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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1. Analisis 

III.1.1. Survey 

 

 

Diagram III.1.1. Diagram minat anak usia 6-12 tahun terhadap permainan tabletop 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa ketertarikan seorang anak terhadap permainan 

tabletop terbilang cukup tinggi, sehingga penggunaan media permainan tabletop dirasa dapat 

menjadi media yang efektif. 
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Diagram III.1.2. Diagram minat anak usia 6-12 tahun terhadap permainan yang sifatnya edukatif 

Diagram di atas menunjukan bahwa minat anak terhadap penggunaan permainan sebagai 

media pembelajaran sangatlah tinggi, sehingga proses pembelajaran melalui permainan 

cenderung disukai oleh anak-anak usia 6-12 tahun. 

 

Diagram III.1.1. Diagram ketertarikan gaya ilustrasi anak usia 6-12 tahun 

Dari diagram di atas tampak bahwa ketertarikan target sasaran terhadap gaya ilustrasi kartun 

Jepang lebih tinggi dibandingkan gaya lainnya. Pada pengelompokan sesuai jenis kelamin, 

terlihat bahwa perempuan memiliki minat terhadap gaya gambar super-deformed baik pada 
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gaya kartun barat maupun kartun Jepang. Sedangkan laki-laki lebih memiliki minat pada gaya 

semi realis kartun Jepang, disusul oleh gaya kartun semi-realis barat. 

III.1.2. Wawancara 

Untuk memperoleh pendapat ahli di bidang tabletop game, maka diadakanlah wawancara 

dengan Andre Muslim Dubari, Marketing Director dari Kummara, sebuah perusahaan yang 

bergelut di bidang game design dan sudah memiliki banyak pencapaian di permainan yang 

diimplementasikan pada kesehatan, pendidikan, riset, dan pembelajaran korporat.  

Dalam wawancara ini, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 

1. Menurut Anda, jenis tabletop game apa yang cocok untuk dimainkan anak usia 

sekolah dasar? 

2. Apakah ada perbedaan  kompleksitas mekanik untuk anak kelas 1-3 dengan 4-6 SD? 

3. Apakah  tabletop game bisa digunakan sebagai media edukasi untuk pembiasaan 

perilaku asertif? 

 

Beliau menjelaskan bahwa sebuah tabletop game yang cocok untuk anak-anak, dari segi tema 

tidak diperlukan sesuatu yang spesifik, hanya perlu menyesuaikan eksekusi konten dan gaya 

visual saja yang sesuai dengan preferensi mereka. Jenis gaya ini bisa berbeda-beda di setiap 

Negara. Secara warna, mereka sudah mulai beranjak keluar dari warna primer yang memang 

lebih cocok untuk usia di bawah sekolah dasar, namun belum sekompleks dan segelap yang di 

atas sekolah dasar. Untuk kompleksitas permainan, tergantung dari range usia, sekolah dasar 

awal cenderung lebih menikmati permainan adu kecepatan dan ketangkasan sedangkan usia di 

atasnya sudah bisa mempelajari tingkat yang lebih kompleks. Dikarenakan sekolah dasar awal 

secara tingkat atentif, bisa menerima apa saja yang kita berikan, sehingga disarankan adu 

kecepatan, warna sederhana, dan strategi tidak perlu terlalu dalam. Sebaliknya, usia akhir 

sudah bisa memainkan permainan dengan tingkat strategi yang lebih tinggi, dan lebih mudah 

mengemasnya dengan format kompetitif. Terlepas dari semuanya itu, permainan yang bisa 

dinikmati semua usia, tidaklah mustahil. 

Mengenai penerapan tabletop game sebagai pembiasaan asertivitas, beliau menyarankan 

untuk me,pertimbangkan modul permainan ini sendiri, karena media permainan itu 

ketersampaian  materinya tidak dapat distandarisasi. Sehinggatidak berhenti di [enciptaan 

gamenya, tapi juga bagaimana proses delivery nya. Siapa saja yang terlibat dalam permainan? 
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Adakah fasilitator? Bagaimana mendesain sesi bermainnya? Ini adalah beberapa hal yang bisa 

dijadikan pertimbangan. 

III.2. Sasaran Khalayak (Target Audience) 

III.2.1. Geografis 

Khalayak  sasaran  yang  dituju  adalah  lingkup  kota Semarang,  namun  tidak  membatasi  

lingkup Indonesia apabila tujuan dari permainan tercapai dan disebarkan ke kota lain.  

III.2.2. Demografis 

Target sasaran adalah laki – laki dan perempuan yang masuk dalam kategori kanak-kanak usia 

pertengahan dan akhir yaitu umur 6-12  tahun.  Dengan  karakteristik  dan status ekonomi A-

C.  

III.2.3. Psikografis dan Behavioral 

Target sasaran memiliki kecenderungan untuk:  

•  Memiliki minat untuk bermain 

•  Tertarik mempelajari hal baru 

III.3. Strategi Komunikasi 

III.3.1. Creative Brief 

a. BACKGROUND 

Menyampaikan  apa  yang  dipikirkan  dan  apa  yang  dirasakan terkadang menjadi sesuatu 

hal yang  sulit. Seorang anak bisa merasa kesulitan  untuk  menyampaikan  bahwa  dia  setuju  

dan  tidak  setuju akan  sesuatu,  atau  seorang  pria  yang  kesulitan  untuk mengekspresikan  

afeksi  atau  mengakui  rasa  takut  dan kecemasannya  sehingga  dia  memendam  semuanya  

seorang  diri, atau  seorang  remaja  bisa  merasa  kesulitan  untuk  menyalurkan amarahnya  

dengan  tepat  sehingga  melakukan  kekerasan  sebagai bentuk ekspresi marahnya. Hal ini 

merupakan  masalah  yang  sering ditemui, yaitu sebuah kesulitan untuk berperilaku asertif. 

Pada  kehidupan  sosial  sehari-hari,  banyak  orang  cenderung  lebih bertindak  non  asertif. 

Lenko  juga  menyebutkan  pada  masa  remaja,  seseorang cenderung menggunakan perilaku 

agresif sebagai bentuk unjuk  diri, yang biasanya digunakan untuk membuat takjub teman 

sebaya, atau memperoleh  pengakuan  sebagai  seseorang  yang  memiliki  posisi tinggi.  Hal 

ini merupakan akibat terbiasanya berperilaku agresif pada kelompok  usia  anak-anak,  
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sehingga  pembiasaan  perilaku  asertif pada usia 6-12 tahun dirasa tepat untuk menghindari 

hal ini. 

b. OBJECTIVE 

Membiasakan perilaku asertif melalui media permainan edukasi dengan repetisi 

permainan. Sehingga anak-anak dapat mendapat edukasi dengan cara yang inovatif, 

interaktif, dan  menyenangkan. 

c. TARGET SASARAN 

Target sasaran adalah laki-laki dan perempuan yang berusia 6-12 tahun dengan SES 

A-C yang memiliki minat tinggi untuk mempelajari hal baru dan menikmati bermain. 

 

d. INSIGHT 

Insight yang diperoleh adalah: 

- Anak-anak usia 6-12 tahum lebih menikmati bentuk bermain sebagai sebuah 

pilihan proses pembelajaran. 

- Anak usia ini juga sudah mulai tertarik pada hal baru sekaligus berbagi hal 

baru yang dia ketahui. 

- Anak usia ini memiliki ketertarikan cukup kuat terhadap gambar dibandingkan 

tulisan. 

 

e. KEY MESSAGE 

Membiasakan perilaku asertif pada usia 6-12 tahun melalui media permainan edukasi 

sebagai cara mengedukasi yang menyenangkan. Bukan mengubah, namun memberi 

kesempatan untuk membiasakan diri berperilaku asertif. 

f. PRIORITAS 

- Membiasakan perilaku asertif melalu repetisi permainan edukasi. 

g. REASON TO BELIEVE 

- Anak-anak usia 6-12 tahum lebih menikmati bentuk bermain sebagai sebuah 

pilihan proses pembelajaran. 

- Anak-anak usia ini memiliki ketertarikan untuk bermain permainan tabletop . 

h. TONE MANNERS 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bersahabat untuk anak-anak, mudah 

dipahami, tidak ambigu, dan singkat namun jelas. Penggunaan tone warna yang 
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memiliki suasana ceria dan memberi dampak psikologis rasa percaya diri dipilih 

karena kepercayaan diri diperlukan untuk melatih kebiasaan berperilaku asertif. 

III.3.2. Strategi Perancangan 

III.3.2.1. Materi Perancangan 

  

1. Konten Permainan 

Konten permainan ini adalah pembiasaan berperilaku asertif, yang dibatasi pada 5 hal, 

yaitu memberi apresiasi, berani berpendapat, mengakui kesalahan, mendengarkan dan 

merespon dengan jujur, meminta tolong dan menolak. Perlu ditekankan dalam aplikasi 

5 hal tersebut dalam permainan ini adalah dalam batas aplikasi sederhana, dengan 

melakukan pengulangan kalimat-kalimat yang mengarah pada asertivitas pada 

kesempatan yang disediakan. Perancangan mekanisme berkutat pada bagaimana 

menciptakan permainan yang memberi banyak kesempatan bagi pemainnya untuk 

menerapkan kalimat-kalimat asertif.  

2. Mekanisme Permainan 

Mekanisme permainan dirancang dengan menggunakan dasar sebagai berikut: 

a. Elegance 

Mekanisme dirancang secara sederhana dan mudah dipahami dalam waktu singkat, 

untuk mengurangi beban pemahaman target sasaran yang berusia 6-12 tahun, yang 

memiliki kecenderungan akan kehilangan minat terhadap hal yang terlalu rumit. 

Durasi permainan dirancang supaya tidak menghabiskan waktu untuk memberi 

ruang terhadap repetisi permainan, yang mana mendukung dalam pembiasaan 

berperilaku. 

b. Skill 

Tingkat kemampuan yang diperlukan akan dirancang pada tingkat kesulitan yang 

cenderung rendah, sehingga lebih menarik target sasaran karena tidak banyak hal 

yang perlu dipelajari.. 

c. Decisions 

Permainan akan dirancang dengan ragam pengambilan keputusan yang minim dan 

menambah beberapa faktor randomness untuk menghindari terjadinya 

pengambilan keputusan yang sama secara berulang-ulang. 
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. 

3. Pendekatan Elemen Visual 

a. Ilustrasi 

Berdasarkan hasil riset menggunakan metode kuesioner, gaya ilustrasi yang 

digunakan adalah kartun . 

b. Tipografi 

Dalam perancangan permainan ini, tipografi akan digunakan sebagai pelengkap 

dengan tujuan mempermudah penyampaian pesan, dengan pertimbangan 

psikologis dan perilaku dari target sasaran yang lebih mudah tertarik pada unsur 

ilustrasi dibandingkan tipografi. Readibility dan legibility tetap diperhatikan agar 

tidak mengirimkan sinyal yang salah kepada pemain. Typeface yang akan 

digunakan dominan sans serif. 

c. Warna 

Warna-warna yang dipilih untuk dipakai dalam perancangan adalah warna-warna 

memiliki suasana ceria dengan tujuan memberikan atmosfir yang akan membantu 

anak-anak untuk mencerna edukasi dengan lebih menyenangkan, dan 

memunculkan rasa percaya diri.  

 

4. Final 

Bentuk final dari perancangan ini adalah sebuah permainan edukasi berupa permainan 

tabletop dengan durasi waktu bermain yang tidak terlalu panjang, juga memiliki inti 

mekanisme permainan yang memberi arahan sekaligus kesempatan untuk 

membiasakan perilaku asertif dengan target sasaran primer anak usia 6-12 tahun. 

III.3.2.2. Strategi Media Promosi 

Attention 
• Menyebarkan undangan kepada orangtua 

dan sekolah  untuk mengikuti event.  

Undangan diperkuat untuk mempelajari lebih 

mengenai asertivitas 

Interest 
•  Karena hal ini baik untuk anak-anak, dan 

juga hubungannya dengan lingkungan sekitar 

anak (keluarga termasuk) hal ini akan 
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menarik minat orang tua 

Search 
•  Orangtua / sekolah yang berminat akan 

diarahkan untuk membuka website dan 

mendaftarkan diri. 

Action 
Orangtua akan mengajak anak-anaknya untuk 

dating ke event Play Day: Kids 

Share 
Anak yang tertarik akan mengajak orang-tua 

maupun temannya untuk datang. Orang tua 

yang tertarik akan membagikan informasi dan 

mengajak sesame orangtua lain maupun 

anaknya. 

Tabel III.3.2.2.1. Tabel Strategi Media Promosi 

 

Sesuai  dengan  target  sasaran  yang  telah  diteliti  sebelumnya,  maka  menghasilkan 

strategi  media sebagai cara penyampaian pesan kepada target sasaran. Berikut rancangan 

strategi media yang dilakukan dalam proses memperkenalkan permainan edukasi tersebut. 

Media promosi yang digunakan antara lain: 

1.  Media promosi cetak seperti brosur dan poster. 

2.  Event yang bekerjasama dengan Kummara dan Kobar. 

3.  Merchandise untuk target sasaran yang telah berpartisipasi dalam event social media 

III.3.2.2.1 Event 

Event yang diadakan berupa acara bermain permainan tabletop bersifat edukatif bersama-

sama dengan komunitas boardgame Semarang dan Kummara. Acara akan diadakan di 

Citraland Mall Semarang, dengan pertimbangan akses transportasi yang lebih mudah, dimana 

banyak angkutan umum bisa menuju ke tempat acara dan juga Citraland Mall merupakan mall 

dengan lingkup konsumen dari berbagai kelas ekonomi yang juga ramai pengunjung. Acara 

akan diadakan pada hari Minggu, 13 Mei 2018, dengan pertimbangan hari libur umum setiap 

sekolah dan orang bekerja, sehingga diharapkan anak-anak bisa datang bersama orang tuanya.  
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Gambar III.3.2.2.1.1. Lokasi event pada Citraland Mall Lantai Dasar 

Acara akan dimulai pada pukul 12.00 dengan pertimbangan jam buka mall Citraland pada 

pukul 10.00 akan diperlukan untuk bersiap-siap dan mempertimbangkan keluarga yang 

beribadah pagi pada hari Minggu. 

Acara akan dibagi menjadi dua bagian dimana anak-anak akan bermain bersama 

sedangkan orang tua yang berminat bisa mengikuti seminar mengenai pendidikan melalui 

boardgame sebagai alternatif media pembelajaran. Dimana pada kedua acara ini, akan 

diberatkan pada promosi permainan Ascension baik pada bermain bersama maupun pada 

akhir seminar. Pada skema gambar di bawah nampak pada sayap sebelah kanan dan kiri yang 

ditandai dengan zona berwarna kuning adalah berbagai stand yang masing-masing merupakan 

stand bermain dengan permainan yang berbeda. Pada bagian tengah adalah temoat 

diadakannya seminar boardgame edukatif untuk orang tua anak. 
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Tabel III.3.2.2.1.2. Denah detail event 

 

Playday Kids kedua akan diadakan setelah beberapa bulan kemudian, sebagai bentuk 

followup dari acara pertama. Diharapkan akan dijadikan pertemuan rutin walaupun dengan 

skala yang lebih kecil pada ke depannya. 

 

III.3.2.3. Timeline 

Januari 2018 
•  Pengajuan proposal kepada Kummara dan 

KOBAR untuk melakukan kerjasama. 

Februari – April 2018 
•  Penyebaran undangan kepada sekolah-

sekolah maupun melalui media social.  

Mei 2018 
Event kerjasama dengan KOBAR dan 

Kumarra 

“Play Day: Kids”PlayDay merupakan 

kegiatan rutin KOBAR berupa acara bermain 

Board Game bersama, pada kali ini, 

permainan pada Play Day difokuskan kepada 

permainan anak-anak yang bersifat edukatif.  
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Orang tua dan guru pendamping diarahkan 

untuk bias ikut bermain, dan mengikuti 

seminar tentang asertivitas, dimana pada 

kedua acara tersebut, akan diperkenalkan 

pada permainan Ascension, permainan untuk 

membiasakan perilaku asertif, sekaligus 

menyampaikan apa inti permainan ini. 

Mei – Juni awal 2018 
Sekolah yang telah diundang kepada acara 

Let’s Play akan menerima free permainan 

Ascension. Dan disarankan untuk diletakan di 

setiap kelas supaya bias dimainkan 

Evaluasi Event pertama 

Juli akhir-  September 2018 
Persiapan untuk Play Day: Kids selanjutnya, 

penyebaran undangan dan ajakan untuk 

sekolah yang berbeda. 

Oktober 2018 
Play Day: Kids kedua diadakan. 

November 2018 
Ajakan untuk memainkan Ascension di 

sekolah dan mengikuti Play Day umum 

Kobar sebagai follow-up. 

 

Tabel III.3.2.3.1. Tabel Timeline 

  




