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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1. Analisis Masalah 

Berikut merupakan hasil dari wawancara yang diperoleh melalui beberapa metode 

penelitian yang telah dilakukan penulis kepada koresponden sebagai berikut. 

 Wawancara Kepada   Dosen Psikologi Unika Soegijapranata 

 Wawancara penelitian dilakukan kepada Dosen Psikologi Universitas Katolik 

Soegijjapranata, Kuriake Kharismawan, S.Psi. pada tanggal 13 Februari 2017. Beliau 

mengatakan bahwa selama mengajar sebagai dosen belum pernah menemukan kasus joki 

skripsi selama membimbing mahasiswanya. Menurut beliau, faktor yang menyebabkan seorang 

mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi yaitu mahasiswa jaman sekarang yang tergolong 

kedalam generasi Z dimana generasi Z sendiri cenderung hidup dalam pola hidup yang serba 

instant. Memilih segala sesuatu yang cepat dan tidak terlalu mau untuk ambil pusing dalam 

mengerjakan sesuatu. Faktor lain yaitu dari kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. 

Kurangnya dukungan dari orang tua ataupun teman dan sahabat dalam mengerjakan skripsi. 

Lalu ketidaksadaran akan potensi diri sendiri yang sebenarnya mampu mengerjakan skripsi 

tanpa bantuan joki skripsi juga kurang memiliki sikap hardiness dalam diri sehingga lebih 

memilih untuk menggunakan jasa joki skripsi. 

 Wawancara Kepada Joki Skripsi 

 Wawancara penelitian dilakukan kepada salah satu joki skripsi yang bersedia untuk 

diwawancarai dengan inisial “E” pada tanggal 10 Februari 2017. Beliau mengaku sudah hampir 

3 tahun bekerja sebagai joki skripsi. Klien yang datang kepada beliau berasal dari kota 

Semarang dan mengetahui informasi keberadaan beliau sebagai joki skripsi dari mulut ke mulut 

teman-teman beliau. Beliau mengungkap bahwa kebanyakan kliennya berasal dari golongan 

menengah keatas. Rata-rata dari kliennya memiliki sifat cuek, tidak mau ambil pusing, dan juga 

berpikir bahwa uang merupakan jawaban dari segala persoalan. Tarif yang dikenakan dalam 

sekali pengerjaan skripsi sampai selesai berkisar antara 2-4 juta tergantung jurusan klien serta 

kerumitan topik skripsi yang dipilih. 

 Wawacara Kepada Pengguna Jasa Joki Skripsi 

 Wawancara penelitian dilakukan kepada salah satu pengguna jasa joki skripsi yang 

diwawancarai pada tanggal 11 Februari 2017. Pria berinisial “D” ini mengakui bahwa beliau 
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menyerahkan pengerjaan skripsinya kepada jasa joki skripsi. Ia pun saat ini sudah lulus dari 

salah satu universitas yang berada di kota Semarang pada tahun 2015. Beliau berkata bahwa 

alasannya sampai menggunakan jasa joki skripsi ini didasari karena ia malas mengerjakan 

skripsinya, sangat kurangnya motivasi bagi dirinya untuk sadar bahwa ia mampu mengerjakan 

skripsinya . Selain itu ia tidak percaya pada kemapuan dirinya untuk bisa mengerjakan skripsi. 

Saat itu ia juga menggunakan jasa joki skripsi dari kenalannya sendiri sehingga tergiur untuk 

menggunakan jasa joki skripsi karena ia tidak mau ambil pusing dalam mengerjakan skripsinya. 

Walau beliau mengaku takut ketawan karena sangat beresiko untuk dikeluarkan dari 

universitas, namun jalan pintas joki skripsi ini tetap ia pilih sebagai solusi akhir pengerjaan 

skripsinya. 

Dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa permasalahan yang 

terjadi pada saat ini adalah mahasiswa sebagai remaja yang tergolong kedalam golongan Z ini 

kurang memiliki sikap hardiness di dalam dirinya dalam menghadapi hambatan khususnya saat 

menemukan hambatan selama pengerjaan skripsi mereka. Mahasiswa merasa tertekan dengan 

tuntutan untuk segera lulus tanpa adanya motivasi dari orang lain bahkan dari keluarganya 

maupun dari sahabatnya sendiri. Motivasi dalam mengerjakan skripsi bagi mahasiswa tingkat 

akhir inipun sangatlah penting karena dengan adanya motivasi, kepercayaan diri mahasiswa 

maupun ketangguhan mahasiswa dapat tumbuh kembali tanpa terpikir untuk menggunakan 

jasa joki skripsi sebagai solusi dari persoalan mereka dalam mengerjakan skripsinya. 

 

III.2.  Khalayak Sasaran 

 Geografis : khalayak sasaran dari desain komunikasi visual kampanye anti joki skripsi ini 

adalah mahasiswa perguruan tinggi yang berada di kota Semarang. 

 Demografis : mahasiswa yang berusia 17-25 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa di 

salah satu perguruan tinggi yang berada di kota Semarang dengan ses A-B. 

 Psikografis : target sasaran adalah mahasiswa yang berusia 17-25 tahun hidup di 

daerah perkotaan yang tergolong kedalam generasi Z dimana mahasiswa dalam 

golongan generasi Z ini cenderung hidup dengan pola hidup yang serba instant dan 

mengikuti gaya hidup modern masa kini. 

 

III.3. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi yang dirancang oleh penulis setelah melakukan riset terhadap target 

sasaran dengan menggunakan beberapa metode penelitian adalah dengan merancang sebuah 
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kampanye dengan media utama yaitu aplikasi chatting. Kampanye ini dirancang dan diadakan 

dengan tujuan untuk memotivasi para mahasiswa yang menjadi target sasaran dalam penelitian 

untuk menyuarakan anti joki skripsi. Mahasiswa diajak untuk menolak jasa joki skripsi dalam 

mengerjakan skripsinya. Dari data yang telah diperoleh melalui metode penelitian yang telah 

digunakan, penulis akan mengkomunikasikan tujuan penelitian melalui sebuah aplikasi sebagai 

media untuk menolak adanya jasa joki skripsi dengan target mahasiswa di kots Semarang 

dengan usia 17-25 tahun.  

 

 

 

 Tahapan Kampanye 

 STRATEGI 

 

MEDIA 

 

TIMELINE 

ATTENTION Pada tahapan ini, target akan 

disadarkan mengenai pentingnya 

mengerjakan skripsinya secara 

mandiri dan target disadarkan 

untuk bangga dengan skripsinya 

sendiri. Media visual yang akan 

dipakai melalui fotografi yang 

akan dibentuk menjadi poster 

yang kemudian akan dipasang di 

lingkungan kampus serta 

diupload ke instagram sebagai 

media sosial yang paling sering 

digunakan oleh target sasaran. 

Media sosial instagram 

Poster A3 yang ditempel 

di lingkungan kampus. 

 

1 April 2017 – 

1 Mei 2017 

INTEREST Setelah target disadarkan 

mengenai permasalahan yang 

ada, target lalu disadarkan 

mengenai pokok permasalahan 

yaitu joki skripsi yang harus 

dihindari dalam mengerjakan 

skripsi. Target disadarkan bahwa 

Media sosial instagram 

Poster A3 yang ditempel 

di lingkungan kampus. 

 

1 Juni 2017 – 

1 Agustus 

2017 
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penggunaan jasa joki skripsi itu 

merupakan perbuatan yang salah 

dan tidak boleh dilakukan karena 

masih ada solusi lain dalam 

mengatasi hambatan yang ada. 

Poster dengan menggunakan 

visual fotogarfi digunakan dan 

akan di tempel dalam lingkungan 

kampus serta diupload kedalam 

instagram. 

SEARCH Pencarian mengenai keberadaan 

roadshow untuk mengenalkan 

target kepada solusi dari 

permasalahan yang ada yaitu 

aplikasi WeShare ini akan 

diumumkan melalui poster yang 

akan di tempel di lingkungan 

kampus dan juga diupload 

melalui media sosial.   

Media sosial instagram 

Poster A3 yang ditempel 

di lingkungan kampus. 

1 Agustus 

2017 – 1 

September 

2017 

ACTION Roadshow yang akan diadakan 

oleh BEM dari 3 universitas di 

kota Semarang inilah yang akan 

mengenalkan kepada target 

mengenai aplilkasi WeShare 

yang merupakan solusi untuk 

mengatasi mahasiswa dalam 

menghindari jasa joki skripsi. 

Menggunakan booth simpel, 

event roadshow ini akan 

diadakan di 3 universitas. 

Event roadshow di 3 

kampus di kota 

Semarang. 

1 September 

2017 – 

Oktober 2017 

SHARE Efek dari penggunaan aplikasi 

sebagai solusi dalam 

menghadapi hambatan selama 

mengerjakan skripsi telah 

Media sosial instagram  1 Oktober – 1 

November 

2017 
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dilakukan akan disebarkan 

kembali oleh para target dan 

semua orang yang bersangkutan. 

Dan akan di adakan lomba bagi 

mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi dan akan 

dibagikan hadiah bagi 

pemenang. 

 Tabel 3.1 Strategi Kampanye dengan Metode Aisas 

III.4. Tema Kampanye 

Tema dalam kampanye ini adalah “Kepercayaan Diri Mahasiswa Dalam Mengerjakan 

Skripsinya Sendiri Tanpa Bantuan Joki Skripsi”. Melalui tema ini, target diarahkan untuk 

memiliki kepercayaan di dalam dirinya sendiri saat mengerjakan skripsinya. Kepercayaan diri 

yang ditumbuhkan dalam diri target ini akan membuat mahasiswa menjadi semakin kuat dan 

optimis dalam mengerjakan skripsinya tanpa berpikiran untuk menggunakan jasa joki skripsi.  

III.5. Judul Kampanye 

Judul kampanye ini adalah “Gue Skripsi Mandiri”. Judul ini dipilih dengan menggunakan 

kata “Gue” yang mewakili target sasaran dalam kampanye ini untuk memperlihatkan bahwa 

target merupakan anak muda dengan status mahasiwa yang tergolong kedalam generasi Z. 

“Skripsi Mandiri” sendiri mengartikan bahwa mengerjakan skripsi secara mandiri atau 

mengerjakan skripsinya sendiri. Kata “gue” yang merupakan kata pengganti Saya/Aku ini 

walaupun dikenal sebagai bahasa anak muda di jakarta dan sekitarnya, namun masih dapat 

diterima oleh target sasaran yang berada di kota Semarang karena memberi kesan asyik dan 

santai dan juga lebih menunjukkan keakraban satu sama lain. Di kota Semarang sendiri, kata 

“Gue” sudah tidak asing bagi telinga remaja khususnya mahasiswa yang menjadi target dalam 

kampanye ini. Kata Mandiri juga digunakan dalam logo kampanye untuk menunjukkan sifat 

tegas, dan berani untuk menggambarkan mahasiswa sebagai target yang berani untuk mandiri 

dalam mengerjakan skripsinya.  

III.6. Tagline Kampanye 

Tagline yang digunakan dalam kampanye ini yaitu “BANGGA ITU BIKIN SKRIPSI 

SENDIRI”. Melalui tagline tersebut, target ditegaskan untuk bangga ketika mengerjakan 

skripsinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Target diajak untuk mengerjakan skripsinya sendiri 
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dengan menimbulkan rasa bangga di dalam dirinya. Perasaan bangga ini sendiri dapat 

menumbuhkan sikap hardiness dalam diri target sesuai dengan tujuan utama dari  

dirancangnya kampanye ini. 

III.7. Strategi Media 

 Media Lini Atas (Above The Line) : 

Menggunakan media sosial yang sering digunakan oleh target sasaran seperti 

Instagram. 

 Media Lini Bawah (Below The Line) : 

Menggunakan Poster, Banner, dan Merchandise. 

 Media Ambient Media (Through The Line) : 

Menggunakan aplikasi chatting 

 

III.8. Rincian Anggaran Biaya 

Tahap Attention 

No Nama Keperluan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 

 

Poster uk.A3 

- Universitas Unika (5lmbr) 

- Universitas Undip (5lmbr) 

- Universitas Udinus(5lmbr) 

 

5x5000 

5x5000 

5x5000 

 

      25.000 

      25.000 

      25.000 

  Total       75.000 

 

Tahap Interest 

No Nama Keperluan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Pembuatan Aplikasi 

- Peralatan 

- Jasa Desain 

- Jasa Pemrograman 

- Pendaftaran di playstore 

dan app store 

 

1.000.000 

3.000.000 

2.500.000 

   500.000 

 

1.000.000 

3.000.000 

2.500.000 

   500.000 

2 Poster uk.A3 

- Universitas Unika (5lmbr) 

- Universitas Undip (5lmbr) 

 

5x5000 

5x5000 

 

      25.000 

      25.000 
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- Universitas Udinus(5lmbr) 5x5000       25.000 

  Total 7.075.000 

 

Tahap Search 

No Nama Keperluan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Pembuatan Website 

- Jasa desain web 

- Jasa pemrograman 

- Jasa pembaruan web 

 

4.500.000 

3.000.000 

1.000.000 

 

4.500.000 

3.000.000 

1.000.000 

2 Poster uk.A3 

- Universitas Unika (5lmbr) 

- Universitas Undip (5lmbr) 

- Universitas Udinus(5lmbr) 

 

5x5000 

5x5000 

5x5000 

 

      25.000 

      25.000 

      25.000 

3 MMT uk. 2,5mx1m @30.000/m2 u 

Untuk 3 universitas 

 

2,5 x 30.000 x 3 

 

 

    225.000 

  Total  8.800.000 

 

Tahap Action 

No Nama Keperluan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Booth untuk kampanye 

@4.500.000  

 

4.500.000 

 

 4.500.000 

2 X-banner 1,6x0.6m @30.000/m2      28.800      28.800 

3 Dekorasi Photobooth  untuk 3 

universitas 

Merchandise 55.000/paket 

600.000 

 

55.000x300 org 

   600.000 

 

16.500.000 

  Total 21.628.800 

 

 

 

 

Total Anggaran Kampanye 

No. Tahap Jumlah 
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1 Attention      75.000 

2 Interest 7.075.000 

3 Share 8.800.000 

4 Action 21.628.800 

 Total 37.578.800 

 

Tabel 3.2 Anggaran Kampanye dengan Metode Aisas 
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