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BAB III 

Strategi Komunikasi 

III.1 Analisa Masalah 

III.1.1 Wawancara 

III.1.1.1 Wawancara Psikolog 

Nama: Maria Gabriela Indrawati NioSie, S.Psi, M.Psi, Psikolog 

No Ijin Praktek: 0246-16-2-1 

 Wawancara ini di lakukan pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 pada pukul 14.00 wib. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan di peroleh bahwa anak – anak yang melakukan aksi 

coret – coret seragam sekolah di karenakan Indonesia sangat bergantung kepada tingkat 

kelulusan, ketika seseorang itu lulus baru bisa di lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika 

kelulusan itu menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi para siswa tetapi ketika mereka 

telah selesai menghadapi ujian dan telah lulus maka akan tercipta euforia atau kesenangan 

berlebihan sehingga mereka perlu melampiaskan kesenangan itu kepada sebuah media. 

Media yang di pilih adalah coret – coret. Coret – coret di pilih karena mereka dapat 

menyalurkan seluruh perasaanya ke dalam media tersebut. 

Keuntungan dari aksi tersebut (17 – 18 tahun) merupakan tahap akhir dari masa 

remaja sedangkan masa remaja menurut halrok adalah masa mencari jati diri. Masa akhir 

remaja ini mereka memiliki keinginan itu mengapresiasikan diri mereka, memiliki cita – cita 

yang tinggi dan ingin membuktikan diri mereka. Maka coret coret tersebut mereka lakukan 

untuk menunjukan diri mereka, untuk menunjukan ekspresi mereka bahwa mereka telah siap 

untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut menimbulkan 

efek negatif. 

Faktor yang mempengaruhi aksi tersebut karena tidak adanya peraturan yang jelas. 

Ketika siswa lulus pihak sekolah ikut senang dan bahagia jadi pihak sekolah akan melakukan 

pembiaran, tidak menyediakan media - media pengganti coret coret tersebut. Misalkan 

menyediakan sarana mading atau kertas yang di gunakan sebagai pengganti coret – coret 

tersebut atau dengan hal la lain yaitu mengadakan pengajian bagi yang agama islam. 

Dari pihak kepolisian, pihak sekolah sendiri hanya memberikan himbauan kepada 

siswa untuk tidak melakukan aksi coret – coret. Jadi hanya sebatas himbauan yang di lakukan. 

Jadi yang dibtuhkan siswa adalah aturan yang jelas. 
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III.1.1.2 Wawancara Pihak Kepolisian 

Nama: Brigadir Suradiyanto 

NRP: 69090429 

Alamat: Puri Dinar Block E 10/1 Tembalang 

 Wawancara ini di lakukan selasa, 18 oktober 2016 pada pukul 12.00 wib aksi coret – 

coret seragam sekolah di lakukan sebagai bentuk kesenangan atau kegembiraan setelah di 

nyatakan lulus dari sekolah. Hasil belajar selama 3 tahun di SMA hanya di tentukan 4 – 5 hari 

di sekolah. Rasa ketakutan yang mereka rasakan selama menghadapi Ujian Nasional 

terbayarkan dengan aksi coret – coret seragam sekolah. Tidak adanya peraturan yang jelas 

membuat aksi ini menjadi sebuah budaya dari tahun ke tahun. 

 Kepolisian menangkap siswa dan siswi jika memang aksi yang di lakukan sudah 

melebihi batas kewajaran misalnya: melakukan aksi anarkis perusakan, menggangu 

ketertiban umum, melanggar lalu lintas, dan hal hal lainya. Anak – anak yang di tangkap akan 

di bina untuk di beri pengarahan yang lebih baik. 

 Faktor yang mendukung aksi tersebut beragam misalnya faktor dari dalam yaitu 

merasa bangga atas kelulusan dan di ekspresikan secara berlebihan, ingin menunjukan 

bahwa dia telah lulus dan telah siap ke jenjang selanjutnya sedangkan faktor dari luar yaitu 

pengaruh teman – teman sekolah, pengaruh sekolah sekolah lain yang ikut dalam aksi 

tersebut. 

III.1.1.3 Wawancara Murid  

Nama: Yosia Yovie 

Sekolah: SMK 4 

Alamat: Jl. Pandanaran II no. 7, Semarang 

 Wawancara ini di lakukan pada Minggu, 16 Oktober 2016 pukul 13.00 menurut Yosia 

Yovie selaku murid SMK 4 yang mengadakan aksi coret – coret seragam tiap tahun. Aksi 

coret – coret seragam sekolah di lakukan untuk menunjukan bahwa mereka telah lulus dan 

ingin di hargai oleh orang – orang lain. Ekspresi kesenangan yang di lakukan dengan cara 

mencoret – coret seragam sekolah dan kadang – kadang konvoi. Pihak sekolah hanya 

melakukan pembiaran selama dalam batas wajar (tidak merusak halaman sekolah, tempat 

parker dan mengganggu ketertiban umum). Rasa jenuh terhadap sekolah selama 3 tahun 
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yang di rasakan membuat mereka akan mengeskresikan kebahagian mereka dengan aksi 

tesebut. 

 Sebenarnya banyak yang tidak menyukai acara tersebut, tetapi karena pengaruh 

beberapa teman – teman yang ada. Membuat banyak orang yang mengikuti aksi tersebut, 

bisa di bilang aksi tersebut sebagai aksi perpisahan setelah menempuh Ujian Nasional. 

 Seharusnya pihak sekolah melarang aksi tersebut, melarang siswa dan siswi untuk 

melaksanakan aksi tersebut. Seharusnya aksi tersebut di ganti dengan aksi yang lebih 

berguna dari pada sekedar merusak seragam sekolah dengan tinta dan piloks. 

III.1.2 Analisa Kuesioner 

III.1.2.1 Hasil Kuesioner 

Data hasil kuesioner di peroleh dari 64 responden, sebagai berikut ini: 

 

 

Gambar Diagram Lingkaran III.1 

 (sumber: Dokumen Pribadi 2016) 

 

34.4

40.6

14.1

7.8

3.1

Apakah yang Anda Rasakan dalam menghadapi Ujian 
Nasional yang sebentar lagi akan diadakan?

Santai Takut Bingung Tertekan Bahagia
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Gambar Diagram Lingkaran III.2 

(sumber: Dokumen Pribadi 2016) 

 

 

Gambar Diagram Lingkaran III.3 

(sumber: Dokumen Pribadi 2016) 

 

90.6

9.4

Apakah Anda mempersiapkan dengan baik UN 
tersebut?

Ya Tidak

60.9

39.1

Tiap Tahun di Sekolah Anda merayakan kelulusan 
dengan mencoret seragam sekolah, apakah anda akan 

merayakan dengan hal demikian?

Tidak Ya
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Gambar Diagram Lingkaran III.4 

(sumber: Dokumen Pribadi 2016) 

 

 

Gambar Diagram Lingkaran III.5 

(sumber: Dokumen Pribadi 2016) 

 

51.6
39.1

9.4

Jika Sekolah Anda tiap tahun mengadakan aksi 
tersebut, apakah yang akan anda bawa?

Spidol Piloks Cat

23.4

45.3

31.3

Apakah anda akan bahagia setelah melakukan aksi 
mencoret seragam sekolah?

Saya Bahagia Cukup Bahagia Tidak Bahagia
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Gambar Diagram Lingkaran III.6 

(sumber: Dokumen Pribadi 2016) 

 

 

Gambar Diagram Lingkaran III.7 

(sumber: Dokumen Pribadi 2016) 

78.1

21.9

Apakah Anda tidak menyayangkan Seragam yang anda 
pakai untuk di coret - coret?

Menyayangkan Tidak Menyayangkan

12.5

32.854.7

Menurut Anda, Penting atau tidak seseorang mengapresiasi 
kelulusanya dengan mencoret seragam sekolah

Sangat Penting Cukup Penting Tidak Penting
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Gambar Diagram Lingkaran III.8 

(sumber: Dokumen Pribadi 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 mencoret – coret seragam sekolah 

(sumber: Google Image) 

 

 

31.3

17.2

51.6

Setelah Anda melakukan aksi Mencoret Seragam sekolah, 
apa yang akan anda lakukan terhadap seragam tersebut?

Di Buang Di Berikan Di simpan
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Gambar Diagram Lingkaran III.9 

(sumber: Dokumen Pribadi 2016) 

 

III.1.2.2 Analisa Hasil Kousioner 

Analisa hasil kuesioner yang di lakukan terhadap anak SMA dan SMK di kota 

semarang, kuesioner ini di isi oleh 64 responden. Di hasilkan bahwa sebanyak 40.1% siswa 

dan siswi takut menghadapi Ujian Nasional lalu sebanyak 34.4% santai, diikuti oleh 14.1% 

Bingung dalam menghadapi Ujian Nasional, 7.8% merasa tertekan akan Ujian Nasional dan 

3.1% Bahagia dalam menghadapi Ujian Nasional. 

Kemudian sebanyak 90.6% siswa dan siswi mempersiapkan Ujian Nasional dengan 

baik sedangkan 9.4% siswa dan siswi tidak mempersiapkan Ujian Nasional dengan baik. 

Sebanyak 60.9% siswa dan siswi tidak ingin melakukan aksi mencoret – coret 

seragam sekolah mereka sekali pun sekolah mereka tiap tahun mengadakan acara tersebut 

tetapi sebanyak 39.1% siswa dan siswi ingin melakukan hal tersebut. 

Ketika sekolah mengadakan aksi mencoret – coret seragam sekolah sebanyak 51.6% 

siswa dan siswi akan membawa spidol diikuti 39.1% siswa – siswi yang membawa piloks, dan 

sebanyak 9.4% siswa – siswi yang membawa cat. 

Sebanyak 45.3% siswa – siswi cukup bahagia ketika mereka mencoret – coret 

seragam sekolah mereka sedangkan 31.3% yang tidak bahagia ketika mencoret – coret 

seragam sekolah dan sebanyak 23.4% yang sangat bahagia ketika mereka harus mencoret 

seragam mereka. 

3.1

34.4

62.5

Apakah pendapat Anda mengenai hal ini?

Hal Itu Layak Ditiru Hal Yang Biasa Terjadi Hal yang Tidak Layak Ditiru
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Siswa dan siswi berpendapat bahwa tidak penting mencoret – coret seragam sekolah 

sebagai apresiasi kelulusan sebanyak 54.7% diikuti dengan siswa dan siswi yang menjawab 

cukup penting sebanyak 32.8% dan siswa yang menjawab sengat penting sebanyak 12.5%. 

Data berikutnya sebanyak 78.1% siswa dan siswa sangat menyayangkan seragam 

sekolahnya yang akan di coret – coret dan sebanyak 21.9% siswa dan siswi tidak 

menyayangkan seragamnya untuk dicoret – coret. 

Hasil selanjutnya sebanyak 51.6% akan menyimpan seragam yang telah di coret – 

coret, 31,3% akan membuang seragam tersebut dan sebanyak 17.2% akan memberikan 

seragam tersebut kepada orang lain. 

Dari gambar di atas terlihat sekelompok anak – anak yang melakukan aksi mencoret 

– coret seragam sekolah sebanyak 62.5% responden menjawab hal tersebut tidak laak untuk 

ditiru sedangkan 34.4% responden menjawab bahwa hal itu adalah hal yang biasa terjadi dan 

sebanyak 3.1% responden menajwab bahwa hal tersebut layak untuk ditiru. 

Berdasarkan hasil data kuesioner yang telah di peroleh disimpulkan bahwa lebih dari 

50% siswa tidak menginginkan aksi mencoret – coret seragam sekolah setelah kelulusan. 

Aksi tersebut dianggap aksi yang tidak penting untuk di lakukan dan hanya merusak seragam 

sekolah mereka. 

III.1.4 Anlisis 5W + 1H 

What (Apa)? 

Pesan yang kita sampaikan untuk menyadarkan siswa dan siswi saat ini mengenai dampak 

yang di hasilkan dari perilaku mencoret – coret seragam sekolah.  

Who (Siapa)? 

Sasaran yang di tuju adalah siswa - siswi SMA dan SMK kisaran usia 16 – 18 tahun dengan 

SES (sosio Economic Status) B – D khususnya yang bersekolah di sekolah negeri. 

When (Kapan)? 

Kampanye ini dilaksanakan selama 8 bulan di mulai dari bulan Oktober – Mei (bulan 

pengumuman kelulusan) 

Where (Dimana)? 

Kampanye ini di lakukan di kota semarang dengan mengambil sampel di sekolah – sekolah 

kota Semarang. 
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Why (Mengapa)? 

Rasa kepedulian yang kurang dari siswa – siswi sekolah SMA dan SMK terhadap aksi 

mencoret – coret seragam sekolah, telah melahirkan sebuah budaya yang di wariskan secara 

turun – temurun di kalangan pelajar di Indonesia. 

How (Bagaimana)? 

Merancangan sebuah kampanye sosial yang bisa di mengerti dengan mudah oleh generasi 

muda (siswa dan siswi) mengenai mencoret – coret seragam sekolah. 

III.2 Sasaran Khalayak 

Mencakup wilayah seluruh Indonesia dengan mengambil sempel Siswa dan Siswi di kota 

Semarang. 

III.2.1 Demografis 

Siswa dan Siswi SMA dan SMK tingkat akhir dengan SES B – D (mengambil Ses 

terbesar di kota – kota besar). 

 

 

 

Gambar III.2 Tingkat Ses kota besar 

(Sumber BPS) 

 

 

 

Gambar III.3 Tingakat Ses di kota besar 

(Sumber: Nielsen Media Indeks) 

III.2.2 Psikografis 

 Siswa dan siswi yang menyukai sesuatu yang bersifat kekinian 

 Aktif dalam media sosial (twitter, facebook, instagram, dll) 
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 Siswa yang bersekolah di tempat yang tiap tahun mengadakan aksi mencoret – coret 

seragam sekolah 

III.3 Strategi Komunikasi 

III.3.1 Tema dan Judul Kampanye 

III.3.1.1 Tema Kampanye 

Tema kampanye adalah membangun generasi lebih berkualitas. 

III.3.1.2 Judul Kampanye 

Judul Kampanye yang di gunakan adalah “Save Our Uniform” yang berarti menyelamatkan 

seragam sekolah kita. Menyelamatkan dari noda cat, piloks, spidol yang akan di pakai untuk 

mengotori seragam kita. 

III.3.2 Strategi pendekatan perancangan 

III.3.2.1 Gaya Desain 

Gaya desain yang di gunakan adalah gaya desain yang menarik bagi anak muda, yaitu gaya 

desain yang simple dan mudah di mengerti. Menggunakan gaya visual illustrasi untuk 

memaksimalkan pesan yang di maksud. 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.4 Gaya Desain 

(sumber: Google Image) 

 

III.3.2.2 Tipografi 

Tipografi yang di gunakan adalah tipografi yang berupa font san serif. Karena memiliki kesan 

modern. Gampang untuk di baca dan dimengerti. Contohnya adalah font: 
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DEAR LOVELY 

1234567890 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ 

 

Franklin Gothik Demi Cond 

1234567890 

abcdefghijklmopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ 

 

Cooper Black 

1234567890 

abcdefghijklmopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ 

 

III.3.2.3 Layout 

Layout yang di gunakan adalah layout yang sederhana dengan warna terang berlatarkan 

suasa pada siang hari dengan langit cerah, di gunakan agar mudah untuk di baca. 

III.3.2.4 Warna 

Warna yang di gunakan adalah perpaduan dari banyak warna, menggunakan variasi 

beberapa warna yang di kombinasikan untuk membentuk warna –warna yang indah. 

III.3.3 Pendekatan Promosi 

Pendekatan promosi ini di lakukan dengan menggunakan teori AISAS agar lebih efektif. 

Tahapan Media Yang Akan Digunakan Time Schedule 

 

 

 

 

Tahapan Attention untuk menarik perhatian 

siswa dan siswi SMA dan SMK (tingkat akhir) 

melalui meme, di fokuskan dengan mengubah 

pola pikir untuk memberikan seragam mereka 
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Atttention 

dari pada harus melakukan aksi mencoret – 

coret seragam sekolah. Meme posting di 

media sosial seperti Facebook, Instagram, 

karena menurut survei yang di lakukan media 

tersebut yang paling sering di kunjungi anak 

muda. 

 

Desember - Januari 

 

 

Interest 

Pada tahapan ini siswa dan siswi di ajak untuk 

mengikuti instagram “Save Our Uniform” dan 

menyukai Facebook “Save Our Uniform”. 

Media yang di gunakan adalah masih sama 

yaitu facebook, instagram. 

 

 

Februari - Maret 

 

 

 

 

Search 

Setelah target audience tertarik, mereka akan 

mencari tahu lebih jauh tentang kampanye ini. 

Sehingga pada tahapan ini khalayak sasaran 

di arahkan untuk mengikuti sebuah event yang 

akan di adakan melalui media promosi poster, 

brosur, dan video yang akan di tayangkan. 

Selain dari pada itu targer audience juga akan 

di ajak untuk memaikan game yang bernama 

“Save Our Uniform” 

 

 

 

 

April 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 

Tahap ini adalah tahap dimana pengumuman 

kelulusan di berikan. Tahapan ini mengundang 

seluruh siswa dan siswi yang berada di kota 

Semarang untuk mengikuti Event Celebration. 

Event Celebration di adakan untuk sebagai 

pengganti dari aksi mencoret – coret seragam 

sekolah. Dalam Event Celebration terdapat 

Live Music, bazzar, penjualan marchandise 

(gantungan kunci, baju,) photo booth, lomba 

memainkan game “Save Our Uniform” Dalam 

Event Celebration ini juga mengajak untuk 

menyumbangkan seragam kepada orang – 

orang yang lebih membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei (Pada Saat 

Pengumuman 

Kelulusan) 

 

 

 

Tahapan ini dalah tahapan terakhir dimana, 

para siswa dan siswi membagikan 

pengalaman mereka kepada orang – orang 
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Share 

lain. Dengan cara berfoto selfi dan 

membagikan foto tersebut ke dalam instagram 

dengan hastage “saveouruniform” foto yang 

paling heboh akan mendapatkan hadiah 

menarik berupa boneka maskot 

“saveouruniform” 

 

Juni - Seterusnya 

 

III.3.4 Strategi Anggran 

Tahapan NO Keterangan Harga Jumlah Total 

Attention 

dan Interest 

1 3 Meme (facebook) 1.000.000  1.000.000 

2 Pembuatan Id Facebook   0 

3 Pembuatan Id Instagram   0 

     1.000.000 

 

 

 

 

 

Tahapan NO Keterangan Harga Jumlah Total 

 

 

Search 

1 Poster 500.000  500.000 

2 Brosur 100.000 1000 100.000.000 

3 Video Fast Fact 2.000.000  2.000.000 

4 Video Game Play 500.000  500.000 

5 Game Save Our Uniform 5.000.000  5.000.000 

     108.000.000 

Tahapan NO Keterangan Harga Jumlah Total 

 

 

Action dan 

Share 

1 Merchandise 150.000 1000 150.000.000 

2 Sewa Tempat + 

Perlengkapan 

1.000.000.000 1 1.000.000.000 

3 Konser 40.000.000 10 400.000.000 

4 Bazzar 5.000.000 20 100.000.000 

     1.650.000.000 

Attention & Interest Search Action & Share Total 

1.000.000 108.000.000 1.650.000.000 1.759.000.000 




