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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Data Penelitian 

Penulis mengumpulkan data melalui metode studi pustaka dengan buku sebagai acuan utama 

dalam melakukan pencarian data dan untuk menunjang pengumpulan data, penulis juga 

melakukan wawancara serta focus group discussion (FGD) sebagai sarana pengumpulan data 

yang efektif. Wawancara dilakukan oleh penulis kepada ahli gizi, untuk mengetahui akibat dari 

konsumsi garam yang berlebihan dan dampaknya kepada tubuh kita. Penulis melakukan hal ini 

untuk memperoleh data langsung dari para ahli di bidangnya, sesuai dengan fenomena yang 

dipilih oleh penulis tentang bahaya mengkonsumsi garam secara berlebihan. FGD dilakukan 

dengan para ibu rumah tangga yang memasak bagi keluarganya, serta bertujuan untuk 

mengetahui takaran garam yang digunakan oleh para ibu rumah tangga dalam membuat 

masakan.  

3.1.1.    Data 1 

3.1.1.1.    Wawancara dengan Narasumber 

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan menghampiri narasumber secara 

langsung, narasumber yang dijadikan target wawancara adalah ahli gizi yang sudah 

berpengalaman di bidangnya yakni masalah gizi. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Maret 

2016 di Rumah Sakit Telogorejo dengan Khomsatun, A.Md.G, selaku ahli gizi di Rumah Sakit 

Telogorejo.  

Kesimpulan dari wawancara tersebut  adalah mengkonsumsi garam secara berlebihan 
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dapat mengakibatkan komplikasi penyakit seperti jantung, hipertensi, gagal ginjal, stroke, dan 

osteoporosis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Ahli gizi 

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 
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3.1.1.2.    Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan kepada lima orang ibu rumah tangga yang memasak bagi anggota keluarganya. 

Penulis mewawancarai ibu rumah tangga untuk mengetahui takaran garam yang mereka gunakan 

pada saat memasak dan untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang penyakit akibat 

mengkonsumsi garam secara berlebihan, hasilnya empat dari lima responden tahu akibat yang 

ditimbulkan dari mengkonsumsi garam seperti darah tinggi dan stroke. Penulis juga menanyakan 

jumlah garam yang digunakan tiap harinya oleh responden untuk memasak dan dari lima 

responden yang diwawancara lima responden tersebut menggunakan garam secara berlebihan. 

Berikutnya penulis juga menanyakan apakah responden merasa khawatir jika terkena 

salah satu penyakit akibat mengkonsumsi garam secara berlebihan. Hasilnya lima responden 

merasa khawatir mereka akan terkena penyakit akibat mengkonsumsi garam secara berlebihan, 

namun kesadaran mereka akan mengurangi jumlah garam masih kurang. 

Penulis juga menanyakan kepada responden tentang media apa yang paling sering 

digunakan untuk mengetahui sebuah informasi, dari lima orang responden empat orang 

menjawab browsing internet sebagai media yang paling sering digunakan oleh para responden. 

Menurut mereka, media internet sudah berkembang sangat pesat sehingga menjadi mudah 

diakses dan informasi yang didapatkan. 
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Gambar 3.2 FGD dengan ibu di pasar                  

                         (Sumber : Dokumentasi Penulis) 

 

3.1.2.     Data 2 

3.1.2.1.    Kuesioner 

Kuesioner dibutuhkan oleh penulis dalam mengumpulkan data secara luas melalui google form, 

sehingga penulis mendapat data untuk kebutuhan sesuai dengan respon yang didapatkan oleh 

penulis. Penulis menyesuaikan pertanyaan yang ada dengan desain dan media yang akan 

dirancang oleh penulis, sehingga pada akhirnya penulis akan mendapatkan sebuah data yang 

dapat menunjang penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, serta sebagai acuan oleh penulis 

dalam membuat media yang tepat sasaran. 
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3.1.2.2.     Hasil Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Pertanyaan 1 

1. Menurut Anda font mana yang memiliki tingkat keterbacaan paling jelas ? 
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Gambar 3.4  Pertanyaan 2 

2. Warna apa yang paling cocok menggambarkan laut ? 
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3. Media apa yang lebih sering Anda gunakan ? 

 

Gambar 3.5  Pertanyaan 3 
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3.2 Mind Mapping 

Mind mapping dilakukan untuk menentukan kata kunci sebagai permasalahan yang dibahas oleh 

penulis yakni, mengurangi penggunaan garam pada ibu rumah tangga. Lalu dari kata tersebut 

diperluas menjadi fakta, dampak kelebihan, manfaat, pesan kampanye, manfaat kampanye, dan 

target kampanye. Tahapan berikutnya yakni memasukkan data yang telah penulis dapatkan dari 

poin hasil turunan mind mapping yang akhirnya penulis aplikasikan dalam sebuah karya. 

 

Gambar 3.6  Mind Mapping   

     (Sumber : Dokumentasi Penulis)                    
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