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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1. Hasil Penelitian  

 Wawancara 

a. Ibu Jumiati, 35 tahun 

Ibu Jumiati atau yang biasa dipanggil bu Jum seorang asisten 

rumah tangga dan mempunyai usaha laundry di rumah. Beliau 

bekerja sebagai asisten rumah tangga dari pagi hingga siang saja 

kemudian mengurus usaha laundry. Bu Jum menyukai kegiatan 

menanam sejak remaja dan sebelum pindah ke daerah rumahnya 

yang sekarang yaitu Karangrejo, beliau memiliki halaman yang 

cukup luas untuk menanam buah-buahan juga,tetapi sekarang 

karena rumahnya hanya memiliki halaman seadanya beliau 

sekarang menanam tanaman hias pot kecil saja karena tidak ada 

lahan yang memadai. Beliau biasanya mendapatkan informasi 

tentang tanaman dari mulut ke mulut melalui arisan atau 

perkumpulan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Ketika 

diminta pendapat mengenai Toga, menurut beliau setiap rumah 

penting memiliki karena dapat di gunakan untuk pertolongan 

pertama.  

b. Ibu Sioe In, 40 tahun 

Ibu Sioe In seorang ibu rumah tangga biasa yang kegiatan sehari-

harinya di habiskan untuk mengurus keperluan rumah tangga dan 

mengurus tanaman serta memelihara beberapa hewan peliharaan 

seperti burung,anjing dan ikan. Beliau menyukai kegiatan 

menanam sejak kecil, namun baru memulai menanam sendiri ketika 

usia 20 tahunan. Tanaman yang menjadi koleksinya adalah 

tanaman bunga (tanaman hias) mulai dari bunga mawar merah, 

putih, kuning, melati, pisang hias dsb. Tanaman yang beliau 

tanaman biasanya di tanam pada pot karena kekuarangan lahan. 

Belia juga mengatakan bahwa ada kepuasan batin yang di 

dapatkan ketika tanaman hias yang dirawat betul menghasilkan 

bunga yang indah. Ibu Sioe In mendapatkan informasi tentang 

menanam biasanya dari majalah dan dari mulut ke mulut. Beliau 
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berpendapat menginginkan juga menanam tanaman obat keluarga 

karena penting untuk menyembuhkan sakit ringan sehingga tidak 

perlu ke dokter.  

c. Ibu Utami, 45 tahun 

Ibu Utami seorang ibu rumah tangga yang kegiatan sehari-harinya 

mengurus pekerjaan rumah tangga serta mengurus anaknya yang 

masih kecil berusia ± 2 tahun. Beliau menyukai kegiatan menanam 

sejak kecil yaitu sejak SD, tanaman yang biasa di tanam adalah 

tanamam hias dan tidak membutuhkan lahan luas. Beliau ingin 

halam rumahnya menjadi bagus, rapi dan indah karena banyak 

tanaman. Beliau biasanya bertukar informasi tentang kegiatan 

menanam dengan saudara, tetangga dan sesekali membuka 

internet. Pendapat beliau mengenai pentingnya tanaman obat 

keluarga di setiap rumah memang penting juga untuk di ambil 

manfaat nya untuk pengobatan keluarga.  

d. Ibu Arni, 50 tahun 

Ibu Arni merupakan seorang guru yang cukup padat kegiatannya, 

biasanya sampai sore menjelang malam. Beliau menyukai kegiatan 

sejak menikah karena sudah memiliki rumah sendiri dan dapat 

memanfaat pekarang yang ada untuk di tanami. Tanaman yang di 

sukai Ibu Arni adalah tanaman hias dan buah-buahan. Manfaat 

yang beliau rasakan dari kegiatan menanam ini adalah adanya rasa 

kepuasan batin untuk menata halaman rumah menjadi indah. Ibu 

Arni biasanya mendapatkan informasi mengenai menanam dari 

majalah, membacanya di sela-sela waktu kosong saat akhir pekan. 

Menurut beliau, penting juga adanya tanaman obat keluarga di 

halaman rumah di kota besar seperti Semarang ini, agar dapat 

menghemat pengeluaran untuk membeli obat sekaligus di 

manfaatkan untuk pengobatan penyakit ringan.  

Hasil dari riset data yang sudah di lakukan, di dapatkan bahwa 

masyarakat perkotaan kurang  menyukai  kegiatan  berkebun  

karena tidak tersedianya lahan yang cukup untuk menanam. Selain 

itu mereka juga kurang memahami manfaat secara rohani dari 

kegiatan menanam terebut. Hasil dari berkebun juga dapat di 
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manfaatkan untuk kehidupan sehari-sehari, terlebih  jika  menanam  

tanaman  yang  menghasilkan  seperti  buah-buahan,  sayuran  atau 

tanaman  obat  (apotek  hidup).  Mereka  juga  belum  mengetahui  

bagaimana  cara  mengatasi kendala yang ada. 

Untuk itu di butuhkan sebuah panduan yang isinya jelas dan mudah 

di terapkan pada kehidupan sehari-hari untuk ibu rumah tangga 

yang mempunyai banyak aktifitas Media buku  saku adalah media 

yang cocok karena buku saku dapat di bawa kemana-mana dan 

praktis untuk target sasaran yaitu ibu rumah tangga dengan gaya 

gambar yang feminim, simpel dan menarik 

 Kuesioner 

Pertanyaan 1 : Jenis tanaman apa yang ada dirumah anda? 

 

 

Paling banyak yang ditanam oleh responden sebesar 29 pemilih, yaitu 

tanaman hias kemudian sebanyak 23 pemilih, responden menanam buah-

buahan. Tempat ketiga sebanyak 13 pemilih, menanam sayur-sayuran dan 

17 pemilih menanam tanaman obat keluarga. Hasil yang di dapatkan tidak 

bulat 50 pemilih karena 1 pertanyaan boleh memilih lebih dari 1 jawaban.  

 

Pertanyaan 2 : Apakah anda mengetahui tentang manfaat Tanaman Obat 

Keluarga? 
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Tanaman Hias Buah-buahan Sayur-sayuran Tanaman Obat
Keluarga

Diagram 3.1. Pertanyaan Kuesioner 
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Sebanyak 82% responden mengatakan bahwa mereka mengetahui 

manfaat tanaman obat keluarga hanya 18% yang mengatakan tidak 

mengetahui. 

 

Pertanyaan 3 : Apa manfaat menanam Toga bagi anda? 

 

 

Berbagai jawaban di berikan oleh responden karena merupakan 

pertanyaan dengan isian singkat, namun dapat di rangkum menjadi 4 

jawaban, sebesar 47% responden merasakan manfaat menanam karena 

dapat menyalurkan hobi menanam mereka, 32% mengatakan 

memanfaatkan Toga untuk kebutuhan kesehatan, 19% mengatakan untuk 

mengoptimalkan lahan rumah yang ada sedangkan 2% mengatkan untuk 

mengehemat pengeluaran untuk membeli obat. 

 

Pertanyaan 4 : Menurut anda, apakah Toga efektif digunakan sebagai 

pencegahan penyakit pada keluarga? 

Tahu
82%

Tidak Tahu
18%

Tahu Tidak Tahu

Hobi semata
47%

Untuk kesehatan
32%

Mengoptimalkan 
lahan rumah 

yang ada
19%

Menghemat 
pengeluaran untuk 

kesehatan
2%

Hobi semata

Untuk kesehatan

Mengoptimalkan lahan rumah yang ada

Menghemat pengeluaran untuk kesehatan

Diagaram 3.2. Pertanyaan Kuesioner 

2 

Diagram 3.3. Pertanyaan Kuesioner 
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Sebesar 82% responden menjawab bahwa tanaman obat keluarga efektif 

digunakan sebagai pencegahan sakit untuk keluarga,sedangkan 18% 

mengatakan sebaliknya.  

 

Pertanyaan 5 : Jenis tanaman obat apa yang ingin anda tanam di rumah 

anda? (misalkan. Jahe, jeruk nipis dll) 

Berbagai jawaban di tuliskan oleh responden karena pertanyaan ini adalah 

pertanyaan isian singkat. Jenis tanaman yang di sebutkan antara lain jahe, 

bawang putih, jeruk nipis, kunyit, lengkuas, wiyahong, duwet, kecubung, 

kencur,temulawak,salam,palakependem,seledri, serai 

 

Pertanyaan 6 : Darimana saja anda mendapatkan informasi tentang 

tanaman? 

 

 

Pilihan jawaban terbanyak yaitu responden mendapatkan informasi dari 

televisi yaitu 30 jawaban,kemudian terbanyak kedua yaitu melalui buku 

Efektif
82%

Tidak Efektif
18%

Efektif Tidak Efektif
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Intenet Televisi Buku Majalah Radio Lainnya

Diagram 3.4. Pertanyaan Kuesioner 4 

Diagram 3.5. Pertanyaan Kuesioner 
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sebanyak 24 jawaban, majalah sebesar 16 jawaban, radio 15 jawaban dan 

internet serta jawaban lain yaitu melalui penyuluhan sebanyak 1 jawaban. 

 Studi Literatur  

 Berdasarkan dari buku yang digunakan pada bagian landasan teori, 

alasan banyak orang yang kembali melirik kembali obat-obat herbal, antara lain :  

a. Harga obat-obat kimia semakin mahal yang tidak terjangkau oleh semua 

kalangan masyarakat.  

b. Efek samping yang di timbulkan oleh pengobatantradisional hampir tidak 

ada.  

c. Obat – obatan kimiawi sebenarnya di buat secara sintetis bersdasarkan 

obat-obatan alami.  

d. Pengobatan dengan cara herbal lebih mudah di lakukan dan biasanya 

bahan-bahannya sangat mudah di dapatkan di sekitar kita. 

e. Adanya keyakinan empiris bahwa pengobatan herbal lebih aman di 

kalangan masyarakat berdasarkan pengalaman dari leluhur dan orang-

orang yang menggunakan pengobatan herbal. 

f. Pembuatan ekstrak-ekstrak atau pengobatan herbal yang telah dibentuk 

dalam pil atau kapsul, cairan, dan di kemas modern membuat orang lebih 

memilih pengobatan herbal daripada pengobatan kimia. Ini  yang 

menjadikan pengobatan herbal pun sama praktisnya dengan pengobatan 

kimia. Namun biasanya pengobatan herbal memakan waktu yang sangat 

lama, sehingga hasilnya tidak langsung terlihat. Ini sangat berbeda dengan 

pengobatan medis degnan zat kimia yang biasanya hasilnya cepat terlihat. 

Kegiatan bercocok tanam juga berkaitan erat dengan wanita karena mereka 

biasanya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Oleh karena itu, 

sasaran perancangan kali ini adalah wanita. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka di butuhkan sebuah solusi perancangan 

buku saku untuk ibu rumah tangga tentang panduan menanam tanaman obat 

keluarga yang simpel, mudah dimengerti sehingga mudah di terapkan pada 

kehidupan sehari-hari. Alasan pemilihan buku saku karena berdasarkan riset, 

mereka lebih senang melakukan kegiatan yang praktis dan mudah karena mereka 

juga memiliki kegiatan lain. 
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 Analisa data SWOT 

Strength   Belum terlalu banyak buku saku di Indonesia tentang 

kegiatan menanam yang mudah dan menyenangkan 

 Buku saku khusus yang berisi tentang bercocok tanam 

dengan desain yang menarik masih jarang di temui di 

Indonesia 

 Menanam tanaman obat keluarga sudah banyak di 

lakukan sebagai salah satu gerakan yang di masukkan 

dalam rencana kerja KKN di berbagai Universitas di 

Indonesia dan di dukung pemerintah 

Weakness Minat membaca pada masyarakat Indonesia masih kurang  

Opportunity  Buku saku dengan desain dan ilustrasi yang menarik  

 Panduan yang di gunakan dapat di terapkan langsung 

 Kegiatan menanam dapat menjadi kegiatan yang 

menyenangkan penghilang stress  

 Ibu rumah tangga dapat mengisi waktu senggang mereka 

dengan membaca ebook ini untuk mendapatkan ilmu 

baru yang bermanfaat 

Threat Buku saku dengan ukuran yang tidak terlalu besar dapat di 

bawa kemanapun sehingga praktis 

III.2. Sasaran Khalayak 

III.2.1. Geografis 

Target geografis dari perancangan buku ini adalah kota Semarang, karena kota 

Semarang merupakan salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa dengan 

kepadatan penduduk yang cukup banyak serta di kota Semarang keadaan tanah 

tidak semuanya sama suburnya.  

III.2.2. Demografis 

III.2.2.1. Primer : Wanita ; Usia 35 – 50 tahun 

 Target utama dari perancangan ebook ini adalah ibu rumah tangga yang 

berusia 35 – 50 tahun dengan karakteristik terbuka terhadap hal-hal baru 

dan yang tinggal di perkotaan dengan luas rumah yang tidak terlalu besar 

(tipe 21, 36, 45) dan tinggal di pemukiman yang padat penduduk.  

Tabel 3.1. Analisis SWOT 
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 III.2.2.2. Golongan : SES B-C 

Pemilihan golongan SES B-C berdasarkan riset awal tentang ketertarikan 

masyarakat dengan kegiatan bercocok tanam, didapatkan kendala mereka 

yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk menanam terutama mereka 

SES B-C.  

III.2.3. Psikografis 

 Berdasarkan teori tentang sosiologi keluarga, wanita biasanya di berikan 

pekerjaan yang tidak membutuhkan kekuatan yang besar, bersifat kegiatan yang 

feminim, tidak membutuhkan ketrampilan khusus karena wanita bertanggung 

jawab untuk mengasuh anak. Karakteristik ibu rumah tangga yang menjadi target 

adalah mereka yang terbuka terhadap hal – hal baru, aktif, tekun, memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi 

III.2.4. Penyelenggara 

Komunitas berkebun yang ada di kota Semarang, yaitu Semarang Berkebun yang 

merupakan cabang dari komunitas Indonesia Berkebun 

(www.indonesiaberkebun.org) twitter : @SMGberkebun, facebook : IDBerkebun 

III.3. Strategi Komunikasi 

III.3.1. Creative Brief 

 Objective :What is the brief for? 

Untuk mendapatkan solusi tentang bagaimana merancang buku saku 

panduan yang menarik, simpel dan mudah dipahami oleh masyarakat kota 

Semarang khususnya untuk ibu rumah tangga usia 35-50 tahun.  

 Issue : What is consumer issue? 

Ibu rumah tangga yang tinggal di perkotaan dengan minat bercocok tanam 

namun adanya kendala lahan yang kurang serta mereka menggap bahwa 

menanam adalah kegiatan yang ribet karena membutuhkan perawatan 

khusus. Mereka juga belum mengetahui manfaat untuk rohani yaitu 

menghilangkan stress. 

 Insight : The result of our exploring 

1) Ibu rumah tangga lebih memilih menanam tanaman hias daripada 

menanam tanaman obat 

http://www.indonesiaberkebun.org/


 

32 
 

2) Tidak tersedianya lahan yang cukup untuk melakukan kegiatan 

bercocok tanam 

3) Media untuk memberikan informasi kurang dapat di tangkap 

dengan maksimal oleh masyarakat  

4) Masyarakat mengetahui manfaat Toga bagi kesehatan. 

 Why are we advertising? 

Untuk memberi panduan kepada masyarakat perkotaan khususnya di kota 

Semarang bagaimana menanam tanaman obat keluarga yang mudah dan 

menyenangkan, bukan hanya di lihat dari segi manfaat secara jasmani, 

tetapi juga sebagai sarana menghilangkan kejenuhan aktivitas sehari-hari 

 What do we want them to think / do? 

1) Menanam tanaman obat keluarga di rumah untuk alternatif 

tanaman hias agar dapat di pergunakan manfaatnya untuk 

kesehatan pula selain untuk keindahan.  

2) Memanfaatkan kegiatan menanam sebagai kegiatan melepas 

stress 

 Why should anyone believe it? 

Manfaat dari menanam tanaman obat keluarga untuk kesehatan keluarga 

sekaligus untuk menyalurkan hobi. 

 What is the tone and manner of the advertising 

Buku pedoman yang sangat feminim, simpel dan mudah di mengerti serta 

dapat di terapkan pada kehidupan sehari-hari 

III.3.2. Perancangan Buku Saku 

III.3.2.1. Ukuran 

 Ukuran buku saku ini sebesar kertas A6, yaitu 10.5cm x 14.8cm berisi. Pada 

bagian Isi menggunakan jenis kertas Matte Paper 100gsm, sedangkan pada 

bagian cover menggunakan kertas Art Karton 230gsm. 1 lembar kertas akan 

di isi 2 muka (bola-balik terisi konten semua). Ketebalan dari buku saku ini 

±60 halaman belum termasuk cover. Isi dari buku saku ini yaitu : 

a. Cover Buku 

b. Halaman Imprint 

c. Daftar Isi 

d. Inti Buku 



 

33 
 

e. Penutup 

Buku ini akan di cetak dalam 2 jenis berupa fisik dan e-book. Bentuk e-book 

ini dapat di cetak sendiri oleh pengguna dan akan diterbitkan 2 seri yang 

pertama yaitu tanaman yang ditanam dengan media hidroponik dan yang 

kedua ditanam dengan media pot. Untuk e-booknya akan lebih simpel baik 

secara isi maupun layout. Pada media arang sekam akan terdiri dari : 

a. Cocor Bebek 

b. Lidah Buaya  

c. Melati 

d. Mawar 

e. Tapak Dara 

Media pecahan bata merah terdapat tanaman : 

a. Temulawak 

b. Kaktus 

c. Sambiloto 

d. Ginseng 

e. Bunga Matahari 

f. Kunyit 

g. Jahe 

III.3.2.2. Layout 

Buku saku ini akan menggunakan layout asimetrsi yang memberikan kesan 

dinamis dan modern serta mudah di baca, didukung dengan ilustrasi 

menggunakan media cat air namun dengan digital painting untuk 

menghidupkan kesan ringan, segar, feminim. Selain itu akan 

menggabungkan dengan teknik fotografi untuk mempermudah 

pemahaman pengguna.  
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III.3.2.3. Tipografi 

 Jenis yang akan digunakan pada buku saku ini adalah Roman dan 

handwriting yang 

 menampilkan kesan bersih, simpel dan feminim 

III.3.2.4. Warna 

Warna yang digunakan adalah warna-warna feminim pastel yang segar 

agar menunjukkan kesegaran tanaman 

III.3.2.5. Judul, Sub Judul dan Tema 

Judul : TOGA :Tanaman Indah dan Berkhasiat 

Sub Judul : Panduan praktis dan mudah menanam tanaman obat keluarga  

Tema : Bercocok tanam dengan media hidroponik yang menyenangkan da

Gambar 3.1. Rancangan layout bagian isi 

buku 
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III.3.3. Perancangan Media Promosi 

 Strategi Komunikasi Media Timeline Budget  

Kognitif (tahap 

dimana target 

audiens 

menerima 

informasi) 

Memberikan informasi 

kepada target tentang 

buku ini melalui kegiatan 

rutin warga (arisan, PKK) 

agar mereka mengetahui 

tentang buku saku ini dan 

tertarik untuk 

membacanya 

Website : 

www.indonesiaberkebun.org 

Twitter : 

@SMGberkebun 

Flyer 

 

Surat pribadi untuk ketua 

kegiatan rutin warga 

 

2 bulan  

Januari – Februari 

2017 

Biaya print surat  

Rp. 5.000,00 

Amplop  

Rp. 5.000,00 

Cetak flyer  

Rp. 3.500,00 x 5 

= Rp. 16.500,00 

Afektif (tahap 

lebih dari 

kognitif dimana 

target audiens 

menjadi tertarik 

dan merasakan 

“ingin 

Melakukan bimbingan 

kembali kepada target 

sasaran, apakah mereka 

telah membaca betul buku 

suku tersebut serta 

melakukan ke kegiatan 

sehari-hari. 

Penyuluhan  

Buku yang di bagikan secara 

gratis (hanya 20 buku, per 

RT 5 buku) 

E-Book yang dapat di print 

sendiri 

2 kali sebulan 

 

Maret minggu kedua  

17 Maret 2017 

Maret minggu 

keempat  

31 Maret 2017 

Uang untuk pembicara  

2 orang @Rp. 500.000,00 

= Rp. 1.000.000,00 

 

Biaya cetak buku  

@Rp. 50.000,00 x 20 

= Rp.  600.000,00 

 

Tabel 3.2. Perancangan Media 

Promosi 

http://www.indonesiaberkebun.org/
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mengenal” lebih 

mendalam 

Behavioral 

(tahap yang 

lebih dari afektif, 

dimana target 

audiens tertarik 

melakukan 

tindakan yaitu 

membeli buku 

saku tersebut 

Melakukan kegiatan 

bersama dengan 

komunitas Semarang 

Berkebun yang 

merupakan cabang dari 

Indonesia Berkebun untuk 

melakukan penanaman 

tanaman obat keluarga 

bersama. Pada buku yang 

di bagikan nanti akan ada 

challenge dan hadiahnya 

kupon diskon belanja.  

Brosur 

Sosial Media :  

Twitter 

@SMGberkebun 

@idberkebun 

Facebook :  

IDBerkebun 

1 bulan selama bulan 

April 2017, kegiatan 

akan di laksanakan 

bulan Mei 2017 

Brosur 100 lembar A4 

@Rp. 4.000,00 x 50 =  

Rp. 200.000,00 

 

 

 

 

 

 

Total Biaya Rp. -

1.826.500,00 

 

 

 


