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BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

 

 

3.1 Analisa Masalah 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, permasalahan yang ditemukan 

berdasarkan pengumpulan data Kuisioner dan ditemukanya beberapa masalah, 

yaitu: 

 

3.1.1     Mahasiswa Kuliah-Pulang 

 

Kurangnya minat dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti 

keorganisasian yang disenggelarakan pihak kampus maupun individu. 

Sehingga proses perkuliahan dianggap hanya formalitas semata tidak 

mengunggulkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dimana 

Mahasiswa dituntut untuk produktif dan mengikut pengabdian 

masyarakat.  

Gambar 3.1 Kuisioner 
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Hal tersebut membuktikan bahwa Mahasiswa cenderung 

Pulang setelah melakukan perkuliahan dan rutinitas di kampus. Dari 

beberapa aspek seperti Kura-Kura menempati posisi ketiga setelah 

Mood. Dari hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Mood sangat 

mempengaruhi aktivitas mahasiswa dalam beraktivitas sehingga 

mempengaruhi kegiatan lainya. Lalu secara rinci, berikut gambaran 

Mahasiswa mengapa Kupu-Kupu. 

 

 

Gambar 3.2 Kuisioner 

    

Dengan bermain dan Nonkrong sebagai tolak ukur Mahasiswa 

melakukan kegiatan usai perkuliahan berakhir, dengan demikian waktu 

yang seharusnya cukup untuk melakukan sesuatu secara produktif kini 

terbuang. Sisanya mengenai Rapat dan mengerjakan tugas. Namun 

walau mahasiswa terkenal dengan tidak bisa membagi waktu dengan 

kegiatan diluar perkuliahan, mahasiswa punya cara sendiri-sendiri 

dalam membagi waktunya. Yaitu: 
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                                                    Gambar 3.3 Kuisioner 

  

Dengan Mahasiswa ikut dan bisa membagi waktu, kegiatan 

yang lainya pun ikut termanage, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

dan aktivitas mahasiswa terutama mood mahasiswa. Dengan sudah 

bisa membagi waktu perkuliahan dan kegiatan diluar perkuliahan 

mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan 

produktif seperti mengikuti program berbagi ilmu. Berikut data 

kuisioner alasan mahasiswa  mengikuti pengabdian masyarakat yang 

basisnya berbagi ilmu: 
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  Gambar 3.4 Kuisioner 

 

 Dengan kesadaran sosial yang baik, berbagai alasan mahasiswa 

dalam merespon pengabdian masyarakat berbasis berbagi ilmu ini 

sangat baik, dari yang mengungkapkan alasanya suka untuk sharing 

serta berkomunikasi, lalu menerapkan prinsip bahwa berbagi sebagian 

dari iman, hingga mempunyai tanggapan bahwa berbagi ilmu kelak 

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu membahas 

mengenai ilmu, ilmu apa saja yang mahasiswa ingin bagikan adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.5 Kuisioner 
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 Gambar 3.6 Kuisioner 

 

Dengan berbagai latar pendidikan dan pengalaman ilmu yang 

sudah dipelajari, mahasiswa menyebutkan berbagai varian Ilmu yang 

sangat menarik, dari pengalamanya dalam keorganisasian dikampus 

maupun diluar universitas, lalu latar belakang music, kesehatan secara 

umum pun juga ikut disebutkan dan masih banyak lagi mahasiswa 

yang sangat berpotensi dan memiliki minat yang baik untuk 

masyarakat, dengan sudah tersedianya minta dan motivasi mahasiswa 

perlunya sebuah wadah yang menapung serta membina mahasiswa 

untuk bisa kelangkah selanjutnya. 

 

3.2 Tahapan Kampanye 

 

3.2.1   Attention 

 

Poster Sebagai tahap dimana informasi dicapai oleh mahasiswa 

dilingkungan kampus maupun di beberapa café dan tempat nongkrong 

yang dimana mahasiswa biasa menghabiskan waktunya. Poster ini juga 

dibagi menjadi 3 tahap informasi, yaitu 2 poster melalui informasi 

berdasarkan afeksi dan 1 poster sisanya berisikan informasi. Lalu 

selanjutnya diadakanya booth kreatif di jalan pahlawan, isinya 

mengenai kehidupan anal-anak yang kurang beruntung dalam 

menempa pendidikan. 
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3.2.2     Interest 

 

Dalam tahap Interest kali ini, media promosi sudah mulai 

bergerak, artinya dari rangkaian kegiatan pra kampanye seperti 

Pembagian poster, yang sudah ditempatkan di mading di berbagai 

tempat di kota semarang. Isi poster meliputi memperkenalkan Program 

Berbagi ilmu ke mahasiswa bersangkutan. Dan media sosial juga sudah 

mulai bergerak menyambut mahasiswa. 

 

3.2.3     Search 

 

Dalam Tahap ini Mahasiswa mahasiswa sudah bisa mengakses 

website, dimana info dan video secara lengkap terpaparkan, serta 

informasi acara juga tersedia untuk di update. Setelah itu mahasiswa 

diarahkan ke media sosial, karena info lengkap ada pada media sosial. 

 

3.2.4     Action 

 

Setelah target telah memahami program rangkaian dan 

mengerti tata cara mengikuti dan mempersiapkan kampanye, target 

diarahkan untuk mengikuti serangkaian acara kampanye program 

berbagi ilmu di café Spiegel Kota Lama, Semarang. Mahasiswa 

mendapatkan penyuluhan secara langsung oleh Do.Something dibawah 

pengawasan Dinas Sosial. Dan ambient media sebagai media interaktif 

untuk mahasiswa agar memperdalam pengetahuanya mengenai 

pengabdian masyarakat melalui pesan secara kreatif. 

 

3.2.5     Share      

 

Usai mengkuti Kampanye Pemberdayaan, Mahasiswa 

diharapkan bisa membagikan pengalaman sosialnya melalui berbagai 
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media interaktif seperti mengumpulkan berbagai mahasiswa di kota 

semarang untuk sharing pengalaman sosial yang mereka dapatkan dan 

ikut share pengalaman mereka melalui media sosial dengan tag akun 

official Program berbagi Ilmu. 

 

 

3.3 Khalayak Sasaran 

 

Dari Survey data primer dan data sekunder, berikut rincian data khalayak 

sasaran: 

 

3.3.1   Segmentasi berdasarkan Geografi 

Segmentasi Peserta berasal dari Indonesia dan menetap di provinsi 

jawa tengah, semarang kota. Alasan pengambilan kota semarang 

adalah karena efisiensi waktu dan efektivitas peneliti dalam 

mencangkup data. 

 

3.3.2    Segmentasi berdasarkan Demografis 

Mahasiswa berumur 18-25 tahun yang masih aktif dalam mengikuti 

kegiatan perkuliahan, baik akademik maupun non Akademik. 

 

3.3.3   Segmentasi berdasarkan Psikografis 

Secara Psikologis, Mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan 

secara aktif dan mahasiswa yang KUPU. Secara teknologi, Mahasiswa 

yang mampu mengerti media pemasaran antimainstream seperti 

ambient media dan media promosi lainya. 

 

3.3.4     Segmentasi berdasarkan Sociocultural 

Secara Sociocultural, Mahasiswa kelas menengah keatas yang 

memiliki banyak waktu luang dan kesempatan mengikuti perkuliahan 

sangat tinggi. Dan tidak memrioritaskan kehidupan nyamanya. 
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3.4 Creative Brief 

 

         3.4.1       OBJECTIVE: What is the brief for? 

 

Dari Permasalahan mahasiswa yang KUPU 

menimbulkan kurangnya pengalaman sosial serta 

keorganisasian yang dimana sangat penting untuk diterapkan 

pada saat mengalami fase kerja, berikut kuisioner mengapa 

mahasiswa KUPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Kuisioner 

 

Dengan Mayoritas kegiatan setelah pulang dari 

perkuliahan adalah bermain dan nongkrong, kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah tidak produktifnya mahasiswa, dan 

dampaknya kedepan akan menjadi terbiasa dengan pola 

tersebut sehingga menimbulkan penyesalan serta pola pikir 

yang acuh tak acuh terhadap sekitar. 
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3.4.2       ISSUE: What is the consumer issue? 

Dengan Terbiasanya pola tidak produktif, dampak 

kedepanya pun akan mengakibatkan hal tersebut berulang kali 

diterapkan bahkan secara tidak sadar mahasiswa melakukan hal 

yang diluar kemampuanya dalam pekerjaan di masa mendatang. 

Disisi lain pengabdia masyarakat dibentuk untuk Mahasiswa 

agar bisa merubah pola tidak produktif tersebut atau setidaknya 

bisa memikirkan ulang untuk ikut dalam program berbagi ilmu 

ini. 

 

3.4.3      INSIGHT: The result of exploring 

 

a. Kurangnya minat Mahasiswa dalam mengikuti 

keorganisasian dan tidak adanya pengalaman sosial 

mahasiswa di Semarang. 

b. Potensi Mahasiswa dalam berkarya bersosialisasi dengan 

Masyarakat sangat tinggi, namun tidak ada minat maupun 

motivasi dalam mengupayakan hal tersebut 

c. Sudah tersedianya wadah komunitas dan lembaga yang 

memberdayakan Masyarakat dalam menjadi pendidik, namun 

masih kurangnya “menggembor” dalam promosi maupun 

menarik minat volunteer. 

 

3.4.4   OPPORTUNITY: What is the opportuniy for the brand 

based on the issue and insight? 

Dengan adanya Program Berbagi Ilmu, diharapkan 

mahasiswa mampu untuk mengorganisir waktu dengan baik dan 

turut mengembangkan ilmunya ke masyarakat serta 

mengembangkan pula pengalaman sosial dan semangat membantu 

untuk kedepanya.  
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3.3 kampanye 

  

3.3.1  Tema Kampanye 

Sebelum masuk ke bagian kampanye, Tone and Manner 

dari kampanye ini adalah “Dynamic, Young, Charitable”. Yang 

artinya Dinamis, Muda dan Sosial dimana mempersepsikan 

bahwa Program ini dinamis atau dalam jangka panjang dapat 

diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan perkembangan jaman. 

Lalu Young sendiri diartikan sebagai muda yang artinya 

semangat dan berkarya. Lalu Charitable yang menyimbolkan 

jiwa sosial dan kemanusiaan namun dikemas secara memberi 

dengan bijak yang dimana mahasiswa dituntut untuk 

memberikan sebuah ilmu. 

Pemilihan Psikologi warna untuk tema ini adalah warna 

Coklat, Biru Muda dan Putih. Coklat memberikan kesan Sosial, 

Keakraban dan Rasa Aman yang nantinya akan dirasakan oleh 

mahasiswa dan masyarakat, sedangkan warna biru muda yang 

dapat diartikan sebagai Stabil, Kecerdasan, Rasa Percaya Diri. 

Dan yang terakhir putih adalah sebuah tanggung jawab 

mahasiswa untuk mengabdi ke masyarakat dengan Ringan dan 

penuh dengan Kebebasan yang beraturan ( Budi Satria, 2005 ) 

 

3.3.2   Judul Kampanye 

“SOCIETY PATRIOT” Menjadi judul final kampanye 

pemberdayaan sosial ini. Dengan kata the Patriots yang dimana 

mereka identic dengan berjuang dan pelayanan kepada 

masyarakat, symbol dari harapan baru dan perubahan yang 

baik, bukan hanya bagi masyarakat saja melainkan kepada 

mahasiswa sendiri. “SOCIETY PATRIOT” juga digambarkan 

sebagai reward kepada mahasiswa yang mau mengabdi secara 

tulus dan ikhlas berbagi ilmu kepada masyarakat. Lalu untuk 

kata Society sendiri dimaksudkan untuk setiap masyarakat dan 
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juga mahasiswa sendiri, karena kemauan secara nyata dalam 

menerapkan pengalaman sosial di masyarakat tergolong sulit 

sehingga mahasiswa mendapatkan apresiasi dikedua belah 

pihak. 

 

 

3.4 Strategi Media 

  

Media yang digunakan beragam, dari Poster, lalu video promosi 

melalui media sosial dan website sebagai sumber informasi yang lengkap serta 

penggalian sumber informasi offline melalui booth kreatif yang tersedia di 

CFD pada jalan pahlawan. Media yang digunakan di Setiap universitas ada 3 

jenis media yang masing-masing berkaitan dengan tujuanya yaitu 

mempromosikan, namun secara teori sangat berbeda, dengan menerapkan 

poster sebagai Media Persuasif mahasiswa dengan kampanye juga 

mengingatkan kembali akan kampanye pemberdayaan tersebut. Lalu untuk 

memantau minat mahasiswa dalam menanggapi program berbagi ilmu 

diadakan sebuah event kecil bertempat di CFD. Isi event tersebut adalah 

mempromosikan ide gagasan mereka mengenai program berbagi ilmu dan 

ajang untuk mencari cinta. 

Desain media yang ingin dimunculkan pada poster adalah Flat Design 

agar pesan Poster ke mahasiswa cepat tertangkap dan mudah untuk dipahami, 

disisi lain ada media interaktif berupa ambient media yang membantu media 

visual dalam mengkomunikasikan pesan visual ke pembaca/target sasaran. 

 

 

 

3.5 5W+1H  

   

  3.5.1  Apa Tujuan Dari kampanye ini? 

 

Tujuan dari kampanye ini adalah untuk memberi tahu 

mahasiswa dan mengarahkan untuk produktif dalam melakukan 
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proses perkuliahan serta menambah pengalaman sosial 

dimasyarakat dan membangun kembali ilmu yang mahasiswa 

miliki. Ilmu yang sudah diterapkan diharapkan dapat 

bermanfaat kepada anak-anak yang membutuhkan ilmu. 

3.5.2  Kapan Kampanye ini dilaksanakan? 

 

Kampanye ini dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 10-12 

Agustus 2018. Bertepatan dengan hari anak muda se dunia.  

3.5.3  Siapa Target dalam kampanye ini? 

 

Mahasiswa berumur 18-25 tahun yang masih aktif dalam 

mengikuti kegiatan perkuliahan, baik akademik maupun non 

Akademik. 

Secara Psikologis, Mahasiswa yang mengikuti kegiatan 

perkuliahan secara aktif dan mahasiswa yang KUPU. Secara 

teknologi, Mahasiswa yang mampu mengerti media pemasaran 

antimainstream seperti ambient media dan media promosi 

lainya. 

Segmentasi Peserta berasal dari Indonesia dan menetap di 

provinsi jawa tengah, semarang kota. Alasan pengambilan kota 

semarang adalah karena efisiensi waktu dan efektivitas peneliti 

dalam mencangkup data. 

Secara Sociocultural, Mahasiswa kelas menengah keatas yang 

memiliki banyak waktu luang dan kesempatan mengikuti 

perkuliahan sangat tinggi. Dan tidak memrioritaskan kehidupan 

nyamanya. 

 

3.5.4  Mengapa kampanye ini harus diadakan? 

 

Kampanye ini bertujuan untuk menyadarkan kembali 

mahasiswa bahwa pentingnya keorganisasian, pengalaman 

sosial serta kesadaran dalam berbagi untuk masyarakat yang 

membutuhkan. Dengan hal-hal tersebut mahasiswa secara 
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sosial tumbuh empati dan sadar akan lingkungan bahwa banyak 

masyarakat yang sangat membutuhkan uluran, walau sekedar 

ilmu namun itu lebih dari cukup untuk bekal masyarakat. 

 

  3.5.5  Dimana Kampanye ini akan dilaksanakan? 

 

Kampanye ini akan dilaksanakan di Café Spiegel, kota lama 

Semarang. Lebih tepatnya di space co-working space impala. 

Mengapa? Daripada mengajak mahasiswa yang dimana belum 

tentu mahasiswa berkehendak, lebih baik untuk terjun dimana 

mahasiswa biasa menghabiskan waktunya. Pemilihan Spiegel 

sendiri juga dipilih secara teliti, karena impala space 

mempunyai co-working space untuk acara penyuluhan 

nantinya. 

 

  3.5.6  Bagaimana Kampanye ini dilakukan? 

 

Kampanye ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa 

aspek, agar nantinya mahasiswa tidak merasa jenuh dan 

membosankan ketika mengikuti maupun melakukan 

pengabdian masyarakat. Dengan cara diadakanya Guest star 

seperti Raisa dan Fortwnty yang dimana semangat music 

mereka sangat mewakili hati anak muda saat ini. Dan sebuah 

media interaktif yang nantinya akan dipamerakan serta 

digunakan di taman sri gunting kota lama. 

 

3.5           Strategi Anggaran 

  3.6.1  Kebutuhan Kampanye 

 

  Poster A2 (art paper) 25 lembar x Rp.30.000,-  : Rp 750.000,- 
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  Booth Kreatif   1 booth    : Rp 5.000.000,- 

  Impala.Space  3 jam x@ 3jam 4500.000   : Rp 4.500.000,- 

  Sticker   200 buah x Rp. 5.000,-  : Rp 100.000,- 

Kaos   50 buah x Rp. 95.000,-  : Rp 4.750.000,- 

Gantungan Kunci 50 buah x Rp. 15.000,-  : Rp 750.000,- 

Topi   50 buah x Rp. 25.000,-  : Rp 1.250.00,- 

Sewa Taman   5 jam x @ Rp 950.000,-  : Rp 4.750.000,- 

Sewa Spot Jl Pahlawan 6 jam x @6jam 250.000 :Rp 250.000,- 

        Total  : Rp 22.100.000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:3000.000@3jam

