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Diagram 3.1 pertanyaan nomor 1 

 

 

BAB III  

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1     Analisis 

     Analisa masalah mengenai tari tradisional berdasarkan data primer, wawancara dan kuesioner : 

3.1.1 Wawancara 

     Wawancara dilakukan oleh tiga tokoh tari tradisional, yaitu dengan Didik Nini Thowok, Ibu Siti 

Saras Wulan, dan Mas Yoyok. Wawancara dengan Didik Nini Thowok, seorang seniman tari 

terkenal di Indonesia, wawancara tentang bagaimana membahas tari tradisional di dalam sebuah 

ensiklopedi untuk anak. Ensiklopedi yang akan dirancang yaitu ensiklopedi tari tradisional di 

Indonesia untuk anak. Menurut Didik Nini Thowok, tari yang di bahas di dalam ensiklopedi tari 

tradisional untuk anak adalah tari tradisional kerakyatan, tari klasik atau bangsawan. Didik Nini 

Thowok mengatakan bahwa apabila kita membicarakan tentang kebudayaan, maka sebaiknya kita 

terbuka saja terhadap anak – anak. Dalam mendidik anak, kita juga harus terbuka dan apa adanya 

terhadap anak dan jangan malah menutup – nutupi dan menyembunyikan kenyataan yang ada. 

Apabila di Indonesia terdapat tari yang bersifat magis atau pergaulan, maka tari tersebut juga harus 

diberitahukan kepada anak agar anak – anak dapat mengetahui, mengenal, dan sadar bahwa 

ternyata di Indonesia juga ada tari tradisional dengan tema yang seperti itu. Paling tidak kita 

mengenalkan kepada mereka dan mereka juga akan tahu dan menambah wawasan mereka. Yang 

harus dimasukkan dan dibahas dalam sebuah ensiklopedi tari tradisional untuk anak adalah nama 

tari, asal tari, dan fungsi tari. Kostum tari tidak perlu dimasukkan karena terlalu rumit dan takut 

apabila anak – anak tidak memahami itu dan bahasannya terlalu rumit. Apabila terdapat tari yang 

sama, tetapi nama tari dan daerah asalnya berbeda sebaiknya dibahas dan diberitahukan sedikit 

tentang tari yang sama tersebut. Cara untuk memilih tari tradisional yang akan dimasukkan ke 

dalam ensiklopedi adalah memilih tari yang pasti popular dan sudah dikenal oleh banyak orang, 

selain itu juga tari yang sangat khas di daerah asalnya dan dapat mewakili daerah asalnya. 

 

     Wawancara oleh Ibu Siti Saras Wulan, yang menjabat sebagai kasi komunikasi publik di RRI 

Semarang yang merupakan alumni dari jurusan seni tari di ISI Yogyakarta, wawancara mengenai 

tari tradisional. Sangat penting untuk memperkenalkan tari tradisional kepada anak – anak 

mengenal dan mencintai tari tradisional Indonesia, karena tari tradisional erupakan salah satu 

budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Buku ensiklopedi tari sebaiknya tari yang 

dimasukkan disesuaikan dengan umur anak – anak, tari untuk orang dewasa sebaiknya tidak perlu 

dimasukkan ke dalam ensiklopedi ini. Akan tetapi apabila ensiklopedi ini untuk mengenalkan 

beragam tari tradisional yang ada di Indonesia kepada anak, maka tidak apa – apa apabila tari 

untuk orang dewasa ikut dimasukkan, karena juga perlu untuk diperkenalkan kepada anak – anak. 

Tari sakral atau magis dan tari pergaulan juga perlu untuk diperkenalkan, agar anak – anak tahu 

dan tidak menganggap bahwa tari tradisional itu hanya itu – itu saja. Umur 8 – 12 tahun juga 

merupakan usia dimana memori mereka baik untuk mengingat berbagai macam hal. Untuk memilih 

tari yang akan dimasukkan ke dalam ensiklopedi sebaiknya tari yang sudah banyak dikenal oleh 

masyarakat luas, juga tari yang sudah menjadi ciri kas suatu daerah tersebut. Yang dibahas dalam 

ensiklopedi ini sebaiknya nama tarian, asal daerah tarian, dan fungsi tarian. 

 

Wawancara dengan Mas Yoyok, sang pemilik sanggar tari terkenal di Semarang yaitu Sanggar Tari 

Greget.  Apabila ingin membuat ensiklopedi tari tradisional untuk anak, maka sebaiknya tidak 

hanya memasukkan tari tradisional kerakyatan dan klasik atau bangsawan saja, tetapi juga 

memasukkan tari kreasi baru. Selain karena gerakannya yang cepat dan dinamis, juga untuk 

membandingkan tari tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu dengan tarian tradisional 

yang mengikuti perkembangan zaman ini. Apabila ingin membahas tari magis atau sakral, maka 

sebaiknya dibatasi dan jangan terlalu banyak, begitu juga dengan tari pergaulan. Untuk memilih tari 

yang akan dimasukkan ke dalam ensiklopedi ini adalah tari yang popular dan jelas dikenal oleh 

banyak orang, selain itu juga dilihat dari fungsi tariannya. Beberapa contoh tari yang dapat 

dimasukkan ke dalam ensiklopedi, yaitu tari bondan, kukilo, merak, jaranan, barongan, tor – tor, 

rantak, pendet, enggang terbang, rong tayen, dan lain sebagainya.   

 

3.1.2 Kuesioner 

     Kuesioner dibagikan kepada anak yang berumur 8 – 12 tahun. Kuesioner berisikan seputar tari 

tradisional, buku, dan gaya gambar yang mereka sukai. 

3.1.2.1     Apakah kamu mengetahui adanya tari tradisional di Indonesia? 
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     Pertanyaan mengenai apakah kamu mengetahui adanya tari tradisional di Indonesia, 193 anak 

menjawab ya mereka mengetahui adanya tari tradisional di Indonesia, dan 7 lainnya menjawab 

tidak mengetahui adanya tari tradisional di Indonesia. Kesimpulannya sebagian besar anak sudah 

mengetahui adanya tari tradisional di Indonesia. 

 

3.1.2.2     Apakah kamu mengenal tari tradisional di Indonesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pertanyaan mengenai apakah kamu mengenal tarian tradisional di Indonesia, 59 anak 

menjawab ya mereka mengenal tari tradisional di Indonesia, 1 lainnya menjawab tidak mengenal 

tari tradisional di Indonesia. Kesimpulannya banyak dari anak – anak yang sudah mengenal tari 

tradisional di Indonesia. 

 

3.1.2.3 Apakah kamu menyukai tari tradisional Indonesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Pertanyaan mengenai apakah kamu menyukai tari tradisional atau tidak, 178 anak menjawab ya 

mereka menyukai tari tradisional, dan 22 lainnya menjawab tidak menyukai tari tradisional. 

Kesimpulannya memang ada anak yang menyukai tari tradisional dan ada juga yang tidak karena 

alasan seperti bosan atau sulit untuk dihafalkan. 

 

 

 

3.1.2.4 Pernahkah kamu melihat tari tradisional Indonesia? 

 

 

 

 

 

 

      

Pertanyaan mengenai pernahkan kamu melihat tari tradisional Indonesia, semua anak menjawab 

ya mereka  pernah melihat tari tradisional Indonesia. Kesimpulannya bahwa mereka semua pernah 

menyaksikan tari tradisional, entah secara melihat langsung, melihat di TV, atau melihat dari 

gambar tari tradisional. 

 

3.1.2.5 Tradisional apa sajakah yang kamu ketahui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.2 pertanyaan nomor 2 

Diagram 3.3 pertanyaan nomor 3 

Diagram 3.4 pertanyaan nomor 4 

Diagram 3.5 pertanyaan nomor 5 
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     Pertanyaan mengenai tari tradisional yang diketahui, anak – anak menuliskan berbagai macam 

tarian, dan terdapat lima tarian yang paling banyak disebutkan. 146 anak menyebut tari pendet, 

103 anak menyebut tari piring, 89 anak menyebut tari kecak, 67 anak menyebut tari gambyong, 44 

anak menyebut tari saman, dan 23 anak menyebut tari merak. Ada beberapa tari yang disebutkan 

tidak termasuk tari tradisional, yang berarti banyak yang belum mengenal tari tradisional Indonesia.  

3.1.2.6     Apakah kamu berminat untuk mengenal tradisional lebih jauh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Pertanyaan mengenai apakah berminat untuk mengenal tari tradisional lebih jauh lagi, 158 anak 

menjawab ya mereka ingin mengenal tari tradisional lebih jauh, dan 42 anak menjawab tidak ingin 

mengenal tari tradisional lebih jauh. Kesimpulannya banyak anak – anak yang tertarik ingin 

mengenal tari tradisional lebih jauh lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.7     Apakah kamu suka membaca buku?  

 

     

      Pertanyaan mengenai apakah anak – anak suka membaca buku, 179 anak menjawab ya 

mereka senang membaca buku, 21 lainnya menjawab tidak suka membaca buku. Kesimpulannya 

lebih banyak anak yang senang membaca buku. 

 

3.1.2.8     Buku seperti apa yang kamu sukai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Pertanyaan mengenai buku seperti apa yang disukai anak – anak, jawaban boleh lebih dari 2. 

Pilihan banyak gambar 149, pilihan banyak tulisan 82, pilihan terdapat game 57, pilihan buku tebal 

67, pilihan buku tipis 47, pilihan buku dapat dimainkan 22. Kesimpulannya buku yang nanti dibuat 

Ya 
97% 

Tidak 
3% 

Diagram 3.6 pertanyaan nomor 6 

Diagram 3.7 pertanyaan nomor 7 

Diagram 3.8 pertanyaan nomor 8 
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terdapat banyak gambar di dalamnya, bukunya tebal tetapi tidak terlalu tebal, selain juga terdapat 

games yang dapat dimainkan. 

3.1.2.9    Gambar seperti apa yang kamu sukai?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Pertanyaan mengenai gambar yang anak – anak sukai, 80 anak memilih gambar a, 64 anak 

memilih gambar b, 20 anak memilih gambar c, 7 anak memilih gambar d, 29 anak memilih gambar 

e. Kesimpulannya mereka lebih menyukai gaya gambar yang lucu, chibi, dan simple. 

3.1.2.10    Lebih suka buku memakai gambar ilustrasi seperti kartun atau foto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Pertanyaan mengenai lebih menyukai gambar atau foto, 185 anak menjawab lebih menyukai 

gambar, 15 lainnya menjawab lebih menyukai foto. Kesimpulannya akan membuat buku 

ensiklopedi dengan menggunakan gambar, dan tidak menggunakan foto. 

 

 

 

3.1.3 SWOT Anak Usia 8 – 12 tahun 

 

Strength  memiliki memori yang baik 

 senang dengan hal yang baru 

 suka dengan buku pengetahuan 

 mahir membaca 

 

Weakness  banyak anak yang menganggap tari 

tradisional itu membosankan dan 

gerakannya jelek 

 

Opportunity  senang dengan hal yang baru 

 suka membaca buku 

 

Threat  jika jumlah anak yang menyukai dan ingin 

mempelajari tari tradisional berkurang 

 

Tabel 3.1 SWOT anak usia 8 – 12 tahun (sumber penulis) 

 

3.1.4 SWOT Tari Tradisional 

Strength  Memiliki gerakan yang khas  

 Merupakan ciri khas suatu daerah 

 

Weakness  Terdapat beberapa tarian yang sama 

dengan nama yang berbeda di setiap 

daerah yang membuat orang bingung 

 

Opportunity  Jarang ditemukan buku ensiklopedi tari 

tradisional untuk anak 

 

Threats  Apabila anak – anak sudah benar – benar 

menganggap bahwa tari tradisional itu 

membosankan dan tidak penting lagi 

 

Tabel 3.2 SWOT tari tradisional (sumber penulis) 

Diagram 3.9 pertanyaan nomor 9 

Diagram 3.1 pertanyaan nomor 1 
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     Tari tradisional yang akan dibahas di dalam ensiklopedi adalah tari tradisional kerakyatan, tari 

tradisional klasik atau bangsawan, dan tari kreasi baru. Akan dimasukkan semua jenis tari 

tradisional, termasuk tari magis atau sakral dan tari pergaulan. Di masukkan semua karena agar 

anak – anak tahu bahwa tari tradisional di Indonesia banyak macamnya dan tidak itu – itu saja.     

3.2 Target Audience 

     Khalayak sasaran perancangan ini adalah  anak SD khususnya anak usia 8 – 12 tahun, karena 

saat usia 8 tahun mereka sudah mulai mahir membaca dan tidak masalah untuk membaca buku 

pengetahuan yang notabennya sedikit lebih tebal dibandingkan buku pelajaran mereka.  

 

Target audiens dibagi menjadi dua, yaitu : 

 Primer : Anak – anak kalangan menengah keatas 

 Sekunder : Anak – anak dari semua kalangan 

3.2.1     Geografis 

     Cakupan wilayah yang akan disasar yaitu nasional, di seluruh Indonesia dan kawasan 

perkotaan, karena yang dibahas disini adalah tari tradisional yang berasal dari Indonesia dari 

Sabang sampai Merauke walaupun tidak semuanya dimasukkan kedalam buku dan anak – anak di 

wilayah perkotaan yang lebih maju dari perdesaan lebih banyak yang tidak mengetahui tentang tari 

tradisional di Indoonesia. 

3.2.2     Demografis 

3.2.2.1     Primer 

Umur  : 8 – 12 tahun 

Jenis Kelamin : laki – laki maupun perempuan 

Status  : pelajar SD 

3.2.2.2    Sekunder 

Umur  : 8 – 15 tahun 

Jenis Kelamin : laki – laki maupun perempuan 

Status  : pelajar SD dan SMP 

 

 

3.2.3     Psikografis 

     Anak – anak yang senang membaca buku, ikut terseret dengan trend masa kini, tidak 

mengetahui tentang tari tradisional di Indonesia, dan suka terhadap hal yang baru. 

 

3.3 Strategi Komunikasi 

3.3.1 Pendekatan Umum 

3.3.1.1     Fakta Kunci 

 Jarang terdapat buku ensiklopedi khusus mengenal tari tradisional Indonesia untuk anak. 

 Apabila terdapat buku tari, maka itu adalah buku tari tradisional untuk orang dewasa yang sama 

sekali tidak menarik bagi anak – anak. 

 Anak usia 8 – 12 tahun mengetahui adanya tari tradisional Indonesia, tetapi mereka tidak 

mengenal betul tari tradisional. 

 

3.3.1.2     Identifikasi Buku Ensiklopedi  Anak Mengenal Tari Tradisional di Indonesia 

     Buku ensiklopedi termasuk juga buku Informasi, yaitu buku yang memberitahukan kepada 

pembaca mengenai suatu informasi. Buku ini akan memiliki fungsi sebagai buku pengetahuan 

untuk anak dan agar anak dapat mengetahui dan mengenal tari tradisional di Indonesia.  

3.3.1.3     Masalah yang dikomunikasikan 

     Masalah yang akan dikomunikasikan yaitu menyampaikan buku ensiklopedi anak mengenal tari 

tradisional di Indonesia dengan tampilan visual yang menarik untuk anak – anak dan mudah 

dipahami oleh anak – anak. 

 

3.3.1.4     Big Idea 

Buku ensiklopedi anak mengenal budaya tari tradisional di Indonesia. 

 

3.3.1.5     Tujuan Komunikasi 

     Buku yang akan dibuat ini akan menarik perhatian anak –anak dengan ilustrasi yang terdapat 

pada cover buku. Bukan hanya bagian cover saja, melainkan tampilan dari keseluruhan isi buku 

juga akan dibuat semenarik mungkin.  

 

3.3.1.6      Positioning 

     Buku ensiklopedi mengenal budaya tari tradisional di Indonesia ini merupakan buku ensiklopedi 

interaktif dengan permainan yaitu kuis tempel di dalamnya. Di mana anak dapat belajar mengenal 

tari tradisional sambil nantinya mengisi kuis temple tersebut. 
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3.3.1.7     Unique Selling Point 

     Buku ensiklopedi mengenal budaya tari tradisional di Indonesia ini merupakan buku ensiklopedi 

interaktif dengan permainan kuis tempel di dalamnya, selain itu juga dengan ilustrasi yang menarik 

dan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh anak – anak. 

3.3.2 Perancangan Buku 

     Materi yang terdapat di dalam isi buku diambil dari hasil wawancara dengan tokoh dan guru tari 

tradisional, juga diambil dari beberapa buku yang membahas mengenai tari tradisional Indonesia. 

Beberapa materi di dalam buku ini adalah : 

3.3.2.1     Bahasa 

     Bahasa yang digunakan di dalam buku ini adalah bahasa Indonesia yang ringan, simple, dan 

mudah dipahami oleh anak – anak usia 8 – 12 tahun. 

3.3.2.2     Tari Tradisional  

Ensiklopedi akan dibagi berdasarkan pulau, dari sabang sampai merauke walauupun tidak 

semua tari dimasukkan. Tari yang diambil adalah tari tradisional kerakyatan, klasik atau 

bangsawan, dan tari kreasi baru. Dari setiap tari akan dibahas mengenai nama tarian, asal tarian, 

dan fungsi tarian.  

 

3.3.2.2.2.1     Pengenalan Tari Tradisional 

     Akan dibahas asal – usul tari tradisional di Indonesia beserta dengan jenis – jenis tari tradisional 

berdasarkan sejarah dan sifatnya, yaitu akan dijelaskan apa itu tari tradisional kerakyatan, tari 

tradisional klasik atau bangsawan, dan tari kreasi baru. Selain itu dibuat jufa pengenalat sepintas 

alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tari. 

 

3.3.2.2.2.2     Bagian Awal 

     Pada bagian awal ini akan dibahas mengenai perkenalan dari tokoh fiksi yang nantinya akan 

membantu menjelaskan materi kepada anak – anak.  Juga akan dibahas mengenai tari tradsional 

yang berasal dari  Sumatera dan Kalimantan 

 

3.3.2.2.2.3     Bagian Tengah 

     Pada bagian ini akan dibahas mengenai tari tradisional yang berasal dari Jawa dan Sulawesi.  

 

3.3.2.2.2.4     Bagian Semi Akhir 

     Pada bagian ini akan dibahas mengenai tarian tradisional yang berasal dari Bali, NTB, dan 

Papua. 

 

3.3.2.2.2.4     Bagian Akhir 

     Pada bagian ini akan terdapat permainan kuis temple, yaitu menjawab pertanyaan dengan 

sticker yang ditempelkan. 

3.3.2.2.2.5     Metode Visualisasi 

     Metode visualisasi pada buku menggunakan gambar ilustrasi para penari dan juga tokoh fiksi 

yang memudahkan anak untuk menghafal.  

3.3.3 Perancangan Daftar Isi Buku 

3.3.3.1 Cover 

 Sampul depan 

Judul, sub judul, nama pengarang, dan logo penerbit. 

 Punggung buku 

Judul, Penulis, Logo penerbit. 

 Sampul Belakang 

Ilustrasi isi buku, penerbit, barcode. 

 

3.3.3.2 Pendahuluan 

 Judul halaman 

 Hal imprint 

Nama pengarang, tahun pembuatan, informasi reprint, nomor reprint. 

 Daftar isi 

 Kata pengantar 

 

3.3.3.3 Teks 

Berisi penjelasan mengenai sejarah dan klasifikasi jenis tari tradisional, juga menjelaskan 

rincian dari masing – masing tarian. 

 

3.3.3.4 End Matter 

 Daftar pustaka 

 

3.3.4 Pendekatan Promosi 

Bekerjasama dengan menteri kebudayaan untuk mempromosikan buku ini. Menggunakan 

AISAS dalam promosi buku ini. 

Attention Pengenalan adanya buku ensiklopedi 

mengenal budaya tari tradisional di 

Indonesia 
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Interest Terdapat buku ensiklopedi interaktif 

pengenalan tari tradisional untuk anak 

 

Search Toko buku 

 

Action Anak – anak tertarik dan membeli buku ini 

 

Share Penerima informasi akan memberitahu 

kepada orang di sekitarnya akan adanya 

buku ensiklopedi tari mengenal budaya tari 

tradisional di Indonesia. 

 

                                               Tabel 3.3 analisis AISAS 

 Media Promosi 

Berupa brosur dan poster 

 

3.3.5 Respon yang Diharapkan 

     Dengan adanya buku ensiklopedi ini, diharapkan anak – anak dapat lebih mengenal budaya tari 

tradisional di Indonesia. Apabila anak – anak sudah mulai mengenal tari tradisional di Indonesia, 

maka tidak menutup kemungkinan mereka akan menyukai, mencintai, dan mengapresiasi, bahkan 

ikut melestarikan tari tradisional. 

 

3.3.6 Rancangan ke Depan 

     Buku ensiklopedi ini telah membahas 31 macam tari yang ada di Indonesia, dan itu belum 

semua dibahas, hanya dimasukkan beberapa yang mewakili saja. Dan yang paling banyak adalah 

pulau Jawa dan Sumatera. Karenanya akan dibuat buku ensiklopedi mengenal tari tradisional 

bagian kedua yang nantinya akan membahas tari yang tidak dibahas di buku edisi pertama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


