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BAB III 

Strategi Komunikasi 

 

III.1 Analisa Masalah 

 III.1.1 Kuesioner 

III.1.1.2 Hasil Kuesioner 

 

Gambar 3.1 Diagram hasil kuesioner 

Usia (th) Frekuensi Laki-Laki Perempuan 

14 22 10 12 

15 28 15 13 

16 24 13 11 

17 26 12 14 

 

Tabel 3.1 Tabel hasil kuesioner 
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Gambar 3.2 Diagram hasil kuesioner 

 

Gambar 3.3 Diagram hasil kuesioner 
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Gambar 3.4 Diagram hasil kuesioner 

 

Gambar 3.5 Diagram hasil kuesioner 
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Gambar 3.6 Diagram hasil kuesioner

Gambar 3.7 Diagram hasil kuesioner 
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Gambar 3.8 Diagram hasil kuesioner 

 

Gambar 3.9 Diagram hasil kuesioner 
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Gambar 3.10 Diagram hasil kuesioner 

  

Gambar 3.11 Diagram hasil kuesioner 
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Gambar 3.12 Diagram hasil kuesioner  

 

Gambar 3.13 Diagram hasil kuesioner  
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Gambar 3.14 Diagram hasil kuesioner  

 

Gambar 3.15 Diagram hasil kuesioner  
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Gambar 3.16 Diagram hasil kuesioner  

 

Gambar 3.17 Diagram hasil kuesioner  
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Gambar 3.18 Diagram hasil kuesioner  

 

Gambar 3.19 Diagram hasil kuesioner 
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Gambar 3.20 Diagram hasil kuesioner  

 

 

Gambar 3.21 Diagram hasil kuesioner  
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Dari kuesioner yang telah dibagikan kepada 100 orang responden berusia 14-

17 tahun dapat disimpulkan bahwa masih banyak remaja yang tidak mengetahui atau 

mengenal kopi nusantara. Padahal mayoritas menyukai kopi dan memiliki hobi 

nongkrong di kafe. Lebih dari setengah responden tidak menyukai pelajaran yang 

bersifat hafalan dan menganggap bahwa cara mengajarlah yang menjadi faktor 

sebuah pelajaran menarik atau tidak. 

Sebanyak 83% responden memilih video game sebagai media yang paling 

efektif untuk dijadikan media edukasi. Mayoritas responden menyukai video game. 

84% responden juga merasa bahwa penggunaan video game efektif untuk digunakan 

sebagai media edukasi. 

Genre game yang disukai oleh para remaja menurut hasil kuesioner adalah 

RPG atau Role Playing Game kemudian diikuti dengan genre adventure dan 

platform. Responden juga mengutamakan gameplay, story, dan visual dalam memilih 

sebuah game. PC atau personal computer menjadi sarana mayoritas para responden 

dalam bermain game. Sebanyak 58% responden juga memilih pelajaran TIK sebagai 

pelajaran favorit, sehingga hal tersebut memperkuat alasan dipilihnya game PC 

sebagai media edukasi. 

 

III.1.2 Analisa SWOT 

 Strength (kekuatan) 

Banyak remaja Indonesia menyukai kopi. 

 Weakness (kelemahan) 

Nongkrong di kafe sudah menjadi gaya hidup remaja, tapi remaja hanya 

sekedar nongkrong saja, pengetahuan tentang kopi sangat minim terutama 

kopi nusantara. 

 Opportunity (peluang) 

Perlunya media edukasi tentang kopi nusantara yang dapat memberikan 

pengetahuan baik itu sejarah maupun manfaat kopi. 

 Threat (tantangan) 

Bagaimana merancang sebuah media edukasi yang selain dapat menambah 

pengetahuan, media tersebut juga tidak membosankan terutama bagi kaum 

remaja yang dikenal mudah bosan. 
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III.1.3 Analisa Media 

Seiiring dengan perkembangan teknologi, video game sudah menjadi bagian 

dari kehidupan manusia sehari-hari. Sangat mudah menjumpai orang-orang yang 

sedang bermain game dalam keseharian mereka, baik itu di angkutan umum, 

kampus, ruang tunggu dokter, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan semakin 

mudahnya orang mengunduh game. Video game dikenal tidak mengenal usia. Dari 

batita sampai lansia dapat bermain video game. Pada usia remaja, yang dikenal 

sebagai masa di mana mereka menyelidiki berbagai masalah dengan cara bermain-

main, video game sangat sesuai untuk digunakan sebagai media 

edukasi/pembelajaran.  

III.1.4 Mekanisme Game 

Jenis game yang dipilih adalah game bergenre RPG dan platform. Platform 

game adalah genre game di mana pemain menjalankan sebuah karakter –berlari, 

melompat, menyerang- dalam sebuah bidang untuk menyelesaikan game. Platform 

game yang terkenal contohnya adalah Super Mario Bros. Sedangkan RPG atau Role 

Playing Game adalah game di mana pemainnya berperan menjadi sebuah karakter 

(yang menjadi karakter utama dari game tersebut) untuk menyelesaikan misi.  

Dalam game ini sendiri akan terdapat puzzle serta quiz yang muncul di 

beberapa bagian. Hal tersebut disematkan dalam game agar pemainnya dapat 

mengetes daya ingat seputar informasi yang telah didapatkan dalam game.  

Penggambaran karakter dan background menggunakan gaya pixel art 16 bit 

karena style tersebut merupakan style yang tidak termakan waktu. Pixel art masih 

banyak digunakan oleh video game modern saat ini. 

 

III.2 Khalayak Sasaran 

III.2.1 Demografis 

Target audience utama dari media edukasi ini adalah remaja (usia 14-17 

tahun). Karena remaja (usia 14-17 tahun) mulai menemukan nilai-nilai tertentu serta 

dalam masa remaja merupakan fase di mana nilai-nilai hidup baru mulai dicobakan 

oleh anak. Berbagai masalah itu mulai diselidiki oleh anak dengan cara bermain-

main.  Dengan SES A-B. Karena remaja dengan SES A-B rata-rata memiliki PC 

(Personal Computer) di rumahnya. 
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III.2.2 Geografis 

Sasaran dari perancangan media edukasi ini secara geografis adalah anak-

anak SMP dan SMA di Indonesia.  

III.2.3 Psikografis 

Secara psikografis, yang menjadi sasaran adalah remaja yang tidak tertarik 

mempelajari sejarah (karena menganggap sejarah itu membosankan)dan tidak tahu 

sejarah tentang kopi yang menjadi komoditas utama untuk negara Indonesia. 

 

III.3 Strategi Komunikasi 

III.3.1 Creative Brief 

Objective 

Untuk mengedukasi para remaja Indonesia mengenai manfaat serta sejarah 

kopi nusantara melalui media yang menarik dan tidak membosankan. Selain itu agar 

para remaja dapat memperkenalkan dan merasa bangga dengan adanya 

keanekaragaman kopi di Indonesia. 

Issue 

Banyak para remaja di Indonesia yang menyukai kopi serta nongkrong di kafe 

namun minim informasi tentang kopi nusantara. Para remaja kebanyakan hanya tahu 

kopi instant dan kopi yang sudah dicampur dengan bahan lainnya. 

Insight 

 Indonesia kaya akan sumber daya alam, salah satunya kopi. Di mana 

Indonesia menjadi negara produsen kopi terbesar ke 3 di dunia. 

 Terdapat berbagai macam kopi nusantara yang masing-masing memiliki ciri 

khasnya sendiri. 

 Kopi memiliki banyak manfaat, baik itu untuk kesehatan maupun kecantikan. 

 Banyak remaja yang hobi ngopi serta nongkrong di kafe tetapi tidak 

mengetahui kopi nusantara. 

 Remaja di Indonesia mayoritas hanya mengenal kopi instant serta kopi yang 

sudah dicampur dengan bahan lain (contoh: cappucino, matcha coffee, dll). 
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Opportunity 

Masa pubertas di mana remaja belajar dengan cara bermain-main serta 

perkembangan teknologi yang semakin maju. Personal Computer sudah bukan 

barang mewah sehingga hampir setiap rumah memilikinya.  Sehingga video game 

adalah media yang sangat sesuai untuk dijadikan media edukasi bagi remaja. 

Challenge 

Bagaimana merancang sebuah media edukasi berupa video game yang 

selain dapat menambah pengetahuan, media tersebut juga tidak membosankan 

terutama bagi kaum remaja yang dikenal mudah bosan. 

 

III.3.2 Strategi Media 

Berikut ini media yang digunakan sebagai media edukasi: 

 Media Utama 

Media utama berupa video game yang dapat diunduh secara gratis melalui website 

game serta dapat dimainkan melalui personal computer. Game yang dapat 

dimainkan lewat PC dinilai lebih mudah diakses oleh remaja SMP dan SMA. 

 Media Pendukung 

Media yang digunakan untuk menunjang media utama, terutama dalam bidang 

promosi. 

1. Website – tempat mengunduh serta memberi informasi seputar game 

2. Iklan pada sosial media seperti facebook, instagram, youtube 

3. Teaser game melalui sosial media 

4. Line Stickers 

5. Merchandise 
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III.3.3 Pendekatan Komunikasi 

1. Tingkat A – Permasalahan Teknis 

Kesesuaian media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

Dikarenakan kebanyakan siswa SMP dan SMA lebih banyak yang memiliki PC 

daripada smartphone yang dapat digunakan untuk memainkan video game 

dengan size yang tidak kecil maka dipilihlah PC sebagai media utamanya. PC 

dipilih karena melalui PC, game dapat dimainkan multiplayer tanpa perlu online. 

2. Tingkat B – Permasalahan Semantik 

Penyampaian materi (baik sejarah kopi maupun manfaat kopi) akan dibungkus 

dalam plot fiksi historis. Di mana cerita tetap mengandung fakta –sejarah dan 

manfaat kopi- namun terdapat sedikit unsur fiktif. Pemain akan memainkan 

karakter fiksi yang dipilih pada awal permainan. Dalam permainan akan terdapat 

misi serta objektif yang harus diselesaikan untuk mendapatkan reward.  

3. Tingkat C – Permasalahan Keefektifitan 

Dalam game akan terdapat quiz yang diletakan pada beberapa bagian untuk 

menguji keefektifitasan informasi yang sudah disampaikan pada chapter 

sebelumnya dalam game. Selain itu, informasi seputar kopi dapat diperoleh 

dengan cara mengumpulkan reward yang didapatkan dengan cara 

menyelesaikan chapter. 

 

III.3.4 Pendekatan AISAS 

 Attention 

Teaser game ditayangkan melalui media sosial yang sering dikunjungi oleh 

remaja, contohnya: Instagram dan youtube. 

 Interest 

Target audience tertarik dengan teaser yang ditayangkan melalui media online. 

 Search  

Game dapat dicari lewat search engine. Alamat website tempat mengunduh juga 

dicantumkan di dalam teaser. 

 Action 

Target audience mengunduh dan memainkan game tersebut. 

 Share 

Target audience memberikan review serta mengajak temannya untuk bermain 

bersama.  
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III.4 Strategi Anggaran 

Anggaran yang diperlukan untuk perancangan media edukasi sejarah kopi nusantara: 

Biaya desain UI  : Rp. 3.000.000,- 

Biaya pembuatan game : Rp. 4.000.000,- 

Biaya beriklan di Instagram :  Rp. 42.000,-/1000views 

Biaya pembuatan dan pendistribusian stiker LINE: Rp. 300.000,- 

  


	COVER PA_1.pdf (p.1)
	KATA PENGANTAR_1.pdf (p.2-7)
	DAFTAR ISI_1.pdf (p.8-13)
	PA final_1.pdf (p.14-70)
	PSmarkup_TUGAS_AKHIR_13.13.0008_&_ELIZABETH_TIRZA_A_PERANCANGAN_MEDIA_EDUKASI_SEJARAH_DAN_MANFAAT_KOPI_NUSANTARA_BERBASIS_GAME_.pdf (p.71-87)

