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BAB III 
STRATEGI KOMUNIKASI 

 
 
3.1 Strategi Komunikasi 

3.1.1 Sasaran Khalayak dan Target audiens 
a. Geografis 

Target sasaran adalah anak yang bertempat tinggal atau berlokasi di 

Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 

 

Primer : Anak usia 10-13 tahun. SES A-C 

Sekunder : Anak usia 7-9 tahun dan 14-15 tahun. SES A-C 

 

b. Demografis 
Target sasaran adalah anak usia 10-13 tahun yang mempunyai 

kebiasaan makan makanan cepat saji dan kurang beraktivitas. 

Sekaligus pada usia ini juga, anak mampu menyerap informasi 

dengan cepat. 

 

c. Psikografis dan Behavioral 
Target sasaran yang dituju memiliki kecenderungan untuk: 

1. Menyukai makanan yang mempunyai kalori yang tinggi dan 

nutrisi yang tidak seimbang, seperti makanan cepat saji. 

2. Sedikit melakukan aktivitas fisik. 

 

3.1.2 Analisa Target Sasaran 
3.1.2.1 Analisa SWOT 

a. Kekuatan (Streght). 
 Perancangan media komunikasi visual ini dapat 

mengubah perilaku anak agar memiliki pola hidup sehat 

dengan mengedukasi, menakuti dan memotivasi mereka, 

akibat apabila tidak memulai pola hidup sehat sejak dini. 
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b. Kelemahan (Weakness). 
 Nafsu pada anak (terutama nafsu makan) sulit untuk 

ditahan apalagi jika ditambah sang anak sudah kebiasaan 

dengan pola hidup yang tidak sehat. 

 

c. Peluang (Oppotunity). 
 Usia anak merupakan usia dimana seseorang dapat 

menyerap informasi dengan cepat dan baik. Hal ini akan 

menjadi peluang bagi desainer untuk menyampaikan isi dari 

sebuah pesan. Lalu anak juga suka meniru apa yang dilihat 

olehnya, maka desainer akan mengangkat sebuah cerita 

dimana terdapat seorang tokoh yang kuat, pandai dan secara 

visual disukai oleh anak-anak. Tokoh ini dibuat untuk 

mengajarkan anak tentang pola hidup yang sehat, supaya 

anak terhindar dari obesitas dan kegemukan. 

 Selain peluang di atas, usia anak juga menyukai hal-hal 

yang bersifat fiksi. Hal ini akan dimanfaatkan sebagai cara 

desainer menyampaikan pesan melalui media buku cerita 

bergambar. 

 

d. Ancaman (Threat). 
 Sifat anak yang mudah bosan dan tidak konsisten dapat 

menjadi ancaman pada desainer. Hal ini akan membuat 

pesan tidak akan tersampaikan dengan baik dan benar. 

 Lalu faktor lain adalah pola asuh orangtua yang masih 

mempunyai pemikiran bahwa anak yang gemuk adalah anak 

yang sehat. 

 

e. Tone and Manner. 
 Perancangan media yang berupa buku cerita bergambar 

ini memakai cerita yang bertemakan action fantasy, karena 

usia anak lebih cenderung menyukai hal-hal fiksi, seperti 

cerita Naruto, One Piece, Avengers, Frozen, Tangled dan lain 

sebagainya. 



	 27	

 Gaya gambar ilustrasi yang digunakan adalah gaya 

gambar kartun semi realis, dengan alasan target sasaran 

adalah anak namun isi pesan yang disampaikan cukup 

serius. 

 Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang 

sederhana agar memudahkan anak mengerti isi dari pesan 

yang disampaikan. 

 Agar menambah daya tarik anak dalam membaca dan 

memahami isi pesan, maka akan dibuat buku cerita 

bergambar yang ditambah dengan teknik pop up. Teknik ini 

akan membuat ilustrasi di dalam buku seolah-olah keluar. 

 

3.1.3 Konsep Penyampaian Pesan (What to say) 
• Tema Media 

 Tema dari media buku cerita ini adalah cerita tentang kerajaan 

modern, yang bertujuan untuk memotivasi anak untuk mau hidup 

dengan pola hidup yang sehat dengan meniru tokoh dari cerita yang 

diceritakan. 

• Judul Media 
 Judul dari media buku cerita ini adalah “Petualangan Pangeran 

Roy Merebut Kerajaannya”. Secara singkatnya media buku cerita ini 

akan menceritakan seorang tokoh bernama Roy (terinspirasi dari 

nama penulis, Ray). Roy adalah anak dari seorang raja disebuah 

kerajaan. Roy disini awalnya digambarkan sebagai pangeran yang 

suka bermalas-malasan dan kegiatan yang paling ia sukai ialah 

makan. 

 

3.1.4 Strategi Penyampaian Pesan (How to say) 

• Latar Belakang Cerita 
 Latar belakang cerita dari perancangan media buku ini 

menceritakan tentang kehidupan seorang pangeran dari sebuah 

kerajaan. Sang pangeran mempunyai kebiasaan yang sangat amat 

malas, rakus dan tidak mau melakukan aktivitas fisik. 



	 28	

 Dari sifat-sifat negatif pangeran tersebut, maka munculah sebuah 

sosok musuh dari dalam diri pangeran. Musuh ini bangun karena 

sifat malas dan rakus dari dalam diri pangeran tersebut. Lalu sang 

musuh mulai mengacaukan kerajaan dengan mengambil semua 

sifat baik di dalam semua tubuh penghuni istana dan menyisakan 

hanya rasa malas dan lapar. Supaya pada saat mereka semua 

sudah gemuk musuh tersebut akan memakan mereka. 

 Sang pangeran pun mencoba melawan, namun karena tubuh 

pangeran yang gemuk dan sulit bergerak maka ia pun kalah dan 

akhirnya melarikan diri ke perkumiman penduduk di bawah istana. 

Sesampainya di permukiman penduduk, pangeran meminta 

pertolongan kepada semua orang disana. Namun tidak ada yang 

berani melawan. Lalu ada seorang pemuda berkata bahwa ada 

mantan kepala prajurit yang tinggal di dalam hutan. Pangeran yang 

putus asa pun mengikuti saran dan mencari di dalam hutan. 

 Di dalam hutan sang pangeran bertemu dengan seorang kakek 

dan cucunya. Sang pangeran menceritakan semua kejadian kepada 

merkea dan memohon pertolongannya untuk merebut kembali 

kerajaanya. Namun sang kakek tidak setuju untuk menolong 

pangeran, ia berkata bahwa pangeran haruslah berjuang sendiri. 

 Pangeran mulai merubah pola makan dan juga melatih fisiknya 

setiap hari yang ditemani oleh cucu sang akek. Pada akhirnya ia pun 

berhasil mendapatkan tubuh dan mental yang kuat untuk melawan 

sang musuh.  

 Dengan gagah berani pangeran datang dan menantang kembali 

musuh. Musuh kaget karena pangeran sudah memilliki badan dan 

sifat malas dan rakus yang ada di dalam diri pangeran sudah tidak 

ada. Terjadilah pertempuran yang akhirnya dimenangkan oelh 

pangeran dan kerajaan kembali seperti sedia kala. Pangeran pun 

tetap menjalankan pola hidup sehatnya. 

 

• Karakter Tokoh 
• Protagonis (pangeran) 
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Memiliki watak yang sangat malas dan sangat menyukai 

makan. Namun pada akhirnya ia berhasil mengubah kebiasaan 

dan wataknya menjadi memiliki pola hidup yang lebih sehat, 

teguh, berani dan rasa malas yang ditubuhnya hilang 

• Antagonis (musuh yang muncul dari diri pangeran) 
Ia adalah musuh yang muncul dari diri pangeran karena rasa 

malas dan rakusnya. Ia berwatak jahat dan mempunyai 

kekuatan untuk menjadikan orang untuk menjadi malas dan 

gemuk, yang pada akhirnya akan menjadi santapannya. 

• Tritagonis (sang gadis) 
Ia adalah gadis yang mengajari pangeran bagaimana memiliki 

pola hidup yang sehat. 

3.2 Analisa Target Audiens 
3.2.1 Angket 
3.2.1.1 Angket untuk Orangtua. 

 Penulis membagikan angket pada para orang tua yang memiliki anak 

berumur 4 hingga 14 tahun. Angket ini menanyakan kebiasaan anak dalam 

menjalani pola hidup mereka sehari-hari. 

 Hasilnya ialah dari 30 responden 57% anak menyukai napsu makan 

yang tinggi, 23% memiliki napsu makan yang sangat tinggi dan 20% 

mempunyai napsu makan yang rendah. 

 Lalu 57% orangtua menyebutkan bahwa anak mereka suka makanan 

cepat saji, 40% menyebutkan anaknya sangat menyukai dan hanya 3% 

anak yang tidak menyukai makanan cepat saji. 

 Penulis juga menanyakan seberapa sering anak memakan makanan 

cepat saji kepada para orangtua, hasilnya ialah 60% menyebutkan anak 

mereka makan 1-3 kali dalam seminggu makanan cepat saji, 27% 

menyebutkan lebih dari 3 kali dalam seminggu dan 13% menyebutkan 1 

kali dalam seminggu. 

 Penulis juga menanyakan apa kegiatan yang dilakukan anak saat diluar 

sekolah. Hasilnya adalah banyak orangtua menyebutkan anaknya hanya 

belajar, les, menonton televisi, bermain game dan sedikit yang 

menyebutkan anak mereka melakukan kegiatan fisik. 
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 Dari hasil kuisioner yang dilakukan penulis kepada para orangtua di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sebagian besar anak mempunyai napsu makan yang tinggi. 

2. Sebagian besar anak menyukai makanan cepat saji. 

3. Sebagian besar anak jarang memakan makanan cepat saji. 

4. Sebagian besar anak kurang melakukan aktivitas fisik saat di rumah. 

 
3.2.1.2 Angket untuk Anak Usia 4-15 tahun 

 Penulis juga membagikan angket kepada anak usia 4-15tahun. Angket 

ini akan berguna untuk dapat melihat dari sudut pandang sang anak. 

 Hasilnya adalah 91% anak menyatakan bahwa ia menyukai makanan 

cepat saji dan 9% menyatakan tidak. 

 Penulis juga memberikan skala mereka menyukai makanan cepat saji, 

dan hasilnya adalah 44% anak menyatakan suka, 33% sangat suka 18% 

sangat amat suka dan 4% menyatakan biasa saja. 

 Penulis menanyakan kegiatan apa yang mereka suka. Hasilnya adalah 

47% bermalas-malasan, 30%kuliner dan 23% olahraga. 

 
3.2.2 Wawancara  

 Wawancara dilakukan pada ahli gizi bernama Aventio Dega. Hasil dari 

wawancara tersebut adalah: 

1. Anak terkena obesitas karena 3 faktor, yaitu faktor dari orangtua 

atau keturunan, lalu dari lingkungan dan diri sendiri 

2. Untuk menjaga agar pola hidup anak sehat adalah dengan 

memberikan mereka edukasi sejak awal tentang pentingnya 

menjaga pola hidup yang baik dan benar. 

3. Kebutuhan 4 sehat 5 sempurna harus terpenuhi secara benar dan 

seimbang. 

4. Makanan cepat saji dan jarangnya melakukan aktivitas bergerak 

adalah salah satu penyebab terbesar anak dan orang dewasa 

menjadi obesitas. 

5. Untuk mencegah agar anak tidak menjadi obesitas adalah dengan 

mengedukasi dan mengajak mereka melakukan aktivitas fisik paling 
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tidak 2x dalam seminggu. Seperti mengajak mereka jogging di pagi 

hari saat hari libur. 
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3.2.3 Cultural Probing 
 Penulis melakukan penelitian terhadap anak tentang kebiasaan mereka 

dalam menjalani pola hidup mereka sehari-hari. Hasilnya adalah: 

1. Dari 10 anak, 7 di antaranya makan makanan cepat saji setiap 

harinya. Makanan cepat saji tersebut antara lain adalah mie instan, 

jajanan depan sekolah dan camilan kemasan pabrik yang mereka 

beli di kantin sekolah mereka. 

2. Dari 10 anak, 10 di antaranya tidak mempunyai kegiatan aktivitas 

fisik di rumah mereka. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah 

menonton film/televisi, bermain game, les dan pergi wisata dengan 

orangtuanya di akhir pekan. 

3.3 Strategi Media 
3.3.1 Objektif Media 

 

3.3.2Pendekatan Media 
 Media yang akan digunakan ialah buku cerita bergambar dan dibumbui 
dengan memakai teknik pop up sebagai daya tarik anak. 

Poster Kognisi Poster akan diletakan di media sosial. 

(Forum parenting) 

POP display Afeksi POP display akan di letakan di toko-

toko buku yang akan menampilkan 

cuplikan isi buku. 

Media Buku Changing Behaviour Lewat media buku anak akan 

mempunyai kebiasaan untuk hidup 

sehat. 
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3.3.3 Budgeting 
 Anggaran yang dikeluarkan dalam perancangan media buku cerita ini adalah 

sebagai berikut: 

Media utama : 

• Media buku cerita, Rp. 200.000,- x 100   Rp. 20.000.000,- 

Media Promosi : 

• Promosi pada forum parenting    Rp. 500.000,- 

• Promosi pada toko buku- Rp. 1.000.000,- x 3  Rp.3.000.000,- 

• Merchandise (pin dan sticker)    Rp.250.000,- 

 

Jadi jika ditotalkan, maka total keseluruhannya adalah sebesar Rp.23.750.000,- 
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