

yaitu air, sabun, dan tangan. Jenis font yang digunakan adalah sans serif yang 

simple dan memudahkan anak-anak dalam memahami isi kampanye. 
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“Kampanye jagalah lingkungan solusi ada di tangan kita” 

 
Gambar 3.11. Booklet kampanye lingkungan 

(Sumber: https://www.everto.org/) 

 

Jagalah Lingkungan Solusi ada di Tangan Kita adalah sebuah kampanye 

yang dirancang oleh EVERTO dengan illustrator Jean-Jean. EVERTO 

(Everybody for Togean) adalah sebuah organisasi perlindungan lingkungan di 

Pulau Togean, Sulawesi Tengah, Indonesia. 

Pengumpulan sampah, pengolahan atau sistem daur ulang sama sekali 

tidak berlangsung di Kepulauan Togean. Penggunaan kantong plastik juga 

menjadi kebiasaan di kepulauan ini tanpa pendidikan tentang cara membuangnya.  

Sampah plastik dibakar atau dibuang di dan di laut. Ekosistem laut pun tercemari 

dengan sampah ini dan mengganggu rantai makanan. Pembuangan sampah di 

tanah pun menyebabkan struktur tanah dan pencemaran udara. Dari beberapa 

fenomena ini dirancanglah kampanye social yang bertujuan dapat mendidik anak 

tidak membuang sampah di laut maupun di tanah, melainkan memisahkan jenis 

sampah. Selain itu juga untuk mengurangi penggunaan plastik 
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Gambar 3.12. Poster kampanye lingkungan 

(Sumber: https://www.everto.org/) 

 

 
Gambar 3.13. Booklet kampanye lingkungan 

(Sumber: https://www.everto.org/) 

Kampanye sosial ini memiliki sasaran target anak Sekolah Dasar kalangan 

menengah kebawah. Sosialisasi kampanye ini melalui media booklet dan poster 

yang berisi tentang sampah plastik yang merusak lingkungan dan rantai makanan, 

serta kiat-kiat beberapa cara atau solusi menjaga lingkungan. Booklet dibagikan di 

Sekolah Dasar dengan harapan buku dapat menjadi bahan belajar yang 

menyenangkan, serta dapat menginformasikan kepada orangtua dan lingkungan 

sekitar untuk menyebarkan pesan lebih luas. Poster diletakan di ruangan kelas 

masing-masing dan di perpustakaan sekolah. Isi kampanye ini adalah beberapa 

fenomena yang terjadi di laut dan di tanah akibat sampah, serta beberapa solusi 

yang dapat dilakukan anak sejak dini guna menjaga lingkungan dengan tidak 

membuang sampah sembarang dan memisahkan sampah sesuai jenisnya.  
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Gambar 3.14. Cover dan isi booklet kampanye lingkungan 

(Sumber: https://www.everto.org/) 

 

Dari segi visualisasi, booklet dan poster menggunakan warna-warna yang 

cerah yang dapat menarik perhatian anak. Warna dominasi biru dan hijau yang 

melambangkan lingkungan dan laut. Visual yang ditampilkan berupa fotografi 

dari fenomena yang terjadi dan vector ilustrasi blok tanpa penggunaan outline. 

Pada bagian cover booklet visualisasi fotografi diedit kembali menggunakan 

computer sehingga memiliki sifat majasi, yaitu air laut dengan sifat padat, kaku, 

dapat dipegang dan diangkat oleh anak kecil yang bukan sifat asli dari air laut 

tersebut. Jenis font yang digunakan adalah sans serif yang simple dan mudah 

dibaca oleh anak-anak. 
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“Kampanye ayo mulai harimu dengan sarapan sehat” 

 
Gambar 3.15. Kampanye sarapan pagi 

(Sumber: https://emak2blogger.web.id/ 

 

Ayo mulai harimu dengan sarapan sehat adalah sebuah kampanye yang 

dideklarasikan oleh empat organisasi professional Indonesia, yaitu PERGIZI 

PANGAN Indonesia, PERSAGI, PDGMI, dan PDGKI serta didukung oleh nestle 

dan carefour yang berskala setiap tahun. Kampanye ini diselenggarakan dalam 

peringatan Pekan Sarapan Nasional. 

Saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum menerapkan pola 

sarapan yang baik atau saran namun dengan nutrisi yang tidak mencukupi 

kebutuhan. Sehingga dengan diselenggarakannya kampanye ini diharapkan anak 

menyadari pentingnya mengonsumsi sarapan sehat demi terwujudnya peningkatan 

kualitas generasi penerus yang lebih sehat, cerdas, dan berprestasi. 

Kampanye social ini memiliki target sasaran anak Sekolah Dasar 6-12 

tahun kalangan menengah kebawah. Sosialisasi kampanye ini melalui spanduk, 

xbanner, brosur, dan merchandise. Spanduk dan xbanner berisi ajakan untuk 

memulai hari dengan sarapan yang sehat. Sedangkan pada brosur berisi fakta-
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fakta pentingnya sarapan sehat dan gizi yang terpenuhi bagi anak sekolah. 

Merchandise berupa bendera, topi, mug, dan kaos.  

 
Gambar 3.16. Spanduk dan Xbanner kampanye sarapan pagi 

(Sumber: https://emak2blogger.web.id/ 

 

 
Gambar 3.17. Brosur dan merchandise kampanye sarapan pagi 

(Sumber: https://emak2blogger.web.id/) 

 

Dari segi visualisasi, warna yang digunakan adalah warna cerah dengan 

visual bukit, matahari, dan langit yang sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari 

dan dapat menggambarkan kampanye tersebut yaitu memulai pagi hari 

dilambangkan matahari dan langit yang cerah dengan mengkonsumsi makanan 

yang sehat dan bergizi. Visual yang ditampilkan berupa vector ilustrasi blok tanpa 

menggunakan outline. Kampanye ini menggunakan karakter mascot yang diambil 

dari sponsor yaitu koko krunch. Jenis tulisan yang digunakan adalah sans serif 
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yang simple, santai, dan modern. Pada font tersebut diberikan outline sebagai 

penegasan dan center dari kampanye tersebut. 

 

Tabel 3.1. Media kampanye anak 

 

 
  

Tema Kampanye sarapan 

sehat 

Kampanye menjaga 

lingkungan 

Kampanye cuci tangan 

pakai sabun 

Media X banner, brosur, 

merchandise  

Booklet dan poster Video motion graphic 

dan poster 

Visual -Penggunaan mascot 

-elemen visual 

pendukung alam 

-Fotografi dengan 

majasi 

-karakter desain 

vektor tanpa outline 

-penggunaan karakter 

mascot 

-warna cerah 

-visual tanpa outline 

Sosialisasi  Di kelas dan 

perpustakaan 

Media sosial 

(web,facebook,twitter) 

Strategi  Melalui event dan 

media 

Hanya melalui  media Melalui event dan 

media 
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Sasaran 

target 

6-12 tahun 

menengah kebawah 

6-12 tahun 

menengah kebawah  

6-12 tahun 

semua kalangan 

Isi konten Pentingnya sarapan 

sehat dan gizi yang 

terpenuhi bagi anak 

sekolah 

Sampah plastik 

merusak lingkungan 

dan rantai makanan 

Beberapa solusi 

menjaga lingkungan   

Pentingnya mencuci 

tangan pakai sabun 

yang dapat 

menghilangkan kuman 

penyakit pada tangan 

Tujuan 

sasaran 

Anak menyadari 

pentingnya 

mengonsumsi 

sarapan sehat 

Tidak buang sampah 

di laut maupun di 

tanah, memisahkan 

jenis sampah, dan 

mengurangi 

penggunaan plastik 

Anak dapat mengerti 

dan membiasakan cuci 

tangan pakai sabun 
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Pada media kampanye anak, ditemukan banyak penggunaan maskot yang 

berbentuk binatang. Maskot adalah sebuah karakter yang merepresentasikan 

sebuah brand. Maskot memiliki ciri personifikasi dari binatang, yaitu binatang 

yang memiliki tangan dan kaki seperti manusia dengan posisi berdiri. Berikut 

beberapa jenis maskot yang penulis teliti: 

Tipe 1 

 

Tipe 2 
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Tipe 3 

 

Dari 50 karakter maskot yang penulis teliti, terlihat memiliki beberapa perbedaan. 

Menurut perbedaan tipe nya, karakter maskot ini dapat digolongkan menjadi tiga 

tipe seperti gambar diatas. Tipe 1 merupakan karakter chibi yang memiliki tubuh 

mungil dan kepala yang lebih besar dari ukuran normal. Tipe 2 merupakan 

karakter super deformed yang bertubuh proporsional. Sedangkan tipe 3 juga 

merupakan karakter dengan tubuh yang proporsional, namun pada segi warnanya, 

tipe 3 ini lebih detail, mulai dari penggunaan gradasi warna, detail tekukan, dan 

goresan.  
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3.1.5. Referensi Visual 

Dalam media kampanye ini, digunakan beberapa referensi visual. Berikut 

referensi visual yang digunakan kampanye ini sebagai karakter maskot: 

 
Gambar 3.18. Referensi karakter 

(Sumber: https://lh6.googleusercontent.com/) 

 

 
Gambar 3.19. Referensi karakter 

(Sumber: https://st.depositphotos.com/) 

 
Gambar 3.20. Referensi karakter 

(Sumber: https://it.123rf.com/) 
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Dari beberapa karakter tupai yang menjadi referensi, ketiga karakter 

tersebut menggunakan warna asli dari binatang tupai yang terdiri dari warna 

coklat tua dan coklat muda. Pada bagian tubuh dalam dan sebagian muka tupai 

berwarna coklat muda, sedangkan bagian luar tubuh tupai berwarna coklat tua. 

Tupai tersebut memiliki postur pipi yang besar dan muka yang ceria. Dari 

referensi tersebut, penulis menjadikannya sebagai landasan perancangan karakter 

maskot kampanye ini. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi visual 

media kampanye motion graphic untuk anak. 

Tabel 3.2. Referensi motion graphic 

 

   
 

Karakter Karakter binatang Tidak ada  Karakter manusia  

Komposisi  Center   Center  Center  

Teks Menggunakan teks Menggunakan teks Tidak ada teks  

Sound effect Ada Tidak ada Ada 

Warna Warna cerah Warna cerah Warna cerah 

Transisi Efek transisi tiap 
scene 

Efek transisi tiap 
scene 

Efek transisi tiap 
scene 

Visual Vektor tanpa outline Vektor tanpa outline Vektor tanpa outline 

Isi Penjelasan bagian 
dari isi buku 

Cerita  Cerita 
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3.1.6. Lembaga Pendukung 

Kampanye sosial penanaman karakter menabung pada anak usia 6-9 tahun ini 

akan bekerja sama dengan bank yaitu Bank Tabungan Negara (BTN).  

 
Gambar 3.21. Logo Bank BTN 

(Sumber: https://btn.co.id/) 

 

Bank BTN yang berdiri pada tahun 1897 ini, memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berupa KPR, perumahan, perbankan, serta asset management. 

Pada produk perbankan, bank BTN ini menyediakan tabungan junior yang 

ditujukan untuk edukasi menabung bagi anak-anak usia sampai dengan 12 tahun. 

 
Gambar 3.22. Logo Tabungan BTN Junior 

(Sumber: https://btn.co.id/) 

 

Tabungan BTN Junior ini merupakan tabungan diperuntukkan bagi anak-

anak sampai dengan pelajar umur 12 tahun dengan tujuan mendidik, 

memperkenalkan dan menumbuhkan budaya menabung sejak dini. Manfaat dan 

fasilitas dari Tabungan BTN Junior antara lain, penyetoran dapat dilakukan di 

2.921 Kantor Pos on Line (KLKK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 
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bebas biaya administrasi bulanan, serta perhitungan bunga harian dan dikreditkan 

setiap akhir bulan. 

Persyaratan dalam menabung di Tabungan BTN Junior adalah penabung 

merupakan perorangan dan WNI, melampirkan fotokopi kartu pelajar atau akter 

kelahiran, menyerahkan Surat Pernyataan Orang Tua, setoran awal dan saldo 

minimal sebesar Rp20.000,-, dan penyetoran selanjutnya minimal Rp10.000,-. 

Suku bunga yang diberikan Tabungan BTN Junior sebesar 0,50% dengan saldo 

lebih dari Rp50.000,-. 
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