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BAB III  

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1     Analisis  

     Berdasarkan wawancara langsung dengan beberapa sejarawan dan organisasi 

sejarah seperti Yongki Tio serta Lopen, didapatkan pemahaman yang lebih luas 

mengenai arti Pahlawan yaitu seseorang yang telah gugur demi membela dan 

memperjuangkan Bangsa Indonesia atau seseorang yang menyumbangkan seluruh 

jiwa raga dan pemikiran mereka untuk suatu tujuan yang lebih baik bagi Bangsa 

dan Negara. 

    Kemudian menurut Bapak Hardi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 

menyebutkan bahwa telah tercantum dalam UU No 20 Tahun 2009, Pahlawan 

Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau 

seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia 

demi membela bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya melakukan 

tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi 

pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.  

     Beliau menuturkan bahwa definisi tersebut dijabarkan lagi menjadi beberapa 

kriteria terukur dilengkapi persyaratan administrasi untuk mengeceknya. Namun 

menurut beliau pro dan kontra mengenai kadar kepahlawanan seorang tokoh tidak 

dapat dihilangkan. Maka pengajuan dan pemeriksaan mengenai gelar pahlawan 

harus diperketat. Hal tersebut dijalankan oleh para sejarawan, lembaga atau 

instansi yang tergabung dalam Badan Pembina Pahlawan tingkat daerah dan pusat 

untuk menjalankan tugasnya. Beliau mengatakan bahwa mayoritas tokoh yang di 

daftarkan menjadi pahlawan nasional berlatar belakang sipil. Hal ini dapat 

menjadi bukti bahwa menjadi pahlawan bukan hanya melalui perjuangan fisik dan 

perlawanan senjata api atau senjata tajam seperti kesan yang ditampilkan dalam 

film perang. 

     Kemudian dilakukan observasi ke anak-anak sekolah dasar di Semarang yang 

mengungkapkan alasan yang membuat mereka tidak tertarik untuk mengenal 
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Pahlawan Nasional Indonesia lebih dalam, diantaranya adalah karena menurut 

mereka pahlawan-pahlawan superhero yang sesungguhnya adalah rekayasa lebih 

menarik karena berasal dari dunia barat, dan juga lebih menarik di lihat karena 

mereka bisa mengenal melalui televisi, komik, film, permainan dan media-media 

menarik lainnya. Sedangkan menurut mereka untuk mengenal Pahlawan Nasional 

Indonesia hanya bisa lewat buku-buku pelajaran yang tebal dan membosankan. 

Hal inilah yang membuat Pahlawan Nasional Indonesia kurang dikenal di generasi 

sekarang. 

     Dan dari observasi tersebut didapati 7 dari 10 anak menjawab bahwa pahlawan 

adalah seseorang yang telah meninggal dalam peperangan untuk melawan 

penjajah dengan senjata tajam seperti senapan dan senjata tajam demi 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia, selain itu 7 dari 10 anak tersebut juga 

hanya dapat memberikan sedikit jawaban ketika di berikan pertanyaan mengenai 

pahlawan yang dikenal di Indonesia. namun seluruhnya tidak mengetahui ketika 

ditanya mengenai pahlawan nasional di bidang politik seperti Soekarni 

Kartodiwirjo yang melawan pergerakan Belanda melalui aksi-aksinya di kancah 

politik sebagai pembentuk partai Murba (musyawarah Rakyat Banyak) dan 

membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok agar tidak 

terpengaruh oleh Jepang , hal ini membuat Indonesia dikenal dan diperhitungkan 

di mata dunia.  

    Hal ini kurang sesuai dengan pendapat Yongki Tio, Komunitas Lopen, Bapak 

Hardi serta yang tertulis dalam UU No 20 Tahun 2009 yaitu Pahlawan Nasional 

adalah: gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang 

berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela 

bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan 

atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan 

kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.   

     Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Xaverius 02 Semarang yaitu 

YF. Dwi Wijoyunanto, S.pd, sebenarnya pemahaman seperti ini telah ditanamkan 

dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, namun dengan 
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buruknya minat baca anak sekolah dasar semakin memberburuk hal tersebut. 

Maka dibutuhkan media lain untuk mengedukasi pahlawan nasional kepada anak 

di sekolah dasar. Menurut beliau, kelas 4/5 SD merupakan jenjang yang cocok 

untuk mengajarkan anak-anak suatu makna, karena perkembangan kelas 4/5 atau 

sekitar umur 10-11 tahun adalah masa dimana anak mulai mengenali dan 

memahami makna dari suatu objek. Pernyataan ini disetujui pula oleh tenaga 

pendidik di 4 sekolah dasar yang berbeda di Semarang yaitu Praditya Esa (Wakil 

Kepala Kesiswaan SD Nusaputra), Rita Kusuma (Kepala Sekolah SD Theresiana 

03), Bapak Hartadi ( Tenaga pengajar di SD Kanisius Kurmosari), dan Ibu Suci 

Saptaningsih (Kepala bidang kurikulum SD Kristen Gergaji).  

     Dalam bukunya yaitu Andang Ismail,2009:27, Joan Freeman dan Utami 

munandar mengemukakakn bahwa permainan merupakan suatu aktifitas yang 

yang dilakukan untuk membantu mencapai perkembangan yang utuh bagi 

seseorang, baik fisik, intelektual, sosial, moral, ataupun emosional. Maka 

permainan edukasi digunakan sebagai salah satu cara dari permasalahan diatas.  

     Dalam artikel online dari dianeducationcenter.blogspot.co.id, ditemukan 

adanya dampak negatif dari penggunaan media digital pada anak-anak berupa 

kecanduan yang dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif lainnya seperti 

pengikisan lutein di retina mata karena terlalu lama terkena sinar biru, maka 

media yang dipilih adalah media non-digital 

     Menyesuaikan dari tugas-tugas anak sekolah dasar yang diantaranya yaitu 

belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya, mengembangkan hati 

nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai dan mengembangkan 

pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari hari maka media 

yang digunakan adalah media yang dapat digunakan oleh beberapa orang 

sekaligus, selain itu harus memberikan edukasi dan juga menarik bagi anak-anak. 

Dari hasil wawancara dengan beberapa anak-anak di sekolah dasar, jenis desain 

yang diminati oleh anak-anak usia 10-11 tahun adalah kartun.  

     Oleh karena itu, media yang dipilih adalah permainan edukasi berbentuk board 

game yang dapat dimainkan oleh beberapa orang sekaligus, juga dapat 
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memberikan edukasi, serta memenuhi tugas-tugas anak sekolah dasar dan 

menjadikan pemelajaran terasa menyenangkan. 

 

 

 

Gambar III.1.1 Diskusi/Wawancara dengan beberapa siswa 1 

 

 

 

Gambar III.1.2 Diskusi/Wawancara dengan beberapa siswa 2 

 

 

 

 

Gambar III.1.3 Diskusi dengan guru dan siswa 

 

 

 

 

Gambar III.1.4 Salah satu media pemelajaran anak 
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Gambar III.1.5 Pertanyaan yang ditujukan kepada anak-anak sekolah dasar 

III.1.1 Analisis SWOT  

1. Kekuatan (Strength) 

- Mengenalkan pahlawan nasional serta makna dari nilai kepahlawanan 

secara ringan dan menyenangkan  

- Dapat dimainkan oleh beberapa orang, sehingga pemelajaran akan terasa 

menyenangkan 

 

2. Kelemahan (Weaknesses) 

- Kurang praktis saat dibawa  

 

3. Peluang (Opportunities) 

- Anak-anak lebih menyukai belajar sambil bermain 

- Adanya dampak buruk media digital seperti kecanduan 

 

4. Ancaman (Threats) 

- Banyaknya jenis permainan board game yang menarik anak-anak  

III.1.2 Analisis  5W + 1H 

- How : Bagaimana cara memperkenalkan pahlawan nasional yang ada di 

indonesia kepada anak-anak ? 

Pahlawan nasional dapat diperkenalkan melalui banyak cara, salah satunya 

adalah melalui permainan, bermain suatu permainan merupakan salah satu 

hal yang efektif dan spontan untuk pemelajaran. 
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- What : Untuk apakah permainan board game ini dibuat?  

Permainan ini dibuat untuk memberikan pengetahuan mengenai pahlawan 

nasional beserta makna nilai kepahlawanan kepada anak-anak  

- Who : Untuk siapakah permainan board game ini dibuat?   

Permainan ini dibuat untuk anak-anak di sekolah dasar (khususnya kelas 

4/5) yang memiliki keingintahuan yang tinggi serta menyukai permainan.  

- When : Kapan waktu yang tepat untuk memainkan permainan board game 

ini? 

Waktu yang tepat adalah ketika sedang dalam mata pelajaran yang 

berhubungan dengan pahlawan dan nilai kepahlawanan, misal: IPS, PKN, 

atau pancasila 

- Where : Dimana tempat yang tepat untuk permainan board game ini 

dibuat?  

Di sekolah dan di rumah, dengan didampingi pengawas 

- Why : Mengapa harus dibuat permainan board game ini ? 

Karena target sasaran adalah anak sekolah dasar yang mayoritas menyukai 

permainan dalam proses pemelajaran, sehingga diharapkan permainan 

board game dapat menjadi salah satu media permainan edukatif bagi anak-

anak  

III.1.3 Analisis AISAS  

- Awareness 

Di tahap ini target akan diberikan kesadaran bahwa pahlawan merupakan 

salah satu kebudayaan bangsa Indonesia , dan merupakan salah satu hal 

yang harus dikenal dan diinngat. Billboard, media sosial dan poster 

menjadi media untuk memberikan kesadaran  dan menarik perhatian siswa 

dengan menanamkan kepada mereka bahwa Pahlawan Nasional adalah 

suatu hal yang menjadi kebanggaan Bangsa dan Negara Indonesia . 

- Interest 

Menanamkan ketertarikan siswa tentang permainan board game ini dengan 

mensosialisasikan permainan boardgame ini di sekolah dasar juga menarik 

perhatian siswa dengan menggunakan poster interaktif yang diletakan di 
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sekolah terpilih dan billboard di beberapa tempat sebagai cara untuk 

menarik perhatian anak.  

- Search 

Setelah berhasil pada interest, target sasaran akan mencari tahu tentang 

permainan ini demi menjawab rasa ingin tahu mereka melalui guru atau 

orang tua, kemudian para orang tua akan mencai tahu dengan 

mengunjungi sosial media yang merupakan wadah meletakan informasi 

mengenai hal ini. 

- Action 

Untuk menari perhatian target akan permainan boardgame ini akan 

diadakan semacam bazaar pada 5-8 Agustus 2017, di sekolah terpilih, 

puncak acara adalah tanggal 8 Agustus2017, yang merupakan hari Game 

Indonesia, dimana orang tua akan merasa bahwa permainan juga 

bermanfaat bagi perkembangan anak mereka. Di dalam acara ini juga akan 

diadakan lomba dengan hadiah menarik untuk pemenang yang beruntung . 

- Share 

Para orang tua akan mengabadikan kegiatan anak-anaknya melalui foto 

atau video lalu menyebarkannya ke media sosial untuk mendapatkan 

hadiah spesial, sehingga orang dapat menggerakan orang lain untuk 

mencaritahu tentang acara ini, sedangkan anak-anak akan  membagikan 

pengalamannya dari mulut ke mulut kepada teman-temannya. 

III.2     Khalayak Sasaran 

     III.2.1 Demografis 

1. Target sasaran primer  

Pelajar 

Usia: 10-11 tahun 

Jenis kelamin : perempuan atau laki-laki 

SES : B-BC 

2. Target sasaran sekunder 

Orang Tua  

Jenis kelamin : perempuan atau laki-laki 
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SES : B-BC 

     III.2.2 Psikografis 

- Menyukai hal baru 

- Gemar bermain  

- Aktif  

- Senang bersosialisasi  

III.2.3 Geografis 

- Masyarakat perkotaan di Indonesia 

III.3     Strategi Komunikasi  

     III.3.1 Objektif Media 

     Memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada target sasaran mengenai 

makna atau arti pahlawan nasional serta nilai kepahlawanan dan memperkenalkan 

beberapa tokoh yang dapat disebut pahlawan nasional kepada target sasaran. 

     III.3.2 Pendekatan Media   

1. Media Lini Atas (Above The Line) : media sosial. 

2. Media Lini Bawah (Below The Line) : Brosur,banner, poster, pembatas 

buku, sticker, bolpoin, baju, dan tas 

3. Media Ambient Media (Through The Line) : sosialisasi dan bazar  

III.3.3 Gaya Desain 

 Gaya desain yang diambil adalah gaya ilustrasi yaitu kartun karena target 

sasaran adalah anak sekolah dasar yang mayoritas menyukai ilustrasi seperti 

kartun. 

III.3.4 Tipografi 

 Jenis huruf yang akan digunakan adalah jenis sans serif yang memiliki 

ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh 

huruf jenis ini adalah modern, kontemporer dan efisien. 



37 
 

III.3.5 Warna 

 Warna yang penulis gunakan adalah warna panas yang dapat memberi 

kesan hangat, dinamis, semangat, aktif  dan  mengundang perhatian. 

III.3.6 Tahapan Penyampaian Pesan dan Strategi Media  

Tahapan Awareness 

(11 Juli 2017-24 Juli 2017) 

Di tahap ini target akan diberikan kesadaran bahwa pahlawan merupakan salah satu 

kebudayaan bangsa Indonesia , dan merupakan salah satu hal yang harus dikenal dan 

diinngat. Billboard, media sosial dan poster menjadi media untuk memberikan 

kesadaran  dan menarik perhatian siswa dengan menanamkan kepada mereka bahwa 

Pahlawan Nasional adalah suatu hal yang menjadi kebanggaan Bangsa dan Negara 

Indonesia . 

 

Billboard Peasangan billboard di Simpanglima 

(Boulevard depan E – Plasa) yang berada di  

pusat kota semarang.  

 

Media sosial  pemasangan iklan di media sosial seperti 

facebook, instagram 

 

Poster Pemasangan dilakukan di sekolah dasar di 

semarang yang menjadi lokasi acara  

Tahapan Interest dan Search  

(25 Juli 2017 – 4 Agustus 2017) 

Menanamkan ketertarikan siswa tentang permainan board game ini dengan 

mensosialisasikan permainan boardgame ini di sekolah dasar juga menarik perhatian 

siswa dengan menggunakan poster interaktif yang diletakan di sekolah terpilih dan 

billboard di beberapa tempat sebagai cara untuk menarik perhatian anak. 

Sosialisasi permainan Menyosialisasikan tentang cara permainan 

dari board game tersebut serta tujuan dan 

manfaatnya oleh lembaga yang bekerja sama 

ke berbagai sekolah yang dipilih. 

 

Media sosial  pemasangan iklan yang berisi informasi 
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mengenai acara dan permainan board game 

tersebut di media sosial seperti facebook, 

instagram. Media sosial juga berfungsi 

sebagai wadah bagi terget untuk mencari tahu 

tentang permainan ini dan juga sebagai cara 

bagi target untuk berpartisipasi dalam acara   

Billboard  Peasangan billboard di Simpanglima 

(Boulevard depan E – Plasa) yang berada di  

pusat kota semarang. 

 

X-banner  Pemasangan dilakukan di lokasi pengadaan 

acara yang berisi informasi yang jelas 

mengenai permainan board game tersebut 

 

Poster Interaktif Pemasangan dilakukan di sekolah dasar 

terpilih di semarang yang menjadi lokasi 

acara  

 

Brosur  Pembagian brosur yang berisi informasi 

mengenai permainan board game tersebut 

pada saat acara. 

 

Tahapan Action   

(5 Agustus 2017 – 8 Agustus 2017) 

Untuk menari perhatian target akan permainan boardgame ini akan diadakan semacam 

bazaar pada 5-8 Agustus 2017, di sekolah terpilih, puncak acara adalah tanggal 8 

Agustus2017, yang merupakan hari Game Indonesia, dimana orang tua akan merasa 

bahwa permainan juga bermanfaat bagi perkembangan anak mereka. Di dalam acara ini 

juga akan diadakan lomba dengan hadiah menarik untuk pemenang yang beruntung .  

Bazaar  Di dalam bazaar akan diadakan sosialisasi 

mengenai pengertian pahlawan yang lebih 

tepat juga mengenai permainan board game 

tersebut . 

 

Brosur  Pembagian brosur yang berisi informasi 

mengenai permainan board game tersebut 

Sosialisasi permainan Mensosialisasikan tentang cara permainan 
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Tabel III.3.6.1 Tabel Tahapan Penyampaian Pesan dan Strategi Media 

III.3.7 Budgeting  

Board game 

Papan Permainan,dll    Rp 500.000,00 

Kartu       Rp 20.000,00 

Bidak dan dadu    Rp 15.000,00 

Packaging      Rp 25.000,00      + 

       Rp 560.000,00 

Membutuhkan 5 Board game                  Rp 560.000,00 x5 

(3 untuk lomba ,2 untuk sosialisasi)                                             + 

       Rp 2.800.000,00 

dari board game tersebut serta tujuan dan 

manfaatnya, disini juga akan diadakan lomba 

memenangkan permainan tersebut, dan 

pemenang akan mendapatkan hadiah menarik. 

Tahapan Share 

( 8 Agustus 2017) 

 

Para orang tua akan mengabadikan kegiatan anak-anaknya melalui foto atau video lalu 

menyebarkannya ke media sosial untuk mendapatkan hadiah spesial, sehingga orang 

dapat menggerakan orang lain untuk mencaritahu tentang acara ini, sedangkan anak-

anak akan  membagikan pengalamannya dari mulut ke mulut kepada teman-temannya 

 

Media Sosial Dengan mengikuti bazaar  ini, pengunjung 

akan mendapatkan  souvenir berupa stiker, 

dan pembatas buku dengan meng-upload foto 

mengenai acara bazaar tersebut dan 

membagikannya di media sosial seperti 

instagram, facebook, dan yang lainnya  

 



40 
 

Promosi  

 Poster (5 lembar A3)  Rp 5000,00 x 10 =  Rp 50.000,00 

1 Sekolah = 2 Poster 

5 Sekolah = 10 poster 

 Billboard (1 bulan)  Rp 28.000.000,00 =    Rp 28.000.000,00 

1 Tahun Rp 340.000.000,00 

1 bulan Rp Rp 28.000.000,00 

 X-banner (6 buah )  Rp 50.000,00 x 5 =  Rp 250.000,00 

 Brosur (500 lembar)      Rp 200.000,00   

500 lembar = Rp 200.000,00 

 Stiker     Rp 4.000,00 x 50 =       Rp 200.000,00 

50 lembar A4 Rp 4000,00/ A4 

 Baju     Rp 70.000,00 x 60 =   Rp 4.200.000,00 

12 baju untuk bazar di 1 sekolah 

5 sekolah x 12 = 60 baju 

 Bolpoin   Rp 3000,00 x 60 =    Rp 180.000,00  

12 bolpoin untuk bazar di 1 sekolah 

5 sekolah x 12 = 60 bolpoin 

 Tas kanvas    Rp 5000,00 x 60 =     Rp 300.000,00 

12 tas untuk bazar di 1 sekolah 

5 sekolah x 12 = 60 tas 

 Pembatas buku  Rp 2000,00 x 60 =      Rp 120.000,00 

12 pembatas buku untuk bazar di 1 sekolah 

5 sekolah x 12 = 60 pembatas buku            + 

         Rp 33.500.000,00 

Total  

Board game + Promosi  

Rp 2.800.000,00 + Rp 33.500.000 = Rp 36.300.000,00 


