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BAB III

STRATEGI KOMUNIKASI

III. 1. Analisis

III.1.1. Hasil Kuisioner
Pada kuisioner singkat yang diberikan kepada masyarakat yang berusia 22-30 tahun, didapatkan

kesimpulan bahwa mayoritas dari responden tidak pernah mencari tahu mengenai kesehatan, meskipun mereka

menyadari pentingnya kesehatan jantung dalam kehidupan mereka. Selain itu responden mengetahui

bagaimana ciri-ciri seseorang yang mengalami serangan jantung, yaitu dada terasa nyeri, jantung berdebar,

keringat dingin hingga sesak nafas. Pengetahuan ini akan membantu responden untuk memahami

berbahayanya serangan jantung yang dapat menyerang siapa saja dan kapan saja. Begitu juga saat mereka

diberikan pertanyaan mengenai apakah mereka tertarik untuk membaca artikel dengan tulisan atau

menggunakan artikel dengan gambar berupa komik, mereka cenderung memilih untuk membaca artikel dengan

gambar berupa komik. Responden dengan target usia 22-30 tahun tersebut sebagian besar mengenal LINE

Webtoon dan tertarik untuk membaca informasi kesehatan yang diberikan lewat digital dibandingkan

menggunakan buku fisik yang dicetak.

III.1.2. Analisa Komik Digital Serba-Serbi Jantung menggunakan analisa S.W.O.T
- Strength

Berbentuk digital dan memiliki informasi yang digabungkan dengan visual menjadi kemudahan

tersendiri bagi target audiens untuk menikmatinya dan berkelanjutan sehingga informasi yang

diberikan cukup banyak dan menambah pengetahuan. Informasi ini juga bisa dibaca ketika audiens

merasa lelah dengan apa yang mereka kerjakan dan mendapat informasi ketika sedang beristirahat

dari rutinitas.

-Weakness

Karena berbentuk digital maka audiens harus memiliki akses internet terlebih dahulu sebelum

membacanya, sementara jika terus membaca melalui smartphone akan merusak kesehatan mata yang

disebabkan oleh radiasinya.

- Opportunity

Bisa dibaca kapan saja dan bisa diunduh ke dalam smartphone karena merupakan salah satu

keunggulan dari Line Webtoon yang mengijinkan penggunanya untuk mengunduh komik-komik

digital yang mereka minati ke dalam smartphone.

- Treat

Meski diijinkan untuk mengunduhnya ke dalam ponsel, Webtoon hanya mengijinkan

penggunanya untuk menyimpan komik digital tersebut selama 30 hari untuk menjaga hak cipta dari

pengarangnya.

III.2. Sasaran Khalayak
Segi Geografis :

Studi Kasus mengenai perancangan Komik Digital serba serbi jantung ini dilakukan di Kota Semarang

karena merupakan selain merupakan ibukota propinsi Jawa Tengah, juga merupakan tempat tinggal penulis

sehingga informasi yang dibutuhkan lebih mudah didapat.

Segi Demogragis :

 Jenis Kelamin : Pria /Wanita

Gender dipilih secara general karena penyakit jantung dapat dialami oleh

siapa saja tanpa mengenal gender.

 Usia : 22-30 tahun

Pemilihan target berusia 22-30 tahun disebabkan mereka telah memiliki

cara berpikir yang lebih matang dan dewasa sehingga lebih tepat

mendapatkan informasi.

 Pendapatan : Rp.2000.000,00 ke atas

Karena dengan audiens dengan pendapatan Rp. 2.000.000,00 akan

memiliki pandangan yang lebih peduli akan kesehatan dibanding dengan

audiens yang memiliki pendapatan di bawahnya.

 Pendidikan : SLTP/SLTA/Sarjana/Sederajat

Batasan pendidikan ini dipilih karena audiens yang memiliki standar

pendidikan terakhir seperti ketentuan di atas telah memiliki pengetahuan

mengenai jantung lebih baik dibanding dengan audiens yang memiliki

standar pendidikan terakhir di bawahnya.

 Status : Menikah dan Belum menikah

Penyakit yang dibahas di dalam komik ini tidak mengenal gender dan

status pernikahan, sehingga kedua status tersebut memiliki hak untuk

membacanya.

Segi Psikografis :

 Memiliki gadget pribadi untuk berkomunikasi via internet maupun tanpa internet.

 Memiliki aplikasi Line Webtoon atau mengetahui tentang Line Webtoon.
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 Memiliki pengetahuan umum mengenai serangan jantung dan tertarik untuk mengetahuinya.

III.3. Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi Serba-Serbi Jantung ini menggunakan AISAS

- Attention

Publikasi melalui media sosial mengenai keberadaan komik digital Serba-Serbi Jantung untuk menarik

perhatian dari audiens yang terbiasa menggunakan media sosial seperti Facebook yang memiliki pengguna

dengan target usia tertinggi sehingga lebih menjangkau dan Webtoon yang akan muncul ketika penulis

menambahkan episode melalui update yang telah diikuti oleh pengguna atau dalam penyortiran terbaru pada

Webtoon.

- Interest

Setelah menarik perhatian dari audiens melalui sosial media, diharapkan audiens mulai tertarik dengan

informasi yang telah diberikan di sosial media terkait dengan komik digital tersebut.

- Search

Audiens mulai mencari tahu mengenai komik digital ini melalui sosial media maupun iklan-iklan yang

dilakukan di sosial media.

- Action

Audiens mulai mencari komik digital yang ada di aplikasi Line Webtoon dan mulai menerima informasi

mengenai jantung yang diberikan menggunakan media komik.

- Share

Setelah menerima informasi melalui komik digital serba-serbi jantung, audiens diharapkan menyebarkan

komik digital ini melalui share ke web, atau share melalui timeline pada sosial media ataupun melalui mulut ke

mulut /Word of Mouth (WOM).

III.4. Estimasi Pendanaan

Biaya Harga Total

Transport Rp. 80.000,00 Rp. 80.000,00

Pembuatan Komik Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00

Iklan Facebook, majalah dan

website

Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00

Rp. 1.880.000,00

Tabel III.4.1
Sumber dok pribadi
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