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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sampah adalah permasalahan yang sudah sangat sering terdengar dengan 

berbagai akibat yang ditimbulkannya, mulai dari penyakit, bau tidak sedap dari 

tumpukan sampah, hingga banjir di berbagai daerah. Permasalahan banjir dan 

berbagai penyakit juga tidak jarang muncul di Kota Malang. Semua itu tidak lepas 

dari akibat sampah yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari sampah rumah 

tangga, sampah perdagangan dan perkantoran, Industri, dan lain sebagainya 

beserta berbagai kegiatan penduduknya yang menimbulkan sampah. Dari 

banyaknya sumber sampah dan tingginya jumlah penduduk di Kota Malang, 

sampah yang dihasilkan tentunya semakin banyak. 

“Pemkot Malang memperluas lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

Supit Urang Kota Malang Jawa Timur dari 15 hektare menjadi 25 hektare guna 

menampung kapasitas sampah sebanyak 600 ton per hari.”
1
 Dari tindakan 

perluasan TPA tersebut terlihat bahwa pemerintah semakin membutuhkan banyak 

lahan hanya untuk mengatasi masalah sampah yang semakin banyak seiring 

dengan pertambahan penduduk di Kota Malang. Sebagian besar masyarakat masih 

memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, belum memberi nilai 

sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola 

sampah masih bertumpu pada metode lama, yakni sampah dikumpulkan, 

                                                           
1
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diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa masih banyak warga yang tidak peduli dengan sampah, dan 

mereka masih terus melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, maupun 

melakukan kegiatan pembakaran sampah yang dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan, atau mereka sanggup membayar retribusi sampah asalkan sampah 

yang mereka hasilkan cepat lenyap dari pandangan mereka.  

Permasalahan sampah yang ada di Kota Malang selain TPA yang semakin 

menyempit juga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. 

Pembuangan dilakukana ke sungai atau badan air yang nantinya dapat 

menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu banjir. Selain itu 

kebiasaan membakar sampah terutama sampah palastik, juga menjadi masalah 

yang perlu mendapat perhatian. Pembuangan sampah dengan cara lama secara 

tidak langsung akan mendidik anak untuk meniru perilaku orang tua/dewasa, agar 

setiap sampah yang dihasilkan dari rumah dibuang sembarang tempat dan dibakar. 

Kebiasaan ini akan terus berlangsung hingga mereka dewasa, untuk selanjutnya 

mereka akan mencontohkan perilaku mereka ke generasi selanjutnya. 

Aktivitas penanganan sampah dengan konvensional seperti pembuangan 

sampah di sembarang tempat, pembakaran sampah atau sistem kumpul angkut dan 

buang di tempat pembuangan akhir (TPA) saat ini sudah merupakan cara atau 

kebiasaan sebagian besar masyarakat di kota Malang. Cara pengelolaan atau 

penanganan sampah tersebut dapat mencemari lingkungan, serta berbagai 

permasalahan lingkungan seperti di atas. Hal ini perlu diberikan perhatian dan 

usaha yang cukup untuk meminimalisir akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya. 
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Dan usaha yang dilakukan tidak akan berhasil jika hanya dengan tindakan 

pemerintah atau organisasi peduli lingkungan tertentu saja. Kesadaran diri 

masyarakat yang tidak pernah lepas dari sampah adalah hal yang sangat 

berpengaruh untuk mencapai lingkungan yang bersih dalam jangka panjang atau 

terus menerus. Untuk itu, adanya program Bank Sampah diharapkan akan dapat 

membantu untuk menindak dan mengatasi permasalahan sampah. 

Bank Sampah adalah salah satu program yang digunakan sebagai 

pendekatan dalam pengelolaan sampah. Bank sampah juga merupakan program 

yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dan 

pendidikan. Asisten Deputi Urusan Pengelolaan Sampah Kementerian 

Lingkungan Hidup, Sudirman, mengatakan sebanyak 1.195 bank sampah telah 

dibangun di 55 kota di seluruh Indonesia. "Kami memberi contoh untuk 

membangun lima bank sampah, tapi hasilnya dalam dua tahun sudah ada 1.195 

bank sampah. Itu luar biasa," katanya, di Jakarta, Jumat. Menurut Sudirman, 

jumlah tersebut merupakan data hingga Desember 2012 dan diperkirakan saat ini 

lebih banyak lagi bank sampah yang terbentuk.
2
 Malang sebagai salah satu kota 

besar di Indonesia juga telah mengembangkan program serupa dalam bentuk 

badan hukum Koperasi dengan nama Bank Sampah Malang (BSM) sejak Agustus 

2011 yang beralamat di Jl. S. Supriyadi No. 38 A Malang. Tidak jauh berbeda 

dengan bank pada umumnya, dalam Bank Sampah terdapat teller, buku tabungan, 

nasabah dan proses setor tarik. Hanya saja, nasabah menabung sampah dan 

menarik uang, sedangkan bank pada umumnya menabung uang dan menarik uang 
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kembali. Untuk menjadi nasabah bank sampah ini calon masyarakat harus datang 

ke kantor Bank Sampah Malang dan mendaftarkan diri menjadi nasabah secara 

individu. Untuk nasabah kelompok berjumlah minimal 20 orang anggota dalam 

rumah tangga/KK dan untuk sekolah minimal 40 siswa/guru. Bagi nasabah 

kelompok, sampah yang mereka kumpulkan diambil ke daerah mereka masing-

masing oleh koperasi Bank Sampah Malang (BSM) sesuai jadwal yag sudah 

ditentukan. Sampah yang masuk ke koperasi BSM nantinya akan disalurkan pada 

pabrik atau diolah sendiri oleh masyarakat dan Bank Sampah sehingga menjadi 

barang ekonomis atau menghasilkan uang 

Sebagai program yang masih terbilang cukup baru di Malang, program 

Bank Sampah perlu dipasarkan ke masyarakat. Pemasaran  pada masyarakat kota 

Malang perlu dilakukan mengingat kesadaran masyarakat saat ini yang masih 

rendah akan pentingnya pengelolaan sampah. Tidak perlu menunggu sampah 

menjadi permasalahan besar seperti di Jakarta, Yogjakarta atau kota-kota besar 

lainnya. Penyadaran akan perilaku masyarakat terhadap sampah perlu ditanamkan 

dan dirubah sejak dini. Tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya 

pengelolaan sampah dan tidak semua masyarakat sudah mengetahui akan program 

ini. Ada yang sudah mengetahui atau setengah tau namun tidak menangkap bahwa 

program ini adalah usaha positif untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik 

dan memiliki banyak keuntungan. Untuk itu, program yang positif ini perlu 

tersalurkan dan dilaksankan dengan maksimal sebagai upaya untuk kebersihan 

lingkungan. Perencanaan dan pemasaran program ide yang ada di dalamnya ini 

tentunya tidak akan lepas dari strategi komunikasi pemasaran sosial, yakni dengan 
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tujuan akhir untuk mengubah perilaku masyarakat dari pesan yang disampaikan 

melalui komunikasi yang dilakukan. 

Terkait dengan hal di atas salah satu definisi komunikasi yang 

mendukungnya adalah komunikasi menurut Hoveland, Janis & Kelley sebagai 

berikut “Komunikasi adalah proses melalui mana seseorang (komunikator) 

menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan 

mengubah perilaku orang-orang lainnya.”
3
 Social marketing/pemasaran sosial 

sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Pemasaran sosial yang dilakukan 

seseorang atau kelompok memerlukan kemampuan dan cara komunikasi yang 

baik dan tertata untuk dapat menyampaikan pesan/ide dengan tepat. Selaras 

dengan proses dan tujuan komunikasi dari definisi komunikasi Hoveland, Janis & 

Keeley tersebut pemasaran sosial adalah strategi “menjual” gagasan untuk 

mengubah pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat. Koperasi Bank Sampah 

Malang juga melakukan pemasaran sosial untuk menyampaikan 

informasi/ide/pesan terkait program Bank Sampah. 

Dengan adanya pemasaran sosial program, masyarakat kemudian ada yang 

dapat menerima dengan baik nilai/ide program Bank Sampah. Hal ini dapat dilihat 

dari data mengenai tingkat adopsi program Bank Sampah yang diungkapkan 

dalam Berita Surya Online pada November 2012 “Bank Sampah di Kota Malang 

ini memang terlihat sangat pesat. Sejak berdiri tahun 2011 lalu, BSM sudah 

mempunyai sekitar 19.000 nasabah. Memiliki, 181 kelompok binaan dari 

masyarakat, 161 kelompok binaan dari sekolah, serta 18 kelompok binaan dari 

                                                           
3
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instansi, dan binaan secara individu.”
4
 Dan “hingga Januari 2013 jumlah nasabah 

kemudian mencapai 20.000 lebih”
5
,  Dengan tingginya jumlah nasabah Bank 

Sampah seperti itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat bisa menyambut dengan 

baik program ini sehingga dari awal berdiri hingga usianya saat ini yang cukup 

muda Bank Sampah di Kota Malang sudah mendapat perkembangan nasabah 

yang signifikan. 

Selain penerimaan yang baik dari masyarakat terkait program Bank 

Sampah ada pula yang masih belum menangkap positif akan nilai/ide program ini 

atau bahkan tidak tahu tentang Bank Sampah Malang. Masih banyak masyarakat 

yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang rendah tentang cara pengelolaan 

sampah yang benar. Untuk itu, pemasaran kepada masyarakat akan upaya untuk 

menciptakan lingkungan sehat melalui pengelolaan sampah yang benar perlu 

dilakukan agar masyarakat dapat mengantisipasi sedini mungkin munculnya 

berbagai penyakit yang berbasis lingkungan. Karena itu, diperlukan dukungan 

komunikasi untuk menyampaikan informasi dan pesan penyelamatan lingkungan 

kepada masyarakat. 

Keberhasilan komunikasi yang efektif banyak ditentukan oleh penentuan 

strategi komunikasi. Dengan mengkaji secara komprehensif situasi dan isu sosial, 

maka organisasi dapat memperoleh peta sosial lengkap dalam konteks dinamika 

sosial masyarakat di sebuah tempat tertentu. Terkait isu sosial mengenai sampah, 

sebagai upaya mengubah perilaku untuk meningkatkan dan membangun budaya 

                                                           
4
 http://surabaya.tribunnews.com/2012/11/02/menteri-lh-puji-bank-sampah-malang 

5
 http://banksampah.org/index.php?page=pages&param=contact&title=Kontak 
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hidup bersih masyarakat, pemasaran sosial kemudian digunakan sebagai alat 

untuk mentransformasikan dan menanamkan paradigma tersebut. Untuk itu, perlu 

dirumuskan serangkaian strategi yang juga telah dikonstruksi disiplin ilmu 

komunikasi dalam konsep komunikasi pemasaran, khususnya pemasaran sosial. 

Dibentuknya program Bank Sampah Malang sejak awal tentunya mengharapkan 

program ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan 

kuat ditengah berbagai tantangannya yang ada demi tercapainya tujuan utama 

program ini. Dalam hal ini Koperasi Bank Sampah Malang sekaligus dapat 

menentukan cara melakukan tindakan sosial yang tepat dalam rangka merubah 

perilaku masyarakat menjadi lebih baik melalui program Bank Sampah dengan 

menerapkan strategi komunikasi pemasaran sosial. Sehubungan dengan hal 

tersebut, komunikasi pemasaran sosial dalam program Bank Sampah diharapkan 

mampu merubah perilaku target adopter yang sudah ditentukan. Komunikasi 

pemasaran sosial yang dilakukan diharapkan akan dapat terlaksana dengan efektif 

sehingga mencapai tujuan komunikasi yang ada di dalamnya yakni penyampaian 

pesan, ide-ide, nilai, dll untuk merubah pola fikir dan sikap target adopter 

program. Dengan perubahan pola fikir target adopter nantinya diharapkan akan 

dapat merubah sikap target terhadap sampah dan lingkungan. Untuk itu, peneliti 

ingin meneliti bagaimana “Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Program 

Bank Sampah (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Malang).” Strategi 

komunikasi yang tepat akan mendukung terlaksananya program dengan baik dan 

sesuai tujuan penyampai pesan/komunikasi yang dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu, 

bagaimana strategi komunikasi pemasaran sosial program Bank Sampah? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai nanti 

pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran 

sosial program Bank Sampah. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1 Manfaat Akademis 

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan 

komunikasi pemasaran sosial yang merupakan bagian dari bidang 

studi komunikasi. 

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana 

pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

komunikasi. 

D.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan informasi dan data pada Koperasi Bank Sampah Malang 

sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan strategi komunikasi 

pemasaran sosialnya. Hal tersebut agar nilai dan ide-ide yang terdapat 

pada program Bank Sampah dapat tersampaikan tepat sebagaimana 
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yang diharapkan dan sesuai tujuan dari proses komunikasi yang 

dilkakukan di dalamnya. 

2. Selain itu, peneliti mengaharapkan penelitian ini akan dapat memberi 

manfaat bagi praktisi yang melakukan komunikasi pemasaran, 

terutama pada pemasaran sosial dengan menjadikan karya tulis ini 

sebagai bahan referensi yang dapat mereka pertimbangkan. 

E. Kajian Pustaka 

E.1 Strategi Komunikasi 

Segala macam tindakan dalam hidup ini membutuhkan strategi untuk 

mencapai tujuan dari tindakan itu sendiri. Liliweri berpendapat bahwa 

“strategi adalah perspektif, posisi, rencana, dan pola. Strategi adalah jembatan 

yang menghubungkan kebijakan dengan sasaran. Strategi dan taktik 

merupakan jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara tujuan dan 

alat yang dipakai untuk mencapai tujuan. Singkatnya, strategi adalah konsep 

yang mengacu pada jaringan yang kompleks dari pemikiran, ide-ide, 

pengertian yang mendalam, pengalaman, sasaran, keahlian, memori, persepsi, 

dan harapan yang membimbing untuk menyusun suatu kerangka pemikiran 

umum agar kita dapat memutuskan tindakan-tindakan yang spesifik bagi 

tercapainya tujuan.”
6
 

Pendapat tersebut dapat dijadikan suatu dasar untuk memandang 

bahwa untuk mencapai kesuksesan sebuah program diperlukan strategi 

yangmana dalam hal ini adalah konsep yang mengacu pada jaringan 
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 Alo Liliweri, Komunikasi: Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), p.239 
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kompleks terhadap program agar dapat memutuskan tindakan-tindakan yang 

spesifik untuk merubah perilaku masyarakat atau target adopter program. 

Menurut Effendy “Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan 

(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan.”
7
 Sehingga 

dalam program Bank Sampah juga perlu dilakukan suatu perencanaan 

manajemen untuk mencapai kesuksesan tujuan program tersebut. 

Sesuai dengan pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas 

bahwa kita harus dengan sengaja memilih serangkaian kegiatan yang berbeda 

untuk memberikan nilai tambah terhadap program. Pemasar program sosial 

juga harus dapat memilih strategi atau serangkaian kegiatan yang berbeda 

untuk memberikan suatu nilai tambah demi menarik konsumen atau target 

adopter. Salah satunya yakni dengan rumusan strategi komunikasi yang perlu 

dilakukan dalam program sosial yang akan didistribusikan. Lalu apa itu 

strategi komunikasi? 

Untuk memahami apa itu strategi komunikasi, kita dapat melihatnya 

dari beberapa pendapat ahli tentang definisi strategi komunikasi berikut. 

1. Alo Liliweri 

Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita merancang strategi 

untuk mengkomunikasikannya hingga tujuan komunikasi itu tercapai. Sesuai 

dengan ungkapan Liliweri bahwa “Semua aktivitas yang berhubungan dengan 

komunikasi sudah tentu tidak asal jadi. Komunikasi manusia harus 

direncanakan, diorganisasikan, ditumbuhkembangkan agar menjadi 
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 Onong Uchana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), p. 32 
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komunikasi yang lebih berkualitas, salah satu langkah terpenting adalah 

menetapkan „strategi komunikasi.‟ Dalam banyak kasus komunikasi manusia, 

yang disebut strategi komunikasi yang baik adalah strategi yang dapat 

menetapkan atau menempatkan posisi seseorang secara tepat dalam 

komunikasi dengan lawan komunikasinya sehingga dapat mencapai tujuan 

komunikasi yang telah ditetapkan.”
8
 

2. Onong Uchana Effendy 

Definisi strategi komunikasi diungkapkan oleh Effendy dalam bukunya, 

yakni “Strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication 

management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi 

komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara 

praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa 

berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.”
9
 Seseorang 

yang buta atau tuli tidak mungkin diberikan perlakuan yang sama dalam 

menyampaikan pesan komunikasi yang akan dilakukan. Sebelum melakukan 

komunikasi dengan orang yang buta atau tuli tersebut tentunya kita akan 

menentukan dan memilah strategi yang tepat dan sesuai kondisi lawan 

komunikasi ini agar komunikasi yang dilakukan nanti akan mencapai 

efektifitasnya. Misalnya dengan pemanfaatan media penyampai pesan yang 

tepat, seperti bahasa tubuh yang mereka fahami untuk berkomunikasi. 

 

                                                           
8
 Liliweri, op.cit., p.238 

9
 Effendy, loc.cit. 
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3. Anwar Arifin 

Anwar Arifin juga memberikan pernyataan bahwa: “Sesungguhnya suatu 

strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang 

akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi 

komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) 

yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan, guna 

mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh 

beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan 

perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat.”
10

 

Pada intinya, strategi komunikasi adalah perpaduan perencanaan dan 

manajemen komunikasi yang perlu dilakukan seseorang, sekelompok orang, 

atau suatu lembaga untuk mencapai keberhasilan dan tujuan yang diharapkan. 

Begitu juga dalam usaha mencapai keberhasilan program Bank Sampah. 

Koperasi BSM memerlukan suatu strategi komunikasi dalam memasarkan 

program untuk merubah perilaku masyarakat akan pengelolaan sampah. 

E.2 Konsep Pemasaran Sosial 

Negara-negara lain sudah banyak yang menggunakan pendekatan 

social marketing atau pemasaran sosial untuk memecahkan masalah-masalah 

sosial. Sedangkan di Indonesia konsep ini merupakan konsep yang masih 

jarang digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan sosial yang tentunya banyak  terjadi di Indonesia. Berbagai 

permasalahan yang dapat disoroti meliputi masalah lingkungan, hukum, 
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 Anwar Arifin, Strategi Komunikasi (Bandung: Amico, 1984), p. 84 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anwar+Arifin%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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peraturan lalu lintas dan kaitannya dengan tingkat kecelakaan, pelanggaran-

pelanggaran hukum, kesehatan, dan lain-lain. Semua permasalahan tersebut 

tidak lepas dari proses komunikasi untuk memasarkan program yang 

mendukung masing-masing permasalahan. 

E.2.1 Penerapan Pemasaran Sosial 

Beberapa contoh penerapan pemasaran sosial di Negara lain 

dipaparkan pada beberapa contoh kasus program pencegahan penyakit 

jantung di Stanford, perubahan peraturan jalan di Swedia, program 

kontrasepsi melalui kondom di Philipina, program tindakan pada 

penyalahguna obat-obatan pada kalangan remaja di Kanada, dan masih 

banyak lagi contoh penggunaan pendekatan pemasaran sosial di negara-

negara lain. Berikut dijabarkan penggunaan pendekatan pemasaran sosial 

pada “program tindakan pada penyalahguna obat-obatan pada kalangan 

remaja di Kanada” yang dilatarbelakangi oleh akibat yang ditimbulkan 

penyalahguna obat-obatan seperti tingginya tingkat kecelakaan dan kerusakan 

fasilitas jalan raya, menurunnya produktifitas di tempat kerja, dan 

meningkatnya pasien rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit. Hal ini sesuai 

dengan contoh kasus yang diuraikan dalam buku Philip Kotler dan Eduardo 

L. Roberto sebagai berikut: 

Social Marketing Environment 

Canada‟s Ministry of Health identified drug abuse as a leading cause of 

highway accidents and fatalities, the loss of productivity in the 

workplace, and the mounting inpatient and outpatient caseloads in 

hospitals. Its Health Service and Promotion Branch (HSPB) identified 

both legal and illegal drugs, such as alcohol, prescription drugs, over-
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the-counter drugs and solvents. The most abused drugs were alcohol, 

tranquilizers, and sedatives. 

HSPB estimated that over 600.000 Canadians, out of population of 25 

million were dependent on alcohol. Many more were drinking their way 

to dependence, even though, it was acknowledged, Canadians tend 

minimize alcohol‟s potential harm and many do not consider it a drug. 

Canadians also ranked among the world‟s biggest user per capita of 

legal psychoactive drugs, such as tranquilizers and sedatives. A 1985 

survey indicated that 1,1 million Canadians had used cannabis 

(marijuana) in the previous year.
 11

 

 

Dari kutipan di atas peneliti menginterpretasikan bahwa Services and 

Promotion Branch (HSPB) melakukan identifikasi dan survey populasi 

Kanada yang ketergantungan alkohol dan obat-obatan. Dari identifikasi 

tersebut, mereka mendapati 600.000 orang dari 25 juta populasi Kanada 

ketergantungan alcohol. Dan berdasarkan survey mereka pada 1985 

menyimpulkan 1,1 juta orang Kanada terindikasi menggunakan ganja pada 

tahun sebelumnya. 

The Target-Adopter Population 

In 1987 the government of Canada mounted a five-year National Drug 

Strategy to confront the country‟s drug abuse problem. This initiative 

aimed to decrease the „harm to individuals, families and communities 

from the abuse of drugs through a balanced approach.‟ Six elements 

constituted this balanced approach: (1) education and prevention, (2) 

treatment and rehabilitation, (3) enforcement and control, (4) 

information and research, (5) international cooperation, and (6) national 

focus. Of these six elements, the first (education and prevention) 

absorbed close to 75 percent of the program‟s allocated $210 million 

budget. Anti-drug-abuse planners justified this priority by stating that it 

struck at „the root cause of the problem‟ –the demand for drugs and the 

need to reduce that demand. The program‟s second element, although 

addressing the source of demand, did so after the harm had already 

taken place. Other elements attacked the „supply‟ side of the drug 

problem. 
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In the education and prevention program, HSPB identified youth and 

their parents as the most important target-adopter group.
12

 

 

Dari kutipan di atas peneliti menginterpretasikan bahwa pada tahun 

1987, pemerintah Kanada melakukan enam pendekatan keseimbangan untuk 

mengetahui target adopter program yang paling penting. Dari elemen 

pendekatan pendidikan dan pencegahan kemudian teridentifikasi kalangan 

remaja dan orangtua mereka adalah kelompok target adopter yang paling 

penting. 

The Social Marketing Strategy 

To reach the target youth and their parents, HSPB decided on a public 

awareness, information, and persuasion strategy. The planners 

determined that education and prevention would be effectuated in the 

initial year by accomplishing three objectives: 

1. Making the youth and their parents aware of the drug problem. 

2. Informing the youth and their parents about the damage of drugs to 

the body and the mind. 

3. Persuading the youths about the benefits of a lifestyle free of alcohol 

and other drugs and persuading the parents of the need to discuss 

drug use openly with their children.
13

 

 

Dari kutipan di atas peneliti menginterpretasikan bahwa untuk 

menjangkau target programnya, HSPB memutuskan untuk menggunakan 

strategi penyadaran publik, informasi dan persuasi. Para penyusun rencana 

menetapkan pendidikan dan pencegahan akan tetap diselenggarakan pada 

awal tahun dengan 3 tujuan yakni: 

 Menyadarkan remaja dan orangtua mereka mengenai masalah obat-obatan. 

 Memberikan informasi pada remaja dan orangtua mereka mengenai 

bahaya obat-obatan bagi tubuh dan otak. 
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 Meyakinkan para remaja mengenai manfaat gaya hidup bebas alkohol dan 

obat-obatan lainnya dan meyakinkan para orangtua mengenai pentingnya 

mendiskusikan kegunaan obat-obatan dengan terbuka pada anak-anak 

mereka. 

Social-Marketing-Mix Programs 

A communication campaign was launched to translate the objectives into 

a positioning concept. The choice was to focus on the factual nature of 

the harmfulness of drugs (its believability) or on the evaluative response 

to drugs –the attitude toward its positive or negative characteristics. 

Another choice to involved a focus on youth versus parents. HSPB chose 

attitude and youth and adopted the branding „Really Me?‟
14

 

 

Dari kutipan di atas peneliti menginterpretasikan bahwa kampanye 

komunikasi mereka lakukan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah  mereka tetapkan. Pilihan mereka fokus pada sifat nyata respon 

evaluatif pada narkoba. HSPB memilih sikap dan pemuda dan mengadopsi 

branding “Really Me?” 

Distribution 

To expose the „Really Me?‟ idea to youth and their parents, HSPB had to 

find a message distributor and selected an advertising agency. For the 

primary distribution channels, selected television and radio stations were 

chosen as an assured way of reaching young people and their parents. 

Supplementary channels to reinforce the primary media were bus and 

subway media, magazines, and booklets.
15

 

 

Dari kutipan di atas peneliti menginterpretasikan bahwa untuk 

menyalurkan ide “Really Me” kepada target sasarannya, HSPB menggunakan 

stasion-stasion TV dan radio terpilih sebagai saluran utama penyampaian 

pesan-pesannya. Sedangkan untuk memperkuat media primer tersebut HSPB 
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menggunakan media seperti majalah dan brosur-brosur bus dan kereta bawah 

tanah. 

Adoption Promotion 

To raise awareness of the „Really Me?‟ concept, HSPB programmed 

some special events: 

1. It sponsored a two-day National Forum on Drug Awareness in  

Winnipeg to assist community volunteers, drug addiction specialist, 

and other health and social service to professionals to acquire 

information and skills for developing community awareness 

programs. 

2. It declared a National Drug Awareness Week across the country, with 

planned and widely publicized provincial and territorial drug-

awareness activities. 

3. It gained private-sector participation through Really Me booklets and 

messages tied to the product line of Canada‟s largest manufacturer of 

school supplies and a sweatshirt promotion campaign launched by the 

ministers of health and welfare and of youth and a corporate leader. 

4. It aired a one-hour prime-time special on the „Really Me‟ campaign 

on English and French language radio and television stations. 

5. It disseminated a Really Me calendar/magazine in 1,3 million school 

binders, called Note Totes, which were distributed through retail 

stores and provincial drug addiction and prevention agencies.
16

 

 

Dari kutipan di atas peneliti menginterpretasikan bahwa dalam 

promosinya, HSPB merancang beberapa event khusus untuk memabangun 

kesadaran para target adopternya mengenai konsep “Really Me?” 

Implementation and Control 

HSPB implemented the „Really Me?‟ campaign through a project office, 

Health and Welfare Canada (HWC), which cooperated with other 

governmental agencies, including the Royal Canadian Mounted Police, 

Correctional Service of Canada, the Ministry of Justice, the Ministry of 

Revenue (Custom and Excise Offices), the External Affairs of Ministry, 

and the Ministry of State for Youth. HWC collaborated with the 

provincial and territorial governments in developing and implementing a 

community-level „Really Me‟ awareness program. Private sector 

cooperation was achieved through the participation of many prominent 
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companies, including owners of supermarkets and shopping malls, that 

promised to reach a large number of youths. 

To evaluate the campaign‟s impact on the target-adopter groups, HWC 

hired a national public opinion organization to survey behavioral 

changes among young people and their parents. The surveys were timed 

to coincide with the campaign‟s major placements in the media. The 

survey design sought data on the target-adopter groups‟ awareness and 

reactions to the antidrug campaign and on their attitudes and behavior.
17

 

 

 Dari kutipan di atas peneliti menginterpretasikan bahwa HSPB 

mengembangkan dan mengimplementasikan kampanyenya di tingkat 

masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah. Selain 

itu, mereka juga bekerjasama dengan sektor swasta yang menjanjikan untuk 

menjangkau banyak remaja. Sedangkan untuk mengevaluasi dampak 

kampanye pada kelompok adopter, HWC menyewa suatu organisasi pendapat 

publik nasional untuk menyurvey perubahan-perubahan perilaku di kalangan 

remaja dan orang tua mereka.  

Dalam rangka mengurangi tingkat populasi penduduk, pemasaran 

program KB oleh pemerintah juga dapat kita lihat sebagai salah satu contoh 

penerapan pemasaran sosial yang juga dilakukan di Indonesia. Komunikasi 

pesan-pesan program tersebut seringkali dilakukan melalui media elektronik 

seperti radio atau pun televisi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mencapai target adopter program KB di seluruh Indonesia.  

Dari uraian konsep pemasaran sosial di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa konsep pemasaran sosial ini dapat mendukung suatu usaha mengatasi 

masalah sosial dengan memperhatikan penggunaan strategi yang tepat. 

Dengan begitu, konsep pemasaran sosial ini juga perlu dikembangkan dan 
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digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahn sosial yang ada 

di Indonesia. Hal tersebut tidak pernah terlepas dari strategi komunikasi yang 

menentukan kesuksesan suatu program atau upaya yang dilakukan untuk 

kebaikan/kesejahteraan masyarakat. 

E.2.2 Pengertian Pemasaran Sosial 

Pemasaran sosial atau social marketing adalah disiplin pemasaran 

yang berbeda, dimana konsep pemasaran sosial pertama kali dalam suatu 

jurnal pemasaran yang dipelopori oleh Philip Kotler dan Gerald Zaltman pada 

tahun 1971 untuk menjabarkan penggunaan prinsip dan teknik pemasaran dan 

pengembangan kasus, ide atau perilaku sosial. Awalnya, konsep ini banyak 

digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah sosial yakni 

masalah kesehatan. Konsep ini terus berkembang dan hingga saat ini 

penggunaan konsep pemasaran sosial mengacu pada usaha yang fokus 

mempengaruhi perilaku yang akan meningkatkan kesehatan, mencegah 

kecelakaan, memelihara lingkungan, dan berkontribusi pada masyarakat. 

Berikut beberapa definisi yang disebutkan dalam buku karangan Philip 

Kotler: 

Social marketing is a process that applies marketing principles and 

techniques to create, communicate, and deliver value in order to 

influence target audience behaviors that benefit society (public health, 

safety, the environment, and communities) as well as the target 

audience.
18

  

Social marketing is a process for creating, communicating and delivering 

benefits that a target audience(s) wants in exchange for audience 

behavior that benefits society without financial profit to the marketer.
19
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Social marketing is the application of commercial marketing 

technologies to the analysis, planning, execution, and evaluation of 

programs designed to influence the voluntary behavior of target 

audiences in order to improve their personal welfare and that of their 

society.
20

 

Social marketing is the systematic application of marketing concepts and 

techniques to achieve specific behavioral goal relevant to a social 

good.
21

 

 

Selain itu, Kotler dan Roberto memberikan penjelasan mengenai 

pemasaran sosial “Social marketing is a strategy for changing behavior. It 

combines the best elements of traditional approaches to social change in an 

integrated planning and action framework and utilizes advances in 

communication technology and marketing skills.
22

 

Dari setiap pengertian pemasaran sosial di atas beberapa unsur yang 

dihadirkan dalam penjabarannya adalah bahwa pemasaran sosial itu: 

 Merupakan suatu proses/strategi 

 Menggunakan prinsip dan teknik pemasaran 

 Perencanaan terintegrasi (mewujudkan, menganalisis, menciptakan, 

merencanakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, melaksanakan, 

evaluasi) 

 Bertujuan mempengaruhi perilaku khalayak (adanya pertukaran perilaku 

yang diinginkan) 

 Berkaitan dengan keuntungan dan kebaikan khalayak sasaran 

 Memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi 
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Meskipun pemasaran sosial menggunakan prinsip pemasaran, namun 

pemasaran sosial tetaplah berbeda dengan pemasaran komersil. Orientasi 

program atau usaha menjadi pembeda utama kedua proses pemasaran ini. 

Dalam pemasaran komersil berorientasi pada keuntungan finansial yang 

sebesar-besarnya untuk produsen, sementara dalam pemasaran sosial 

berorientasi pada perubahan perilaku target sasarannya. Karena bergelut 

dengan perubahan perilaku khalayak sasarannya sendiri, pemasaran sosial 

lebih sulit dilakukan. Berbeda dengan pemasaran komersil yang mendorong 

halayak sasarannya untuk menggunakan produk yang dipasarkan seperti 

membeli keranjang sampah (produk yang dipasarkan), sedangkan dalam 

pemasaran sosial mendorong khalayak sasarannya untuk merubah perilaku 

mereka dari kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan menjadi 

perilaku pengelolaan sampah dengan pemilahan sampah sesuai tempatnya.  

Tabel 1.1 Perbedaan Komunikasi Pemasaran Komersil dengan Pemasaran 

Sosial 

 

Pemasaran 

Komersil 

Pemasaran Sosial 

Product  Produk komersil 

(tangible) 

Produk sosial (tangible dan 

intangible) 

Price Lebih ke finansial. Biasanya tidak hanya mengenai 

financial 

tetapi juga pengorbanan yang 

dilakukan untuk mengadopsi 
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perilaku. Contoh, mengalahkan 

kebiasaan buang sampah 

sembarangan demi lingkungan 

bersih. 

Promotion Kebohongan publik 

seakan 

diperbolehkan 

Lebih jujur dalam mempromosikan 

produk 

Kompetitor Bersaing dengan 

usaha yang 

menawarkan produk 

yang sama 

Bersaing dengan kebiasaan khalayak 

sasaranya sendiri 

Tujuan 

pemasaran 

Tujuan pemasaran 

terfokus pada 

keuntungan finansial 

Tujuan utamanya adalah perubahan 

perilaku yang memberikan 

keuntungan individu atau kelompok 

sasaran. 

Sumber: diolah oleh peneliti 

Merujuk dari semua pemaparan dan pengertian di atas, pemasaran 

sosial merupakan suatu proses/strategi yang menggunakan prinsip dan teknik-

teknik pemasaran dengan perencanaan terintegrasi yang bertujuan untuk 

mempengaruhi perilaku demi kebaikan sosial khalayak sasaran dan 

memanfaatkan teknologi komunikasi. 
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E.3 Mengembangkan Komunikasi Pemasaran Efektif 

Meskipun Bank Sampah adalah program yang bersifat sosial, semua 

proses pelaksanaannya tetap memerlukan manajemen strategi komunikasi 

dengan pendekatan yang efektif agar program dapat dijalankan secara 

berkesinambungan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran besar 

komunikator dalam mengkomunikasikan pesan yang akan disampaikan 

terkait program sosial. Dalam melakukan pemasaran sosial suatu program, 

sangatlah penting seorang komunikator merumuskan dan menjalankan 

strategi komunikasi yang tepat. Komunikator dituntut untuk mampu 

melakukan manajemen komunikasi sejak awal, hingga proses evaluasi. 

Dengan begitu, komunikator akan mengetahui langkah strategis selanjutnya 

untuk mengatasi hambatan yang terjadi demi pelaksanaan program yang lebih 

baik. Langkah strategis komunikasi yang terencana diharapkan mampu 

menciptakan perubahan pada khalayak sasaran sebagai lawan komunikasi 

dari seorang atau sekelompok pemasar. 

Ketepatan strategi yang disusun ditentukan oleh bagaimana strategi 

dijabarkan dalam sebuah perencanaan kegiatan atau pun program. Mulai dari 

analisis situasi, yakni analisis SWOT program yang dibutuhkan untuk 

membantu menyusun perencanaan. SWOT merupakan akronim dari Strength 

(Kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threat 

(Ancaman/Tantangan). 
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1. Strength (Kekuatan): Maksud kekuatan dalam analisis ini adalah faktor-

fakor yang mendukung penyelenggaraan program, serta diakui 

eksistensinya oleh semua pihak (masyarakat). 

2. Weakness (Kelemahan): Maksud kelemahan dalam analisis ini adalah 

permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan program dan hasilnya. 

Permasalahan merupakan kelemahan yang dapat berubah menjadi 

tantangan kelancaran pelaksanaan tugas/ program. 

3. Opportunities (Peluang): Maksud peluang dari analisis ini adalah hal-hal 

atau faktor-faktor dari luar program yang kalau dicermati dan 

dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi tumpuan harapan dimasa depan. 

4. Threat (Tantangan): Maksud tantangan dalam analisis ini adalah hal-hal 

yang harus diatasi, direbut, diperbaiki dan ditingkatkan untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas dalam usaha mencapai tujuan. Tantangan 

bukan penghambat, tetapi perangsang untuk mendorong perencana untuk 

lebih kreatif dan dinamis. Tantangan dapat berubah menjadi peluang bagi 

perencana yang tidak berperilaku apatis, statis dan mudah puas. 

“Strategi komunikasi sangat menentukan sejauh mana kita 

mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya demi tercapainya visi dan 

misi komunikasi.”
23

 Hal ini berarti, dalam suatu pemasaran sosial sangat 

penting bagi pemasar untuk memperhatikan strategi komunikasi yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi dan misi programnya. Dengan strategi 

komunikasi, pemasar akan dibimbing untuk mencapai tujuan komunikasi 
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yang dilakukan. Dalam pemasaran sosial tujuan yang ingin dicapai tentunya 

adalah perubahan perilaku. Tujuan tersebut dapat dikatakan tujuan 

komunikasi karena dalam memasarkan ide sosial, pemasar melakukannya 

dengan komunikasi. “Komunikasi secara efektif dan strategis prinsipnya 

adalah bagaimana mengubah sikap, mengubah persepsi, dan mengubah 

perilaku target adopter. Komunikasi efektif ditandai dengan adanya saling 

pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, 

meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan 

suatu tindakan.”
24

 

Selanjutnya, strategi-strategi komunikasi dijabarkan pada tahap-tahap 

yang ada di dalam proses komunikasi pemasaran. Uyung Sulaksana 

mengungkapkan “Dalam mengembangkan komunikasi yang efektif, ada 

delapan tahapan yang harus dilalui.”
25

 

E.3.1 Mengidentifikasi Audiens Sasaran 

“Prosese komunikasi pemasaran mesti diawali dengan pendefinisian 

yang jelas tentang audiens sasaran. Misalnya pesan tertentu akan ditunjukkan 

pada: pembeli potensial produk perusahaan, pemakai, pengambil keputusan 

(decider), atau pembawa pengaruh (influencer); bisa berupa kelompok, 

individu, publik tertentu, atau publik secara umum. Audiens sasaran sangat 
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mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa, bagaimana, kapan, di 

mana dan kepada siapa pesan hendak disampaikan.”
26

 

Walaupun pemasar sosial bekerja untuk menyebabkan perubahan 

sosial pada target adopter mereka, program-program mereka difokuskan pada 

kekuatan perubahan yang timbul dari lingkungan. Supaya efektif, pemasar 

harus mengerti lingkungan pasar, perubahan yang sedang terjadi, dampak 

perubahan tersebut pada kemampuan organisasi dan segmen target adopter 

mereka dan adaptasi yang mereka butuhkan untuk mempertahankan program 

mereka. 

Memetakan lingkungan pemasaran sosial memungkinkan pemasar 

untuk memprediksi dan mengantisipasi perubahan pada lingkungan tersebut 

dan untuk membuat perubahan adaptasi yang tepat dan teratur dalam siklus 

hidup sebuah program pemasaran sosial. Karena itu, pelaku sosial marketing 

harus mengakses informasi tentang sumber perubahan dan penyebab 

perubahan ini. Memetakan lingkungan pemasaran dapat disegmentasikan 

berdasarkan karakteristik sosio-demografi (pendapatan, pendidikan, usia, 

jumlah keluarga), profil psikologis (sikap, nilai, motivasi, kepribadian), 

karakteristik perilaku (pola perilaku, kebiasaan membeli, karakteristik 

pengambilan keputusan). 

Philip Kotler dan Roberto juga mengemukakan bahwa “Social 

marketer need to achieve a thorough understanding of the target-adopter 

group and its need. Adopter segmentation is the task of breaking the total 
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target adopter population into segments that have common characteristics in 

responding to a social campaign.
27

 Dari pernyataan tersebut peneliti 

menafsirkan bahwa pemasara sosial harus mengerti target sasarannya dan 

memutuskan jumlah keseluruhan targetnya. Dengan begitu akan lebih mudah 

bagi pemasar untuk melakukan langkah-langkah komunikasi pemasaran 

selanjutnya. 

E.3.2 Menentukan Tujuan Komunikasi 

Setelah pasar sasaran dan persepsinya dipahami, komunikator 

pemasaran mesti merumuskan respon audiens yang diinginkan. Pemasar 

mungkin hanya ingin menempatkan pesannya dalam benak konsumen 

(kognitif), mengubah sikapnya (afektif), atau mendorongnya untuk beruat 

sesuatu (perilaku). Langkah kedua ini disampaikan juga oleh Kotler dan 

Roberto sebagaimana pernyataan berikut. “Social marketing must first set 

specific, measurable, and attainable social marketing objectives.”
28

 Dari 

kutipan ini dapat diartikan bahwa tujuan pemasaran sosial haruslah spesifik, 

terukur (measurable) dan dapat dicapai. 

E.3.3 Merancang Pesan 

Perumusan pesan menuntut kita menjawab dulu empat pertanyaan: 

apa yang disampaikan (isi pesan), bagaimana mengatakannya secara logis 
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(struktur pesan), bagaimana mengatakannya secara simbolis (format pesan), 

siapa yang akan menyampaikannya (sumber pesan). 

E.3.4 Memilih Saluran Komunikasi 

Komunikator memilih saluran komunikasi yang paling efisien untuk 

menyampaikan pesannya. Saluran komunikasi dapat dibagi menjadi dua, 

personal dan non personal. Saluran komunikasi personal meliputi dua orang 

atau lebih yang berkomunikasi langsung secara tatap muka, pembicaraan 

dengan audiensnya, lewat telepon, atau email. Komunikasi personal bisa lebih 

efektif karena adanya peluang untuk mengindividualisasikan penyampaian 

pesan dan umpan baliknya. Pengaruh personal sangatlah menentukan 

khususnya apabila produk sangat mahal, jarang dibeli dan beresiko. Pembeli 

cenderung menjadi pencari informasi yang sangat aktif. 

Saluran nonpersonal meliputi media, atmosfir dan even. Media 

terdiri dari media cetak (Koran, majalah, direct email), media siaran (radio, 

televisi), media elektronik (kaset audio, video, CD-ROM, halaman Web), dan 

media display (baliho, papan iklan, poster, sign). 

Walaupun komunikasi personal sering lebih efektif ketimbang 

komunikasi massa, media massa tetaplah sarana utama yang dapat 

menggerakkan komunikasi personal. Komunikasi massa mempengaruhi sikap 

dan perilaku pribadi melalui proses komunikasi dua tahap. Kerapkali gagasan 

mengalir dari radio, televisi, dan media cetak kepada pembentuk opini yang 

selanjutnya meneruskannya kepada kelompok penduduk yang kurang 

terekspos media. 



29 
 

Dengan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing saluran 

komunikasi tersebut, pemasar harus lihai dalam memilih saluran yang efektif 

bagi programnya nanti. Saluran dapat disesuaikan dengan target sasaran yang 

telah ditentukan untuk program yang akan dipasarkan.  

E.3.5 Menetapkan Total Anggaran Komunikasi 

Anggaran komunikasi pemasaran merupakan bagian dari anggaran 

pemasaran. Namun demikian tidak ada standar yang pasti mengenai seberapa 

besar pengeluaran untuk komunikasi atau promosi harus dialokasikan. Faktor 

penyebabnya adalah pengeluaran promosi itu bervariasi tergantung pada 

produk dan situasi pasar.
29

 Namun, suatu organisasi tetap perlu merencanakan 

anggaran dan menetapkannya, sehingga nantinya proses komunikasi 

pemasaran yang direncanakan dapat berjalan dengan seimbang. 

Penetapan anggaran dalam pemasaran komersil sama seperti 

penetapan anggaran dalam pemasaran nonprofit dan pemasaran sektor publik, 

beberapa pendekatan sering disebutkan sebagai kemungkinan untuk 

menetapkan anggaran pemasaran. Metode penetapan anggaran dapat dilihat 

dari uraian Kotler dan Lee berikut: 

The following three have the most  relevance for social marketing: 

The Affordable Method. Budgets are based on what the organization has 

available in the yearly budget or on what has been spent in prior years. 

The competitive-parity method. In this situation, budgets are set or 

considered on the basis of what others have spent for similar efforts. 

The objective-and-task method. Budgets are established by (a) reviewing 

specific objectives, (b) identifying the tasks that must be performed to 

                                                           
29

 Sulaksana, Op.cit., p. 164 



30 
 

achieve these objectives, and (c) estimating the costs associated with 

performing these tasks. The total is the preliminary budget.
 30

 

 

Dari kutipan di atas, peneliti menafsirkan bahwa terdapat tiga 

metode yang sering digunakan dalam menetapkan total anggaran komunikasi 

yakni the affordable method (metode kemampuan), competitive-parity-

method (metode keseimbangan persaingan), dan The Objective-and-Task 

Method (Metode Tujuan-dan-Tugas). 

E.3.6 Memutuskan Bauran Komunikasi 

Sebagaimana dalam prinsip pemasaran, dalam pemasaran sosial juga 

digunakan marketing mix. Dalam pemasaran pada umumnya, dijelaskan 

marketing mix mencakup 4P, yakni product, price, place, dan promotion.  

1. Product 

Produk merupakan tawaran yang diberikan ke target adopter. Sesuai 

dengan pembahasan Kotler dalam bukunya mengenai produk pemasaran 

sosial yakni “Change from adverse idea or behavior or adoption of new ideas 

and behaviors is the goal of social marketing. Ideas and behaviors are the 

„product‟ to be marketed.”
31

 Tipe produk sosial dapat dilihat dari gambar 

berikut: 
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Gambar 1.1 Produk-Produk Pemasaran Sosial
32

 

Belief 

Idea   Attitude 

Value 

Social Product   Practice  Act 

Behavior 

Tangible Object 

One type is a social idea that may take form of a belief, attitude, or value. 

It may be a belief, as in the theme, „Cancer can be checked if detected 

early enough,‟ which is used in cancer-detection campaigns, or in 

„Cigarette smoking is hazardous to one‟s health,‟ which is in anti-

cigarette-smoking campaigns. A belief is a perception that is held about 

a factual matter; it does not include evaluation. 

The social idea to be marketed may be an attitude, as exemplified in the 

expression used in family planning programs, „Planned babies are better 

cared for than babies from accidental pregnancies.‟ Attitudes are 

positive or negative evaluations of people, objects, ideas, or events. 

The social idea also may be a value, such as „human rights,‟ which is 

promoted by the many projects of Amnesty International. Values are 

overall ideas of what is right and wrong. Rokeach suggested that „a 

person has many beliefs, some attitudes, and few values‟ 

The second type of social product is a social practice. It may be the 

occurrence of a single act, such as showing up for a vaccination or 

turning out for a vote. Or it may be the establishment of an altered 

pattern of behavior, such as quitting smoking or using condoms for birth 

control. 

The third type of social product is a tangible object, such as a 

contraceptive pill, condom, or foam that is distributed in family planning 

campaigns or the safety belt for marketing defensive driving practices. 
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But it should be understood that the main product is not the 

contraceptive pill, condom, foam or safety belt; these are tools to 

accomplish asocial practice, which in the case is the practice of family  

planning or the practice of defensive driving.
33

  

Dari pemaparan kutipan di atas, produk sosial dapat berupa ide 

(kepercayaan, sikap dan nilai), praktik (tindakan dan perilaku) dan 

objek/benda nyata. Suatu kepercayaan merupakan persepsi yang merupakan 

persoalan nyata, namun tidak mencakup evaluasi. Sikap sendiri telah 

mencakup evaluasi, baik terhadap orang, benda, ide-ide, maupun kejadian. 

Sedangkan nilai dapat diinterpretasikan sebagai keseluruhan ide yang benar 

dan salah. Tipe selanjutnya yakni praktik yang dapat berupa penegakan pola 

perilaku yang dirubah. Tipe terakhir dari produk sosial adalah objek/benda 

nyata yang merupakan produk pendukung dalam suatu pemasaran sosial. 

2. Price 

Harga yang harus ditanggung target adopter. Sebagaimana yang 

diungkapakkan oleh Nancy Lee dan Kotler  

Adoption costs may be monetary or non monetary in nature. Monetary 

costs in social marketing environment are most often related to a 

tangible objects and services associated with adopting the behavior (e.g., 

buying a life vest or paying for a swim class for toddlers). Non monetary 

costs are more intangible but are just a real for your audience and often 

event more significant for social marketing products. They include costs 

associated with time, effort, and energy to perform the behavior, 

psychological risks and losses that might be perceived or experienced, 

and physical discomforts that may be related to the behavior.
34

 

Dari pemaparan kutipan di atas, biaya dalam pemasaran sosial dapat 

berupa biaya moneter dan non moneter. Biaya moneter dapat diartikan 
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sebagai unag, benda-benda atau barang nyata yang perlu dikeluarkan oleh 

target adopter. Sedangkan biaya non moneter lebih bersifat tidak nyata namun 

benar-benar ada seperti biaya/harga yang berhubungan dengan waktu, usaha, 

dan energi untuk melakukan perilaku, resiko dan kerugian psikologis yang 

mungkin dirasakan atau dialami, dan beberapa ketidaknyamanan fisik yang 

berhubungan dengan perilaku. 

3. Place 

Cara-cara yang digunakan untuk memberikan produk sosial dan 

menjangkau target adopter. Sesuai dengan ungkapan Kotler dan Roberto 

dalam bukunya yakni “place: the means by which the social product is 

delivered to the target adopters (including distribution outlets and channels 

for delivering services, both governmental and in the private sector; location, 

inventory, and transport).”
35

 

4. Promotion 

Cara-cara yang digunakan untuk mempromosikan produk sosial kepada 

target adopter. Sesuai dengan ungkapan Kotler dan Roberto dalam bukunya 

yakni “promotion: the means by which the social product is promoted to the 

target adopter (including advertising, personal selling, sales promotion, and 

public relations).”
36

 Keempat cakupan promosi tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Advertising (Periklanan) 

Berdasarkan ungkapan Fajar Laksana dalam bukunya yang berjudul 

Manjemen Pemasaran, ia mengungkapakan pengertian periklanan sebagai 

berikut: “periklanan adalah segala bentuk penyajian non personal dan 

promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran.”
37

 Iklan banyak digunakan oleh perusahan profit 

untuk mempromosikan produk-produknya, namun tidak menutup 

kemungkinan jenis promosi ini juga digunakan oleh organisasi non profit. 

Uyng Sulaksana mengungkapkan “Iklan bisa didefinisikan sebagai semua 

bentuk presentasi non personal yang  mempromosikan gagasan, barang, 

atau jasa yang dibiayai pihak sponsor tertentu.”
38

 Berdasarkan tujuannya 

sendiri, iklan ada yang bersifat informatif, persuasif dan ada yang hanya 

bertujuan untuk mengingatkan. 

b. Personal Selling (Penjualan Personal) 

Dalam mendefinisikan jenis promosi ini, Fajar Laksana mengungkapkan 

“Personal Selling adalah presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan 

satu orang atau lebih calon pembeli untuk tujuan penciptaan penjualan.”
39

 

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa melalui jenis promosi ini, pemasar 

berusaha mendekati pembeli melalui komunikasi secara personal atau 

media tenaga pemasar itu sendiri dengan cara presentasi.  

c. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Uyung Sulaksana mengungkapkan: 
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“Secara luas, promosi penjualan dapat didefinisikan sebagai bentuk 

persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif, umumnya 

berjangka pendek, yang dapat diatur untuk merangsang pembelian 

produk dengan segera untuk meningkatkan jumlah barang yang dibeli 

konsumen atau pedagang.”
40

 

 

Dari kutipan tersebut penggunaan insentif dalam melakukan promosi 

adalah poin khusus yang terdapat dalam promosi penjualan. Dalam 

bukunya Sulaksana juga menegaskan sebagai berikut: 

“…Cakupan promosi penjualan begitu lebar, termasuk bagi konsumen 

(sampel, kupon, cash refund, potongan harga, premium, hadiah, 

patronage reward, coba produk gratis, garansi, tie-in promotion, 

promosi silang, point-of-purchase display, dan dan demonstrasi 

produk; promosi untuk pedagang (potongan harga, subsidi iklan dan 

display, dan barang gratis); serta promosi bisnis dan pramuniaga 

(pameran dagang dan konveksi, kontes untuk pramuniaga, dan 

speciality advertising).”
41

 

 

d. Public Relation atau humas 

Public Relation atau humas sering juga disebut dengan istilah publisitas. 

Sulaksana mengungkapkan “Public relations (disingkat humas atau PR), 

mencakup berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau 

melindungi citra perusahaan atau produk-produknya.”
42

 

Selain 4P marketing mix di atas Philip Kotler mengungkapkan 

bahwa pemasar sosial disarankan untuk menambahkan 3Ps sebagaimana 

berikut: 

“Social marketing have suggested adding three additional Ps to the 4-P 

classification, especially in connection with the delivery of service: 

1. Personnel: those who sell and deliver the social product to the target 

adopters. 
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2. Presentation: the visible sensory elements of the setting in which the 

target adopters acquire or use the social product. 

3. Process: the steps through which target adopters go to acquire the 

social product.”
43

  

E.3.7 Mengukur Hasil Komunikasi 

Setelah melakukan promosi/komunikasi, pemasar harus mengukur 

hasil atau dampak dari promosi/komunikasi yang telah dilakukan pada 

audiens sasaran, apakah mereka mengenal atau mengingat pesan-pesan yang 

diberikan. Berapa kali melihat pesan tersebut dan bagaimana sikap mereka 

terhadap produk, jasa, dan perilaku sosial yang 

dipromosikan/dikomunikasikan tersebut. 

E.3.8 Mengelola Proses Komunikasi Pemasaran 

Langkah terakhir dalam proses manajemen pemasaran sosial adalah 

mengorganisir sumber daya pemasaran, mengimplementasikan Social 

Marketing Mix Program, mengontrol pelaksanaan program, dan 

mengevaluasi hasil-hasil (dampak etis dan sosial) pelaksanaan. Kontrol dan 

implementasi yang efektif membutuhkan data mengenai respon-respon 

kelompok target adopter terhadap pelaksanaan program yang dihasilkan dari 

riset pemasaran sosial. Hal ini dilakukan demi keberlangsungan dan 

kemajuan program ke depan.  

Pemasaran sosial bukanlah proses sekali jadi yang dilakukan dengan 

perencanaan, pelaksanaan dan selesai begitu saja. Proses pemasaran sosial 

suatu program dilakukan secara terus-menerus dengan senantiasa 
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memperhatikan strategi yang sesuai dengan perkembangan proses tersebut. 

Untuk itu selalu diperlukan langkah ini untuk menentukan strategi 

selanjutnya agar proses yang berkesinambungan dapat berjalan dengan 

kualitas yang baik. 

Delapan tahap tersebut akan dijadikan acuan bagi peneliti apakah 

Koperasi Bank Sampah Malang sudah melakukan semua tahap tersebut, atau 

hanya melalui beberapa tahap saja dan apakah sudah dilakukan secara 

maksimal atau belum.  

E.4 Teori Difusi Inovasi 

Dalam penelitian ini menggunakan difusi inovasi sebagai teori yang 

mendukung. Hal ini karena program Bank Sampah merupakan suatu program 

baru (inovasi) yang perlu disebarluaskan atau didifusikan kepada masyarakat. 

Dalam menyebarluaskan ide atau gagasan program Bank Sampah perlu 

memperhatikan hakikat difusi suatu inovasi. Difusi Inovasi adalah teori 

tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah 

kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 

melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations. Ia mendefinisikan 

difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui 

berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial.  

Karena merupakan sesuatu yang baru, banyak hal-hal yang perlu 

diperhatikan agar dapat menyebarluaskan program Bank Sampah dengan 

lebih efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti elemen-elemen pokok 

yang terdapat dalam teori ini dan tentunya strategi untuk mengkomunikasikan 
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ide ini secara tepat. Sesuai dengan ungkapan Rogers dan Shoemaker bahwa 

“Studi difusi mengkaji pesan-pesan yang berupa ide-ide ataupun gagasan-

gagasan baru. Lalu karena pesan-pesan yang disampaikan itu merupakan hal-

hal yang baru, maka di pihak penerima akan timbul perilaku yang berbeda 

(karena adanya hal-hal baru tersebut) pada penerimaan pesan, daripada kalau 

si penerima pesan berhadapan dengan pesan-pesan biasa yang bukan 

inovasi.”
44

 Selain itu menurut Nasution “Masuknya komunikasi ke tengah 

suatu sistem sosial terutama karena terjadinya komunikasi antar anggota 

suatu masyarakat, ataupun antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain. 

Dengan demikian, komunikasi merupakan faktor yang penting untuk 

terjadinya suatu perubahan sosial. Melalui saluran-saluran komunikasi terjadi 

pengenalan, pemahaman, penilaian yang kelak akan menghasilkan 

penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu inovasi.”
45

 

Selain perhatian mengenai strategi komunikasi, perhatian pada atribut 

yang mempengaruhi adopsi juga akan dapat menentukan tingkat penerimaan 

terhadap sesuatu inovasi yang didifusikan di tengah suatu masyarakat. 

Menurut Rogers terdapat lima atribut yang mempengaruhi tingkat adopsi:
46

 

1. Keuntungan relatif, atau tingkat dimana suatu inovasi mengungguli 

gagasan yang digantikannya. 

2. Kompatibilitas, atau tingkat dimana suatu inovasi konsisten dengan nilai-

nilai dan pengalaman-pengalaman masa lampau yang ada. 

3. Kompleksitas, atau tingkat dimana suatu inovasi relatif sulit difahami dan 

digunakan 
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4. Divisibilitas, atau tingkat dimana suatu inovasi dapat dicobakan pada suatu 

basis terbatas, dan 

5. Komunikabilitas, atau tingkat dimana hasil-hasil dapat dipublikasikan 

kepada khalayak. 

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 

4 (empat) elemen pokok, yaitu
47

: 

1.      Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh 

seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif 

menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap 

baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep 

‟baru‟ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. 

2.      Saluran komunikasi; ‟alat‟ untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari 

sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber 

paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi 

dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk 

memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan 

tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan 

efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk 

mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran 

komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. 

3.      Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang 

mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan 

pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi 
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waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan 

keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau 

lebih lambat dalam menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian 

inovasi dalam sistem sosial. 

4.      Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat 

dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai 

tujuan bersama. 

Manfaat dari perubahan perilaku (dengan harga yang perlu 

dikeluarkan adopter) tidak langsung dapat dirasakan dalam jangka waktu 

yang cepat. Karena itu, perlu diperhatikan hakekat dari teori ini, serta strategi 

komunikasi yang terintegrasi demi tercapainya tujuan pemasaran program 

Bank Sampah Malang. Hal tersebut untuk mengantisipasi berbagai hal yang 

menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemasaran sosial yang diinginkan 

oleh agen perubahan. Terlebih jika kita kembali melihat bahwa tujuan dari 

pemasaran sosial itu sendiri adalah untuk merubah perilaku masyarakat dan 

hasil-hasil yang akan dirasakan masyarakat tidak banyak didapatkan secara 

langsung.  

E.5 Program Bank Sampah 

Berawal dari keprihatinan seorang dosen Kesehatan Lingkungan 

Bambang Suwerda, S.ST., M.Si akan kondisi kesehatan masyarakat di 

Bantul, pada tanggal 23 Februari 2008 didirikan suatu Bengkel Kerja 

Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (BKKLBM). Organisasi 

nonprofit ini didirikan dengan visi “Terwujudnya bengkel kerja kesehatan 
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lingkungan, sebagai tempat untuk mengenalkan, mendidik, mempromosikan 

dan melatih berbagai teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan 

kepada masyarakat, mahasiswa, dan pelajar.”
48

 

Pada mulanya BKKLBM ini masih fokus pada daur ulang sampah 

Styrofoam. Setelah berjalan maka secara berturut-turut manajemen 

BKKLBM mulai membentuk kelompok kerja daur ulang sampah plastik dan 

bank sampah hingga saat ini BKKLBM Bantul ini dinamakan Bank Sampah 

Gema Ripah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan daur ulang sampah 

menjadi latar belakang pembentukan Bank Sampah tersebut. 

Bank sampah kemudian menjadi program pengelolaan sampah yang 

juga digunakan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Malang. 

Bank Sampah merupakan suatu inovasi dalam pengelolaan sampah untuk 

mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Program ini berusaha untuk 

merubah perilaku masyarakat yang tidak peduli akan sampah. Bank ini 

hampir sama seperti Bank pada umumnya yakni memiliki nasabah, teller, dan 

buku tabungan. Kegiatannya juga hampir sama dengan menyetor dan dicatat 

di buku tabungan. Namun di sini individu atau masyarakat menabung sampah 

dan menarik uang. Bank Sampah nantinya akan menyalurkan sampah pada 

pabrik atau diolah sendiri oleh masyarakat dan Bank Sampah sehingga 

menjadi barang ekonomis atau menghasilkan uang. Dengan begitu, selain 

nilai sosial, masyarakat didorong dengan nilai ekonomis yang bisa mereka 

dapatkan dari program ini. Dengan adopsi yang tinggi terhadap program ini 
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diharapkan akan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah 

sampah atau perbaikan lingkungan di tengah masyarakat. 

E.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Surisno Satriyo Utomo (2012, 

Universitas Sebelas Maret Surakarta).
49

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatif dimana peneliti ingin 

mengetahui hubungan antara pemasaran sosial dan kesadaran hidup sehat 

Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Seperti yang kita ketahui 

bahwa pendekatan penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan 

hubungan antar variabel dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai 

prediktif. Sedangkan dalam penelitian saat ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana peneliti ingin 

menggambarkan realitas yang kompleks terkait pemasaran program Bank 

Sampah Malang. 

Table 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu (oleh: Surisno Satriyo Utomo) 

dengan Sekarang 

Keterangan Penelitian terdahulu Penelitian sekarang 

1. Judul  Pemasaran Sosial dan Kesadaran 

Hidup Sehat: Suatu Kegiatan 

Lembaga 

Swadaya Masyarakat Yayasan 

Strategi Komunikasi 

Pemasaran Sosial 

Dalam program Bank 

Sampah (Studi Pada 
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Keluarga Sejahtera (LSM YKS) 

Marsudi 

Siwi dalam Membangun 

Kesadaran Hidup Sehat Desa 

Lencoh 

Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali Tahun 2012 

Koperasi Bank 

Sampah Malang) 

2. Tipe 

Penelitian 

Kuantitatif Eksplanatif Kualitatif deskriptif 

3. Tempat 

penelitian 

Desa Lencoh Kecamatan Selo 

Kabupaten 

Boyolali 

Koperasi Bank 

Sampah Malang 

(BSM) dengan alamat 

Jl. S. Supriyadi No. 38 

A Malang 

4. Hasil 

Penelitian 

yang 

Diharapkan 

Data berupa penjelasan mengenai 

hubungan antara pemasaran sosial 

dan kesadaran hidup sehat Desa 

Lencoh 

Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali sesuai rumusan masalah 

dalam penelitian. 

Data berupa 

gambaran/deskripsi 

strategi komunikasi 

pemasaran sosial yang 

dilakukan Koperasi 

Bank Sampah Malang 
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F. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih 

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi 

sosial (lapangan).
50

 Dalam penelitian ini, kebaruan informasi tersebut berupa 

upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam mengenai situasi 

sosial. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memfokuskan penelitian pada 

strategi komunikasi pemasaran sosial yang dilakukan Koperasi Bank Sampah 

Malang. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi 

pemasaran sosial yang dilakukan oleh Koperasi Bank Sampah Malang dalam 

menyebarluaskan program Bank Sampah. Strategi komunikasi pemasaran 

yang diteliti adalah strategi komunikasi yang dilakukan koperasi Bank 

Sampah Malang pada tahun 2011 hingga tahun 2013. 

Fokus deskripsi strategi komunikasi pemasaran sosial program Bank 

Sampah Malang pada penelitian ini diuraikan dengan penjabaran analisis 

SWOT pogram yang dilakukan koperasi Bank Sampah Malang. Selain itu, 

diuraikan deskripsi yang mendalam mengenai tahap-tahap yang dilakukan 

Koperasi Bank Sampah Malang untuk mengembangkan komunikasi 

pemasaran yang efektif. Tahap-tahap tersebut terkait dengan perencanaan dan 

manajemen dalam pemasaran sosial Bank Sampah, mulai dari identifikasi 

Audiens sasaran, hingga pengelolaan proses komunikasi pemasaran. 
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G. Metode Penelitian 

G.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui 

pendekatan kualitatif. Maksud dari kualitatif adalah data yang dikumpulkan 

bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, atau dokumen 

resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini 

adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara 

mendalam, rinci dan tuntas. 

G.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dimana 

peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan tentang fakta dan informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan sehingga dihasilkan uraian penjelasan yang 

runtut dan sistematis. Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah 

inkuiri naturalistik karena penelitian ini melakukan proses pengkajian yang 

pada situasi lapangan yang alami (bukan di laboratorium) dan sumber data 

tidak dibuat sendiri seperti penelitian eksperimen. Menurut moleong “dasar 

penelitian inkuiri naturalistik ini biasa digunakan dalam penelitian kualitatif 

yang menekankan pada kealamiahan sumber data, karenanya penelitian 

dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting)”
51
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G.3 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Koperasi Bank Sampah Malang 

(BSM) dengan alamat Jl. S. Supriyadi No. 38 A Malang yang merupakan 

tempat aktifitas BSM. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan karena 

Koperasi Bank Sampah ini merupakan satu-satunya Bank Sampah yang ada 

di Malang. Dan kantor ini merupakan pusat berbagai aktifitas dilakukan, 

termasuk perencanaan dan pelaksaaan program. 

G.4 Subjek dan Informan Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang 

dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

penelitian. Karena penelitian ini meneliti tentang strategi komunikasi 

pemasaran sosial, maka subjek penelitian ini adalah pihak/orang yang terkait 

dengan aktifitas perencanaan dan manajemen komunikasi pemasaran sosial 

dalam program Bank Sampah Malang (BSM). Karena itu, dalam menentukan 

subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan atau kriteria tertentu yang diharapkan dapat memberikan data 

secara maksimal. Subjek dalam penelitian ini mempertimbangkan orang-

orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian 

sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, di 

samping informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa 

kriteria subjek dalam penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui seluk beluk kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Bank 

Sampah Malang (BSM), terutama yang berhubungan erat dengan kegiatan 

komunikasi pemasaran sosial. 

2. Mereka yang ikut terlibat dalam memasarkan program kepada masyarakat. 

3. Masih berkecimpung atau menjadi pengurus Koperasi Bank Sampah 

Malang. 

Dari kriteria di atas, subjek yang dipilih adalah: 

1. Rahmat Hidayat, ST. yang merupakan direktur atau ketua Koperasi BSM. 

2. Dwiono Santoso yang saat ini bertanggungjawab pada Divisi 

Pemberdayaan, khususnya seksi sosialiasi dan pelatihan. 

3. Sujiyanto yang menjabat sebagai anggota Divisi Pemberdayaan, 

khususnya seksi sosialiasi dan pelatihan. 

4. Sri Wahyuni yang memegang tanggungjawab pada keuangan BSM dan 

sebagai pegawai rumah tangga dan usaha. 

Keempat subjek ini dipilih karena merupakan orang yang terlibat 

dalam proses komunikasi pemasaran sosial Bank Sampah. Selain itu, subjek 

dinilai orang yang faham terhadap proses pemasaran sosial yang dilaksanakan 

atau sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Di kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian 

disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang 

data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakannya.
52

 Dalam penelitian ini, informan dikategorikan sebagai 
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orang yang memberi informasi tentang proses komunikasi pemasaran sosial 

dalam program Bank Sampah, tetapi tidak ikut terlibat dalam proses 

pemasaran tersebut. Dari kategori tersebut, orang yang dipilih sebagai 

informan penelitian ini adalah Drs. Wasto, SH, MH. yang merupakan salah 

satu pendiri BSM dan Pembina. 

G.5 Teknik Pengumpulan Data 

“Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau 

mengumpulkan data.”
53

 Dari berbagai macam teknik penelitian yang ada, 

peneliti menggunakan tiga teknik penelitian yang sesuai dengan 

permasalahan, diantaranya: 

1. Observasi 

Untuk mendapatkan data yang lebih meyakinkan, peneliti 

menggunakan observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan jenis observasi non-partisipan, khususnya overt-observation. 

Sebagaimana yang diungkapkan dalam oleh Moleong “Dalam riset dikenal 

dua jenis metode observasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non-

partisipan.”
54

 Wimmer & Dominick menggambarkan kedua jenis tersebut 

pada gambar berikut: 
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Gambar 1.2 Jenis-jenis Observasi
55

 

Overt 

 

1   2 

       Observer    Participant 

3   4 

 

Covert 

 

Dari kuadran tersebut, peneliti berada pada kuadran 1 yakni peneliti 

sebagai pengamat secara terbuka atau (overt-observation). “dalam situasi ini 

periset teridentifikasi secara jelas dan selama observasi subjek riset sadar 

bahwa mereka sedang diobservasi.”
56

 Dalam penelitian nanti, peneliti akan 

mengamati rangkaian aktifitas atau kegiatan pemasaran sosial program Bank 

Sampah kepada masyarakat atau instansi. Observasi ini dilakukan dengan 

menjadi pengamat penuh tanpa ikut berpartisipasi sebagai orang dalam pada 

kegiatan pemasaran sosial program bank sampah.  

Pengamatan dilakukan dengan mengamati proses penerapan 

komunikasi pemasaran sesuai yang telah direncanakan atau ditetapkan oleh 

pihak BSM. Pengamatan dilakukan saat sosialisasi program dilakukan kepada 

masyarakat yakni saat BSM melakukan sosialisasi di RT 05/RW 08 

Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang pada tanggal 12 
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Oktober 2013 dan sosialisasi di Jl. Veteran Dalam No. 14 RT.02/RW.02 

Kelurahan Sumbersari pada tanggal 16 November 2013. Selain itu, 

pengamatan juga dilakukan kepada para subjek dan kejadian atau peristiwa 

yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran sosial program Bank Sampah 

Malang secara spontan. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara 

semiterstruktur. “Pada wawancara semiterstruktur ini, pewawancara 

mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan 

pertanyaan-pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan. 

Kemudian periset dimungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai 

dengan situasi dan kondisi, sehingga dimungkinkan mendapatkan data yang 

lebih lengkap.”
57

 

Wawancara ini ditujukan pada subjek penelitian yang telah ditentukan 

dan sesuai dengan kriteria yang telah peneliti sebutkan. Mereka adalah: 

1. Rahmat Hidayat, ST. (ketua koperasi BSM) pada tanggal 19 Oktober 

2013 dan 27 januari 2014 di kantor Koperasi BSM. 

2. Dwiono Santoso (divisi pemberdayaan, seksi sosialisasi dan pelatihan) 

dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2013 dan 27 Januari 2014 di kantor 

Koperasi BSM. 
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3. Sujiyanto (divisi pemberdayaan, seksi sosialisasi dan pelatihan) 

dilakukan pada tanggal 10 Desember 2013 dan 28 Januari 2014 di kantor 

Koperasi BSM. 

4. Sri Wahyuni (keuangan dan rumah tangga dan usaha) dilakukan pada 

tanggal 12 Desember 2013 dan 21 Januari 2014 di kantor Koperasi BSM. 

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada informan penelitian, 

yakni Drs. Wasto, SH, MH. (Pembina) dilakukan pada tanggal 23 Desember 

2013 di kantor kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. 

3. Dokumentasi 

Guna melengkapi dan mendukung data wawancara dan observasi, 

peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini. “...dokumentasi adalah instrument pengumpulan data 

yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode 

observasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan 

penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpretasi data.”
58

 

G.6 Teknik Analisis Data 

Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan suatu 

teknik untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Dalam penelitian 

ini peneliti memandang teknik analisis yang cocok untuk penelitian deskriptif 

adalah menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman yang 

diungkapkan dalam bukunya Sugiyono, “Aktifitas dalam analisis data, yaitu 
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data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.”
59

 Model 

analisis data ditunjukkan seperti gambar berikut: 

Gambar 1.3 Komponen dalam analisa data (interactive model)
60

 

 

G.7 Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi. “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dibedakan menjadi 

empat macam, yakni teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori”
61

 

Dari beberapa macam triangulasi, yang digunakan adalah jenis 

pemeriksaan yang memanfaatkan sumber. Menurut Patton, “Triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat 
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) 

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) 

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi; (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu; (4) Membandingkan keadaan dan perspektif informan dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.”
62

 

Dengan demikian, maka peneliti membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, serta membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Selain itu peneliti juga 

membandingkan hasil wawancara subjek yang satu dengan yang lainnya, 

serta hasil wawancara subjek dengan informan. 

Perbandingan-perbandingan diatas dilakukan untuk menguji apakah 

ada data yang disetting karena adanya penelitian atau memang benar adanya. 
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