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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Signifikansi Penelitian 

 Great Giant Foods (GGF) merupakan entitas merek Gunung Sewu Group 

untuk lini bisnis pertanian dan manufaktur yang terintegrasi. Gunung Sewu Group 

sudah berdiri sejak 1973 dan tersebar di lebih dari 60 negara. Di bawah naungannya, 

GGF memiliki enam unit bisnis yaitu PT Great Giant Pineapple, PT Umas Jaya 

Agrotama, PT Great Giant Livestock, PT Sewu Segar Nusantara, PT Bromelain 

Enzyme, dan PT Sewu Segar Primatama. GGF menghasilkan produk buah segar, 

buah olahan, jus, susu, protein, dan tepung tapioka dengan merek dagang Sunpride, 

Duta, Oriji, Re.juve, Bonanza, Hometown, dan Cap Kodok. GGF yang merupakan 

sebuah perusahaan terpercaya penghasil makanan dan minuman sehat, melakukan 

kampanye yang mengajak masyarakat untuk memulai pola hidup sehat (Healthy 

Lifestyle). Kegiatan kampanye Healthy Lifestyle yang dilakukan oleh GGF 

merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap pola hidup sehat 

masyarakat Indonesia. Kegiatan kampanye ini merupakan kampanye perusahaan 

yang dilaksanakan oleh Team Corporate Communications GGF. 

 Team Corporate Communications GGF memiliki tanggung jawab dalam 

melakukan kegiatan perencanaan kampanye, pelaksanaan kampanye, hingga 

evaluasi kampanye. Kampanye Healthy Lifestyle ini tidak hanya berfokus pada 

perbaikan pola hidup yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga 

merupakan salah satu bentuk promosi produk yang dimiliki oleh perusahaan. GGF 

merupakan perusahaan yang menekankan konsep produksi berkelanjutan dan 

ramah lingkungan yang menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk masyarakat. 

GGF percaya dengan produk berkualitas tinggi yang dikonsumsi oleh masyarakat, 

dapat membawa perubahan kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang. GGF 

berkomitmen untuk memberikan nutrisi terbaik bagi masyarakat guna 

meminimalisir adanya masalah kesehatan di Indonesia, salah satunya adalah 

dengan melaksanakan kampanye Healthy Lifestyle. 
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 Kampanye Healthy Lifestyle ini berlangsung saat terjadinya pandemi Covid-

19. Di tengah pandemi Covid-19, penerapan pola hidup sehat sangat dibutuhkan 

untuk memperkuat imun tubuh dari serangan penyakit. Salah satu pola hidup sehat 

yang perlu diterapkan adalah mengonsumsi makanan dan minuman bergizi. Hal ini 

selaras dengan publikasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait 

pencegahan penularan Covid-19. Publikasi tersebut menyatakan bahwa pencegahan 

penularan Covid-19 dapat dilakukan dengan mengonsumsi gizi seimbang (makanan 

pokok, lauk-pauk, buah, dan sayuran. Selain itu, perlu juga menerapkan protokol 

kesehatan yang berlaku, memperbaiki pola istirahat, dan olahraga. GGF 

menghadirkan kampanye kreatif yang berfokus pada edukasi tentang pola hidup 

sehat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup 

sehat. GGF dalam melaksanakan kampanye membagikan tips melaksanakan pola 

hidup sehat dari berbagai aspek seperti menjaga pola makan, olahraga, dan menjaga 

pola istirahat. Kampanye ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

Indonesia yang harus merubah pola hidup mereka menjadi lebih sehat semenjak 

adanya pandemi Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pandemi Covid-19 berdasarkan data dari World Health Organization 

(WHO), terhitung tanggal 22 Juni 2021 menjangkit 178.503.429 orang dan 

menewaskan 3.872.457 jiwa di seluruh dunia. Pandemi yang terjadi di berbagai 

belahan dunia ini merupakan infeksi yang berasal dari virus SARS-Cov-2 yang 

menyerang saluran pernapasan para penderitanya. Virus Covid-19 pertama kali 

ditemukan tanggal 31 Desember 2019 di Cina dengan berbagai gejala dan akibat, 

Gambar 1.1 Panduan gizi seimbang pada pandemi Covid-19 Kemenkes 

RI 

 

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
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ada yang tidak merasakan sakit sama sekali, ada juga yang berakibat fatal hingga 

meninggal dunia. Hingga Juni 2021, vaksin untuk menghentikan penyebaran 

Covid-19 masih terus didistribusi dan dievaluasi.  

 

 

 

 

  

  

Solusi utama yang diberikan oleh WHO dan pemerintah adalah dengan 

menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan 

menjaga jarak. Selain itu, pemerintah juga menganjurkan untuk menjaga daya tahan 

tubuh tetap baik dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat 

diupayakan dalam berbagai cara, salah satu usaha yang utama adalah dengan 

menjaga pola makan dan pemenuhan gizi yang cukup bagi tubuh. Setiap negara 

menerapkan berbagai upaya untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di negara 

masing-masing, tak terkecuali Indonesia. Indonesia telah terkonfirmasi terdapat 

Covid-19 pada 2 Maret 2020, sejak saat itu seluruh pihak mengupayakan untuk turut 

serta dalam mencegah risiko penyebaran Covid-19. Tetapi, upaya pencegahan tidak 

juga menghentikan penyebaran Covid-19 hingga memasuki tahun 2021. 

Terhitung tanggal 22 Juni 2021, kasus positif Covid-19 di Indonesia 

mencapai 1.989.909 dan menewaskan 54.662 jiwa. Pandemi Covid-19 yang terjadi 

memberikan dampak yang sangat besar baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun 

perusahaan di berbagai sektor. Setiap lapisan masyarakat sangat mengharapkan 

agar pandemi Covid-19 yang berlangsung segera berakhir. Dampak yang dirasakan 

selama pandemi sangat memengaruhi kesehatan fisik maupun kesehatan mental 

masyarakat Indonesia. Akan tetapi, masyarakat harus tetap bertahan hidup dengan 

merubah berbagai kebiasaan dan pola hidup yang ada sebelumnya menjadi lebih 

Gambar 1.2 WHO coronavirus disease (Covid-19) 

dashboard 

 

Sumber : World Health Organization 

 



 

4 

 

Dilla Savira, 2022 

IMPLEMENTASI KAMPANYE HEALTHY LIFESTYLE GREAT GIANT FOODS SELAMA PANDEMI 

COVID-19 MELALUI INSTAGRAM @GREATGIANTFOODS 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi 

[www.upnvj.ac.id–www.library.upnvj.ac.id-www. Repository.upnvj.ac.id] 

baik. GGF hadir dengan kampanye yang berlandaskan Healthy Lifestyle di tengah 

kebingungan masyarakat dalam memulai pola hidup baru yang lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

  

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang perlu perubahan pola hidup yang 

lebih baik, GGF berusaha untuk menyelaraskan isu pola hidup sehat di Indonesia 

dengan melaksanakan kampanye Healthy Lifestyle. Kampanye yang baik dan tepat 

sasaran merupakan kampanye yang tidak hanya mengomunikasikan pesan-pesan 

tetapi juga membuat khalayak tergerak untuk melakukan kampanye yang 

disebarluaskan secara berkelanjutan. Apalagi, isu kesehatan di Indonesia yang 

terjadi karena pola hidup yang kurang baik sudah menjadi permasalahan yang 

cukup lama diarungi. Hal ini merupakan peluang untuk mempengaruhi masyarakat 

melakukan pola hidup sehat melalui kampanye Healthy Lifestyle yang diusung oleh 

GGF. Kampanye Healthy Lifestyle yang dilakukan oleh GGF juga sebagai peluang 

untuk membangun relasi dengan masyarakat.  

GGF melakukan banyak kegiatan yang bertujuan menjaga relasi dengan 

khalayak, tidak hanya dilakukan saat perusahaan sedang mengalami krisis, tetapi 

juga dilakukan secara rutin. Kampanye Healthy Lifestyle yang dilaksanakan GGF 

juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang membangun jembatan komunikasi 

yang kokoh dengan khalayak. Oleh karena itu, kegiatan kampanye Healthy Lifestyle 

yang dilaksanakan oleh GGF di tengah pandemi Covid-19 tidak hanya untuk 

memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat dengan menerapkan pola hidup 

sehat, tetapi juga sebagai kegiatan yang membentuk citra positif milik perusahaan. 

Pelaksanaan kegiatan kampanye Healthy Lifestyle di tengah pandemi Covid-19 

Gambar 1.3 Data sebaran Covid-19  

 

Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
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bukan merupakan hal mudah, karena masyarakat sedang dalam masa penyesuaian 

dengan segala perubahan yang ada. Penyesuaian kegiatan yang dijalani oleh 

masyarakat selama pandemi Covid-19 salah satunya adalah kegiatan yang semula 

dilakukan secara luring (offline) harus beralih menjadi kegiatan secara daring 

(online). Adanya perubahan ini membuat masyarakat Indonesia semakin sering 

menggunakan internet untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan.  

 Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) selama berlangsungnya pandemi Covid-19 di tahun 2020, pengguna 

internet di Indonesia meningkat menjadi 73,7 persen dari populasi yang setara 

dengan 196,7 juta. Pada data tersebut juga dijelaskan bahwa pengguna internet di 

Indonesia selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, mayoritas mengakses  

internet lebih dari 8 jam setiap harinya. Internet yang digunakan oleh masyarakat 

dimanfaatkan untuk membuka informasi dari berbagai platform web, aplikasi 

obrolan, maupun media sosial. Selama pandemi Covid-19, Instagram, Facebook, 

dan Twitter menjadi media sosial yang paling digemari oleh masyarakat. 

Berdasarkan data tersebut, kampanye secara daring dianggap pilihan terbaik untuk 

membagikan informasi tentang Healthy Lifestyle kepada khalayak luas. 

Pelaksanaan kampanye Healthy Lifestyle oleh GGF, pelaksanaannya difokuskan 

pada penggunaan media sosial yaitu Instagram.  

 Pemilihan media sosial Instagram untuk mengimplementasikan kampanye 

Healthy Lifestyle GGF karena Instagram merupakan salah satu media sosial yang 

dapat memublikasikan konten dalam bentuk audio dan visual serta merupakan salah 

satu media sosial yang memiliki banyak pengguna dengan intensitas penggunaan 

yang tinggi. Berdasarkan data dari Napoleon Cat, pengguna Instagram selama 

pandemi Covid-19 terus bertambah dari 65,7 Juta di bulan Januari 2020 menjadi 

69,2 juta di bulan Mei 2020. Napoleon Cat juga memublikasikan bahwa Instagram 

memiliki pengguna yang mayoritas adalah golongan produktif dengan rentang 

umur 18-34 tahun.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, kampanye Healthy Lifestyle yang 

dilaksanakan oleh GGF merupakan upaya dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya penerapan pola hidup sehat terutama selama 

pandemi Covid-19. Melihat pada kondisi yang ada selama pandemi Covid-19, GGF 

pada akhirnya melaksanakan kegiatan kampanye Healthy Lifestyle ini secara 

daring. Jika dilihat dari unggahan di Instagram, GGF melaksanakan kampanye ini 

sejak 3 Maret 2020. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pola hidup sehat, kegiatan ini juga berguna dalam membangun citra positif 

perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. 

Sebagai perusahaan penghasil produk sehat, tentunya GGF mengharapkan dapat 

turut andil dalam perbaikan pola hidup sehat masyarakat. Pelaksanaan sebuah 

kampanye oleh perusahaan yang relevan dengan masalah yang diangkat, menjadi 

penting untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Penelitian ini 

bermaksud mempelajari implementasi kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh 

GGF melalui media sosial Instagram @greatgiantfoods selama pandemi Covid-19. 

 Berdasarkan dengan penjelasan peneliti di atas, terdapat sepuluh penelitian 

terdahulu yang sudah peneliti kumpulkan sebagai referensi bagi peneliti dalam 

melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui 

persamaan, perbedaan, dan kebaruan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Penelitian pertama berjudul Analisis Implementasi Manajemen Kampanye dalam 

Kampanye Anti Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP 

Gambar 1.4 Data pengguna Instagram di Indonesia kategori usia 

periode Januari-Mei 2020 

 

Sumber : Napoleon Cat 
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Riau) Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Seksi Pencegahan 

Tahun 2017 yang dilakukan oleh Nadra Alfiati. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi manajemen kampanye dalam kampanye anti narkoba 

pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau) mulai dari 

pelaksanaan, faktor pendukung, hingga hambatan yang dimiliki selama 

menjalankan kampanye. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan 

paradigma konstruktivisme dan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti 

mendapatkan pembahasan dengan mewawancarai lima narasumber yang relevan. 

 Penelitian yang dilakukan berpedoman pada Model Brian W. Hogwood dan 

Lewis A. Gun dan Teori Fungsi Manajemen (G.R Terry) ini, mendapatkan hasil 

bahwa Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kegiatan 

kampanye yang dilakukan oleh Divisi P2M Seksi Pencegahan BNNP Riau sesuai 

dengan teori yang ada yaitu memiliki tahapan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakkan, dan evaluasi. Faktor pendukung kampanye terdapat dari eksternal 

yaitu antusiasme masyarakat dan internal yaitu kerjasama tim serta anggaran. 

Sedangkan faktor penghambat dalam kampanye ini adalah kurangnya sumber daya 

manusia dan belum adanya survei terhadap audiens dari media.  

 Dari penjelasan di atas, terdapat persamaan penelitian terdahulu ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu tujuan penelitian guna 

mengetahui implementasi kegiatan kampanye dari sebuah perusahaan/lembaga. 

Selain itu, penelitian ini memiliki kesamaan pendekatan dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Akan, tetapi penelitian terdahulu ini 

juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu, media 

yang digunakan dalam melaksanakan kampanye yaitu secara langsung (dalam 

penelitian terdahulu) dan media sosial (dalam penelitian yang akan dilakukan). 

Perbedaan lainnya ada pada objek penelitian (BNNP Riau pada penelitian 

terdahulu, GGF pada penelitian ini), dan teori penelitian (Model Brian W. 

Hogwood dan Lewis A. Gun dan Teori Fungsi Manajemen pada penelitian 

terdahulu, Model Kampanye Nowak dan Warneryd serta Model Manajemen 

Kampanye pada penelitian ini). 
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 Penelitian lain yang dilakukan oleh Ade Irma Surani Haliq di tahun 2018 

dengan judul Pemanfaatan Media Sosial untuk Mengampanyekan Program Listrik 

Pintar di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar, di mana dalam penelitian ini 

terdapat tujuan penelitian yaitu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-

langkah pelaksanaan, tampilan kampanye, penerimaan masyarakat, serta kekuatan 

dan kelemahan penggunaan Facebook sebagai media kampanye program listrik 

pintar di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta menggunakan Model 

Miles & Huberman sebagai teori pendukung.  

 Hasil penelitian menunjukkan empat tahap pelaksanaan kampanye program 

Listrik Pintar menggunakan media sosial Facebook yaitu, membuat konten, 

mempersiapkan desain kampanye, pengajuan konten dan desain ke atasan, serta 

melakukan unggahan ke media sosial Facebook. Penelitian ini juga menjelaskan 

bahwa tampilan kampanye yang diunggah menarik dan diterima oleh masyarakat 

(ada yang positif, ada pula yang negatif). Dalam penggunaan media sosial 

Facebook juga dianggap efektif karena dapat menjangkau audiens secara luas, 

mudah digunakan, dan biaya kampanye menjadi rendah. Tetapi ada pula 

kekurangan dalam menggunakan Facebook sebagai media kampanye karena 

minimnya anggaran yang dimiliki dan belum mencakup seluruh pelanggan PLN. 

 Terdapat persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penggunaan pendekatan yaitu 

kualitatif dan tujuan penelitian yang mana ingin melihat tahap pelaksanaan sebuah 

kampanye di media sosial. Terdapat juga perbedaan yang terlihat dalam penelitian 

terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan 

tersebut terletak pada penggunaan media sosial yang digunakan dalam kampanye 

(Facebook dalam penelitian terdahulu, dan Instagram dalam penelitian ini), teori 

(Miles dan Huberman dalam penelitian terdahulu dan Model Kampanye Nowak dan 

Warneryd serta Model Manajemen Kampanye pada penelitian ini), dan objek 

penelitian (PLN pada penelitian terdahulu, GGF dalam penelitian ini). 
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 Penelitian terdahulu ketiga yang dijadikan referensi oleh peneliti adalah 

Program Kampanye #dirumahaja di Tengah Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh 

Dian Aprianita, Dasrun Hidayat di tahun 2020. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

memberikan gambaran tentang pelaksanaan program kampanye #dirumahaja yang 

dipelopori oleh perusahaan Gojek serta mengetahui persepsi customer Gojek terkait 

pesan kampanye #dirumahaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pelanggan 

Gojek yang aktif di media sosial dan Model Difusi Inovasi sebagai teori pendukung. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye melalui media 

sosial Instagram dianggap menarik oleh pelanggan mulai dari gambar, karakter 

pesan, warna, dan kebaruan konten. Pelaksanaan kegiatan kampanye yang 

mendapat respon positif dari pelanggan diharapkan mampu mendorong adanya 

perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku dari pelanggan Gojek Indonesia dalam 

menghadapi pandemi Covid-19. 

 Dari penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan yang 

terlihat. Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah penggunaan media sosial Instagram sebagai media kampanye. 

Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu 

pendekatan kualitatif. Kedua penelitian ini juga dilakukan di tengah pandemi 

Covid-19. Selain itu, pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan juga 

terdapat perbedaan yaitu, objek penelitian (Gojek pada penelitian terdahulu, GGF 

pada penelitian ini) dan teori (Difusi Inovasi pada penelitian terdahulu, Model 

Kampanye Nowak dan Warneryd serta Model Manajemen Kampanye pada 

penelitian ini). 

 Selain penelitian terdahulu di atas, terdapat tujuh penelitian lainnya yang 

juga dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Penelitian tersebut berjudul 

Efektitivitas Instagram “Earth Hour Bogor” Sebagai Media Kampanye 

Lingkungan oleh Ghina dan Anna, Pemanfaatan Media Sosial Instagram pada 

Kampanye “Traditional Games Returns” oleh Brigitta dan Dhita, #Vapelife: An 

Exploratory Study of Electronic Cigarette Use and Promotion on Instagram oleh 

Linnea, Communicating Effectively about CSR on Twitter oleh Theo dan Jana, 

Prevent Stunting Campaign: Dissemination of Health Information through 
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Instagram oleh Khusnul dan Laksmi, The Girl Rising ‘We Dream, We Rise’ Social 

Media Campaign in India, Reach, Engagement, and Impact oleh Amita, serta Using 

a Media Campaign to Increase Engagement with a Mobile Based Youth Smoking 

Cessation Program oleh Amy. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu yang ada 

di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan 

dalam teori yang digunakan, fokus penelitian, serta objek penelitian. Penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti juga berlangsung selama masa pandemi Covid-19. 

Selain itu, fokus penelitian mencakup proses implementasi kampanye yang 

dilakukan melalui media sosial Instagram mulai dari perencanaan hingga evaluasi. 

 Berdasarkan uraian di atas baik penjelasan mengenai latar belakang masalah 

serta referensi yang hadir dari penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan 

permasalahan yang membuat adanya penyesuaian dalam melakukan kampanye. 

Maka dari itu, peneliti menentukan judul untuk penelitian yang akan dilakukan, 

yaitu “Implementasi Kampanye Healthy Lifestyle Great Giant Foods Selama 

Pandemi Covid-19 Melalui Instagram @greatgiantfoods”.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan fakta dan data yang diuraikan peneliti pada signifikansi 

penelitian, peneliti memiliki fokus pada pengimplementasian kegiatan kampanye 

Healthy Lifestyle yang dilaksanakan oleh GGF secara daring melalui media sosial 

Instagram @greatgiantfoods guna membangun kesadaran khalayak tentang 

pentingnya pola hidup sehat terutama selama pandemi Covid-19. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, 

yakni bagaimana implementasi kegiatan kampanye Healthy Lifestyle yang 

dilaksanakan oleh GGF selama masa pandemi Covid-19? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dijabarkan oleh peneliti, 

adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui proses 

pengimplementasian kegiatan kampanye Healthy Lifestyle yang dilakukan secara 

daring oleh GGF selama pandemi Covid-19. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapatkan dalam melakukan penelitian ini, yakni : 

1. Manfaat Teoritis  

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat membantu 

mengembangkan ilmu komunikasi terutama dalam segi 

pengimplementasian kampanye. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa ilmu komunikasi dan 

dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pengembangan teori ilmu 

komunikasi khususnya di bidang kampanye. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat membawa perubahan terhadap 

perilaku sosial serta memunculkan inovasi baru bagi perusahaan dalam 

mengimplementasikan pelaksanaan kampanye.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah penulis melaksanakan 

proses penelitian yang sesuai dengan struktur yang telah ada berdasarkan kerangka 

ilmiah bagi sebuah skripsi, yakni : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi signifikansi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

Merupakan bab yang berisi konsep-konsep dan teori yang digunakan sebagai 

pendukung penelitian, serta kerangka berpikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini, disajikan objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, 

penentuan informan, sumber data teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta 

waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV 

Bab ini menyajikan diskusi dan analisis data serta pembahasan dari data-data yang 

sudah dikumpulkan oleh peneliti. 

BAB V 

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti 

berdasarkan data yang ada. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini menjelaskan referensi buku, jurnal, media, dan berbagai referensi 

lainnya yang digunakan peneliti sebagai informasi penunjang. 

 

 

 

 

 

 

 


