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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1 Analisis masalah 

 Berkembangnya jaman modern sekarang ini merubah pola hidup di 

masyarakat. Pola hidup yang tidak sehat cukup terlihat dari pola makanan yang 

serba instan, kemajuan teknologi yang mempengaruhi dan padatnya aktifitas yang 

mengakibatkan kurangnya tingkat kesadaran untuk berpola hidup sehat, salah 

satunya dengan berolah raga. Hanya sebagian dari masyarakat yang berolahraga 

demi menjaga kesehatan. Sedangkan olah raga sendiri memiliki banyak manfaat 

bagi tubuh, salah satu jenis olahraga yang sangat mudah dilakukan dan tidak 

memakan banyak waktu adalah jalan sehat. Dengan jalan sehat, melatih jantung 

menjadi lebih sehat dan kuat. Menurut WHO (2005), penyakit yang menyebabkan 

kematian adalah jantung, oleh sebab itu, jalan sehat merupakan salah satu laternatif 

yang efektif untuk berpola hidup sehat. 

 Dengan adanya permasalahan di atas, perlu tindakan yaitu untuk 

menyadarkan masyarakat terutama kaum anak remaja untuk berpola hidup sehat 

dengan media kampanye yang sesuai, olahraga, seminar dan game edukasi 

mengenai pentingnya hidup sehat yang nantinya akan berdampak baik untuk 

kesehatan di waktu akan mendatang. 

 Berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion), terdapat beberapa 

masalah yaitu, kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat dengan cara 

berolahraga, hal ini disebabkan karena masyarakat terutama kaum anak remaja 

memiliki tingkat kesibukan yang cukup tinggi. Karena sibuknya aktifitas oleh 

kegiatan perkuliahan dan sibuk dengan kegiatan yang bisa dibilang tidak penting. 

Dan berdasarkan hasil dari riset peneliti, peneliti mengumpulkan dan mewawancarai 

beberapa anak remaja : 

• Virly Haraka anak remaja putra usia 20 tahun kuliah di UDINUS Semarang, 

Virly mengatakan bahwa hidup sehat adalah hidup apa adanya tanpa 

merugikan orang lain di sekitar. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan, pagi 

sampai sore kuliah, sore hari sampai malam hari nongkrong dengan teman-

teman. Dan istirahat jam 12 malam. Ketika pergi ke tempat yang dekat lebih 

menyukai naik sepeda atau naik motor. 
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• Andrew Valentino anak remaja putra usia 19 tahun kuliah di UNIKA 

Soegijapranata Semarang. Andrew mengatakan bahwa hidup sehat adalah 

hidup dengan makan-makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan tidak 

melakukan hal-hal yang negative, contohnya tidak melakukan hubungan 

seks di luar nikah dll. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan, pagi sampai sore 

hari kuliah, sore hari sampai malam hari dolan di warnet. Dan istirahat jam 1 

pagi. Ketika pergi ke tempat yang dekat lebih menyukai naik sepeda. 

• Grace Vania anak remaja putri usia 22 tahun kuliah di UNIKA Soegijapranata 

Semarang. Grace mengatakan bahwa hidup sehat bisa dilakukan dengan 

melakukan hal-hal yang positif didalam kegiatan sehari-hari. Contohnya 

dengan tidak merokok, melakukan kegiatan kampus seperti ikut kepanitiaan 

dll. Kegiatan ssehari-hari yang dilakukan, pagi sampai sore hari kuliah, waktu 

sore nonton film, waktu malam harinya nongkrong bersama teman-teman. 

Dan istirahat jam setengah 12 malam. Ketika pergi ke tempat yang dekat 

lebih menyukai naik sepeda motor 

• Rizky Rival anak remaja putra usia 22 tahun kuliah di UNNES Semarang. 

Rizky mengatakan bahwa hidup sehat bisa dilakukan dengan cara menjaga 

pola makan / makan-makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Kegiatan 

sehari-hari yang dilakukan, pagi sampai sore hari kuliah, sore hari kerja 

hingga malam hari, dan istirahat jam setengah 12 malam. Ketika pergi ke 

tempat yang dekat lebih menyukai jalan kaki dan naik sepeda. 

• Luthfi Arningtya anak remaja putra usia 19 tahun kuliah di UNISBANK 

Semarang. Luthfi mengatakan bahwa hidup sehat adalah hidup dengan 

melakukan hal-hal positif. Dengan tidak memakai narkoba, tidak merokok, 

dll. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan, pagi sampai sore hari kerja, sore 

hari hingga jam 7 malam kuliah, kemudian jam 7 malam hingga pukul 

setengah 11 nongkrong dengan teman-teman. Dan istirahat jam 12 malam. 

Ketika pergi ke tempat yang dekat lebih menyukai naik motor. 

• Dhania Afdinia anak remaja putri usia 19 tahun kuliah di UNDIP Semarang. 

Dhania mengatakan bahwa hidup sehat adalah dengan makan-makanan 

yang sehat, dan melakukan hal-hal yang mengarah positif. Kegiatan sehari-

hari yang dilakukan, pagi hingga sore hari kuliah, kemudian sore hingga 

malam hari nongkrong dengan teman-teman. Dan istirahat jam 11 malam. 
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Ketika pergi ke tempat yang dekat lebih menyukai naik sepeda atau naik 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Hasil Wawancara 

 

Dari permasalahan dan riset di atas, perlu diadakan kampanye yang baik 

untuk menyadarkan pentingnya pola hidup sehat dengan media kampanye yang 

sesuai mengenai hidup sehat dan media kampanye yang akan dibuat bersifat 

persuasif / ajakan, sehingga hal ini dapat mengajak anak remaja untuk merubah 

kebiasaan yang baik untuk masa depan mereka. 

 

III.2 Khalayak Sasaran 

• Geografis 

 Cakupan wilayah yang akan disasar yaitu wilayah Semarang dataran 

rendah. Karena situasi tersebut memungkinkan masyarakat terutama kaum 

anak remaja untuk menjalankan pola hidup sehat. 

• Demografis 

 Target Sasaran ditujukan kepada anak remaja pria dan wanita usia 

18-22 tahun dengan golongan ekonomi SES A-B yang masih aktif kuliah di 

Kota Semarang. Situasi tersebut memungkinkan masyarakat pada usia ini 

untuk dapat sadar akan pentingnya pola hidup sehat untuk kedepannya. 

Selain itu pada usia 18-22 tahun merupakan tahap seseorang untuk 

menemukan jati diri sesungguhnya, termasuk dalam hal apapun yang 

dianggapnya menantang, sehingga cenderung mudah dipengaruhi. 
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 Kampanye tersebut ditujukan bagi golongan ekonomi SES A-B 

karena pada golongan tersebut lebih memilih untuk menggunakan 

kendaraan bermotor sebegai alat transportasi dalam jarak jauh maupun 

dekat, gaya hidup yang serba instant dan mewah, selain itu juga memiliki 

aktifitas yang padat sehingga lupa akan olahraga.  

• Psikografis 

 Pada usia, termasuk kedalam kategori remaja yang memiliki jiwa 

berpetualang, orang yang memiliki gaya hidup modern, suka dengan hal-hal 

yang baru, suka berkumpul, mencari inspirasi, memiliki rasa penasaran yang 

cukup tinggi. 

• Behavioralistrik 

Sering berinteraksi dan menyukai suasana yang terbuka. 

 

III.3 Strategi Komunikasi 

 III.3.1 Creative Brief 

  Untuk mendapatkan konsep kreatif dalam kampanye sosial tersebut, 

terdapat tahapan-tahapan yang dapat mendukung, yaitu : 

 

a. OBJECTIVE : 

  Untuk mendapatkan ide kreatif tentang bagaimana cara 

menyadarkan masyarakat terhadap pola hidup sehat. Di jaman 

modern ini, padatnya aktifitas akan membuat masyarakat lupa akan 

pentingnya dari kesehatan sehingga lupa untuk berolahraga. Dan 

mengajak anak remaja jaman sekarang untuk selalu hidup sehat 

melalui media kampanye. 

b. ISSUE : 

  Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat jaman sekarang, 

yang lebih memilih untuk sibuk melakukan aktifitas dibandingkan 

olahraga. Tindakan tersebut akan menyebabkan pola hidup sehat 

yang tidak sehat sehingga akan mengganggu kesehatan. 

c. INSIGHT : 

1. Masyarakat beranggapan bahwa olahraga tidak terlalu 

berpengaruh untuk kedepannya. 

2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. 
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3. Perancangan Strategi Sosial untuk menyadarkan masyarakat 

khususnya anak muda untuk lebih menyadari tentang pentingnya 

pola hidup sehat. 

d. OPPORTUNITY : 

  Dengan adanya kampanye sosial ini, diharapkan anak muda 

jaman sekarang dapat menyadari bahwa pola hidup sehat itu sangat 

penting. 

e. CHALLENGE : 

  Padatnya aktifitas masyarakat membuat lupa akan 

pentingnya kesehatan dengan berolahraga sehingga sudah menjadi 

suatu rutinitas yang tidak berubah. Sehingga masyarakat tidak lagi 

mementingkan pentingnya olahraga bagi kesehatan. 

 

Who (Kampanye ditujukan untuk siapa) : dalam kampanye sosial ini 

ditujukan kepada anak-anak remaja usia 18-22 tahun, jenis kelamin pria dan 

wanita ditujukan bagi golongan ekonomi A-B. 

What (Permasalahan apa yang timbul) : padatnya aktifitas membuat 

masyarakat terutama anak remaja lupa akan olahraga yang penting bagi 

kesehatan sehingga lupa menjalankan pola hidup sehat. Akibat tidak adanya 

kesadaran pola akan hidup sehat, kesehatan tubuh akan sering terganggu 

akibat kurangnya olahraga di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Cara 

Berpikir anak remaja jaman sekarang yang serba instant dan modern. 

When and Where (Kapan dan dimana kampanye diadakan): Pada 

kampanye penyadaran akan pola hidup sehat ini diadakan di Kota Semarang 

yaitu di depan Mall Paragon Semarang. Alasan memilih tempat di depan 

Mall Paragon Semarang, karena di depan Mall paragon merupakan tempat 

yang tepat untuk dilaksanakannya event kampanye sosial. Dilaksanakan 

pada pagi hari Minggu. Dan didukung dengan lokasi yang luas dan strategis. 

Final Kampanye ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Desember 

2018. 

Which (penyampaian dengan) : media merupakan salah satu alat dalam 

penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan. Dalam 

perancangan strategi media penyadaran memiliki jenis yang bervariatif 
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seperti spanduk, baliho, poster, flyer, dsb. Media utama yang dipakai dalam 

penyampaian pesan kampanye sosial adalah game. 

With What Effect (dampak dari kampanye) : dampak yang ingin dicapai 

dari kampanye sosial ini adalah, khususnya untuk anak remaja agar memiliki 

rasa kepedulian dan kesadaran terhadap kesehatan  sehingga menjalankan 

pola hidup sehat dengan berolahraga dapat menjadi sebuah rutinitas yang 

dilakukan tiap seminggu sekali dalam kehidupan sejak usia muda. Dan dapat 

selalu hidup sehat dengan melakukan hal-hal yang positif. 

SWOT (Strength Weakness Opportunities Threat)  

 

Tabel 3.1 SWOT 

1 Strength 

(kekuatan) 

- Berdasarkan hasil penelitian menggunakan 

metode wawancara dan FGD, padatnya 

aktifitas menjadi sebuah masalah karena 

kurangnya waktu yang dimiliki untuk 

melakukan aktifitas berolahraga. 

- Tingkat kesadaran yang rendah terhadap pola 

hidup sehat. 

2 Weakness 

(kelemahan) 

- Tingginya pengaruh hidup modern yang 

membuat masyarakat malas untuk melakukan 

olahraga. 

- Tidak memiliki waktu yang cukup untuk 

berolahraga. 

3 Opportunities 

(Peluang) 

- Memberi informasi mengenai bagaimana cara 

menjalankan pola hidup sehat dan 

memberikan informasi tentang dampak 

negative yang akan timbul jika tidak melakukan 

/ menjalankan pola hidup sehat. 

- Menyadarkan masyarakat khususnya kaum 

anak remaja betapa pentingnya pola hidup 

sehat untuk kesehatan di masa yang akan 

datang. 

4 Threat 

(Tantangan) 

- Lebih suka mementingkan melakukan suatu 

hal atau kegiatan dibandingkan berolahraga. 
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III.3.2 Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

  III.3.2.1 Strategi 

- Strategi penyampaian pesan yang akan digunakan adalah 

bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang. Untuk 

menyelenggarakan kampanye sosial. Mencari Sponsor dengan 

cara bekerja sama dengan Brand Ternama seperti  Sepatu 

Adidas, Handphone Samsung dan Laptop Asus untuk 

mendukung kampanye sosial yang akan diadakan, agar berjalan 

dengan lancar. 

- Strategi media penyadaran memiliki jenis yang bervariatif seperti 

: Baliho, Spanduk, Poster, Brosur, media sosial, dsb. 

- Memberikan informasi tentang pola hidup sehat dengan media 

kampanye hidup sehat anak remaja. 

- Isi pesan sosial yang akan disampaikan bersifat mengajak 

masyarakat terutama dikhususkan untuk anak remaja agar sadar 

akan pentingnya pola hidup sehat. 

 

  III.3.2.2 Metode 

   Adapun strategi dalam penyampaian pesan kampanye agar 

 dapat tersampaikan. Dalam kampanye sosial menggunakan rumus 

AISAS, yaitu :  

- Awareness (Mengetahui) 

 Dengan cara mempublikasikan gambar yang membuat orang 

bertanya-tanya, sehingga target sasaran akan mengetahui 

tentang kampanye sosial yang akan diadakan. Dengan 

menggunakan gambar yang akan di aplikasikan ke dalam Poster 

dan baliho. 

- Interest (Tertarik) 

 Setelah target sasaran mengetahui media komunikasi yang 

digunakan dalam kampanye sosial tentang kesadaran akan pola 

hidup sehat, langkah selanjutnya adalah bagaimana 

menumbuhkan daya tarik sasaran terhadap kampanye ini dan 

diperlukan media komunikasi yang dapat memberikan informasi 
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lebih lanjut seperti media sosial Instagram, Facebook dll. Karena 

target sasarannya adalah anak kuliah dengan golongan ekonomi 

A-B sehingga semua mahasiswa atau mahasiswi memiliki gadget 

dan dapat menggunakan media sosial. Pada media komunikasi 

ini, terdapat gambar dan tagline yang menarik, sehingga target 

sasaran dapat tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut 

mengenai kampanye tersebut. 

- Search (Mencari) 

 Tahapan selanjutnya yaitu, Membuat akun media sosial resmi 

yang didalamnya berisi informasi lebih lanjut mengenai event 

kampanye sosial yang bertujuan untuk mempermudah target 

sasaran mencari informasi tersebut. 

- Action (Tindakan) 

 Penyampaian pesan selanjutnya yaitu dengan mengadakan 

dan menjalankan kampanye sosial berupa  Pentingnya Hidup 

Sehat Anak Remaja. Dengan Menggunakan Media Game 

sebagai pengingat anak remaja agar selalu hidup sehat, dan 

pengadaan seminar / sosialisasi mengenai hidup sehat dari Dr. 

Novie Dan mengajak anak muda agar selalu hidup dengan pola 

hidup sehat. Adapun keberhasilan dari kampanye sosial ini akan 

menghasilkan anak muda yang lebih memperdulikan kesehatan 

dengan berolahraga, dan melakukan hal-hal yang positif. 

- Share (Berbagi) 

 Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi, dalam 

kampanye sosial ini akan diadakan tanya jawab antara pakar 

kesehatan dan target sasaran dalam event tersebut. Target 

sasaran / target audience dapat melakukan tanya jawab melalui 

media sosial dan via SMS. Setelah kampanye sosial selesai, 

para peserta akan mendapatkan beberapa merchandise berupa 

botol minum, sticker, topi, gantungan kunci dan t-shirt. 
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 III.3.3 Tema Kampanye 

  Tema Kampanye sosial yang akan diambil adalah penyadaran bagi 

masyarakat anak remaja terhadap pola hidup sehat, yang diharapkan 

menjadi sebuah kampanye sosial yang dapat mengajak dan merubah 

kebiasaan yang baik bagi kehidupan ditengah padatnya aktifitas yang 

dilakukan. 

 III.3.4 Judul Kampanye 

  Judul pada Kampanye ini adalah “AYO HIDUP SEHAT”, yang artinya 

masyarakat terutama kaum remaja diajak untuk selalu hidup sehat. Dari 

Judul kampanye ini diharapkan dapat mengajak anak-anak remaja untuk 

mengikuti kampanye sosial ini. 

 III.3.5 Tahapan Kampanye 

  Dibutuhkan tahapan-tahapan kampanye sehingga pesan-pesan 

dapat tersampaikan. 

Tahapan kampanye yang akan direncanakan sebagai berikut : 

a. Agustus 2018 : Memasang dan mempublikasikan gambar melalui 

Baliho kampanye sosial berupa informasi untuk selalu hidup sehat. 

b. September 2018 : Memasang Poster di Mading Kampus-kampus di 

Kota Semarang, berupa ajakan untuk selalu hidup sehat / poster 

awareness dan yang berisi informasi untuk mengajak target 

membuka Akun Media Sosial Kampanye Hidup Sehat yang akan 

diadakan. 

c. Oktober  2018 : Membuat Akun media sosial resmi milik kampanye 

sosial Hidup Sehat yang berisi informasi mengenai kampanye sosial 

Hidup Sehat yang akan diadakan. 

d. November 2018 : Memasang Poster Kegiatan Kampanye Sosial 

yang akan diadakan, berisikan tentang tanggal, waktu dan tempat 

kegiatan final kampanye sosial yg akan diadakan. 

e. 9 Desember 2018 : Kegiatan Final Kampanye Sosial yaitu dengan 

Judul Ayo Hidup Sehat akan diadakan di depan Mall Paragon 

Semarang Jalan Pemuda yaitu berupa boot-boot yang berisi games 
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puzzle, TTS dan Estafet Rangkaian Kata mengenai hidup sehat 

behadiah Laptop dan Sepatu Olahraga Adidas. Ada juga boot yang 

berisikan acara seminar / sosialiasi mengenai hidup sehat dari 

Dokter Novie Wijaya (Rs.Tlogorejo Semarang). Kemudian 

pembagian merchandise berupa Sticker, T-shirt, Botol Minum, 

Gantungan kunci, dan topi kepada peserta kampanye sosial. 

10 Desember 2018 : Para peserta dapat melakukan tanya jawab 

dengan Dr. Novie Wijaya melalui akun media sosial resmi “Ayo 

Hidup Sehat” 

 

Dari Tahapan di atas akan diperinci ke dalam table schedule sebagai berikut 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Tahapan Kampanye 

Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 

a a a a     

    b b b b 

        

        

Oktober November 

1 1 1 1 1 2 3 4 

        

c c c c     

    d d d d 

        

Desember 

1 2 3 4 

    

    

    

 e   
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III.3.6 Strategi Media 

  Penggunaan media komunikasi bertujuan untuk menyadarkan 

masyarakat khususnya anak remaja terhadap pentingnya pola hidup sehat. 

Pemilihan media yang akan digunakan : 

a. Baliho  

  Suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur 

memberitahukan informasi event atau kegiatan yang berhubungan 

erat dengan masyarakat luar (Pujitiyanto,2005) 

b. Poster 

  Suatu media grafis yang memuat unsur teks dan gambar 

yang akan dipasang pada dinding. Visualisasi setiap unsurnya lebih 

rinci,jelas, real sederhana dan singkat dengan warna mencolok 

sesuai misinya (Pujiriyanto,2005) 

c. Media Sosial 

  Sebagian besar anak muda jaman  sekarang menggunakan 

media sosial pada saat ini. Sehingga media sosial merupakan media 

yang tepat untuk menginformasikan event kampanye sosial yang 

akan diadakan kepada target sasaran. 

d. Game 

  Permainan berupa edukasi mengenai pola hidup sehat. Di 

dalam game TTS tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai 

hidup sehat, game puzzle dan Estafet Rangkaian Kata. 

e. Stiker 

  Stiker merupakan salah satu merchandise yang akan 

dibagikan setelah event kampanye sosial  selesai. 

f. Kaos T-shirt 

  Kaos T-shirt juga merupakan salah satu merchandise yang 

akan dibagikan ke peserta kampanye sosial. 

g. Botol Minum 

  Botol Minum juga termasuk ke dalam salah satu merchandise 

yang akan dibagikan kepada peserta, dan berfungsi juga sebagai 

pengingat, bahwa setelah olahraga setidaknya manusia tetap harus 

minum air putih. 
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h. Topi 

  Topi juga salah satu merchandise yang akan dibagikan 

kepada peserta event kampanye sosial. 

i. Gantungan Kunci 

  Gantungan kunci, merupakan salah satu merchandise yang 

akan dibagikan kepada peserta. 

 

III.3.7 Strategi Anggaran 

a. Poster : Rp 6000,- / lembar 

b. Baliho : Rp 50.000,- / m2 

Jasa Pemasangan : Rp 400.000,- / pc 

Pajak dan ijin tempat Rp 100.000,- / hari 

c. Sticker : Rp 10.000,- / lembar a3 

Biaya potong : Rp 15.000,- / 1000 pc 

d. Game : Rp 3.500,- / lembar a3 

e. Kaos : Rp 95.000,- / pc 

f. Botol minum : Rp 40.000,- / pc 

g. Topi : Rp 10.000,- /  pc 

h. Gantungan kunci : 2000 / pc 

i. Media sosial : Gratis 

j. Hadiah Sepatu, Laptop dan Handphone : Gratis ( Sponsor ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


