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BAB 3 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa  

3.1.1 Wawancara 

 Metode wawancara digunakan untuk mendapat informasi dari ahli yang terkait dengan 

anak-anak usia 4-6 tahun diantaranya seorang konseling anak, guru TK, dan observasi 

terhadap objek penelitian yaitu anak usia 4-6 tahun. 

Dengan beberapa pertanyaan berikut : 

1. Bagaimana karakter anak usia 4-6 tahun? 

2. Untuk mengajarkan sesuatu pada anak usia 4-6 tahun, apa yang perlu orang tua 

perhatikan? 

3. Cara mendidik anak usia 4-6 tahun agar dapat memahami lingkungannya dengan baik? 

4. Dunia anak usia 4-6 tahun merupakan dunia bermain, lalu permainan seperti apa yang 

mampu digunakan anak sebagai pembelajaran juga? 

 

3.1.1.1 Wawancara dengan seorang konseling anak di SMP/SMA YSKI, ibu Dyah Ayu 

Pitaloka Barata S.Psi. mengungkapkan secara psikologis anak usia 4-6 tahun 

mencontoh dengan apa yang dia lihat atau diajarkan, yang perlu diperhatikan orang tua 

adalan melakukan apa yang ingin diajarkan misalkan membersihkan kamar tidur, orang 

tua harus melakukan membereskan tempat tidur maka anak akan melihat lalu sang anak 

akan mencontoh dan melakukannya, sebenarnya ketika anak berusia 2 tahun pun 

mereka sudah mampu melakukan dengan apa yang dia lihat. Jadi ketika orang tua 

melakukan hal baik maka sang anak akan mencontohkan hal yang baik pula begitu 

sebaliknya. Jaman sekarang tidak bisa mendidik anak dengan kekerasan, karena 

semakin dimarahi anak akan memberontak dan menjadi tidak peduli, maka disini perlu 

mengembangkan komunikasi antara orang tua dengan anak dan diberikan contoh. Usia 

4-6 tahun usia pra sekolah, yang juga senang bermain secara kognisi sudah mampu 

mengerti kata-kata, untuk ingin membiasakan anak-anak yang perlu dilakukan harus 

dibiasakan setiap hari dan prosesnya sangat lama, Anak usia 4-6 tahun mengalami 

gerak kasar, keseimbangan motorik halus, motorik halus ialah modal untuk menulis, 

pergerakan tangan. 
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Maka kesimpulannya adalah anak usia 4-6 tahun belajar dengan meniru apa yang 

mereka lihat, jadi disini sangat butuh peran dan bimbingan orang tua untuk 

mencontohkan perilaku positif salah satunya dalam hal beres-beres kamar tidurnya, 

anak usia 4-6 tahun sangat menyukai permainan karena dari permainan secara tidak 

langsung mereka dapat mempelajari banyak hal dan melatih konsentrasi untuk 

merangsang saraf motorik dalam kemampuan aktifitas fisiknya. 

 

3.1.1.2 Wawancara dengan seorang guru TK Mineta, Ibu Tatik S.Pd mengungkapkan 

anak usia 4-6 tahun masih menyenangi yang namanya bermain, mereka sekolah dengan 

bermain sambil belajar, jadi dari permainan yang diberikan juga dapat memberikan 

pembelajaran. Mendidik anak usia 4-6 tahun, orang tua perlu berkomunikasi dan 

mendampingi si kecil agar anak mampu memahami hal apa saja yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan. Untuk memahami lingkungannya, di sekolah anak diajarkan untuk 

bergaul dan menghormati gurunya dan juga diajari tata cara makan dan berbicara 

dengan orang yang lebih tua. Permainan yang dibutuhkan anak usia 4-6 tahun seperti 

permainan melibatkan bentuk gambar dan warna,  

 

Jenis permainan sederhana yang dapat dimainkan sekaligus dimasuki nilai 

edukasi adalah permainan yang melibatkan saraf motorik si anak untuk mengenali 

warna, bentuk, objek, dan menempatkan dengan tepat. 

 

3.1.2 Kuesioner 

Metode kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku anak dan 

kebersihan kamar tidurnya melalui respon orang tua. Berikut pertanyaan dan jawaban 

serta kseimpulan dari metode kuesioner yang sudah dilakukan. 

1. Kegiatan apa saja yang anak lakukan ketika sebelum tidur atau berada di kamar 

tidurnya?  

Jawaban : sebanyak 35 sampel orang tua yang memiliki anak TK menjawab bahwa 

kebiasaan anaknya ialah bermain dan sebanyak 27 orang tua menjawab bahwa 

anaknya sebelum tidur berbincang dengan orang tuanya 

Analisa : Maka dari sini, anak yang menyukai bermain di kamar tidurnya, lebih 

mudah mengajarkan mereka tentang kebersihan melalui permainan dengan visual 

yang menarik yang menggambarkan situasi dalam kamar tidurnya, serta dengan 

sharing antara anak dan orang tua, orang tua bisa sekaligus mengajarkan anaknya 
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melalui media permainan yang dibuat, mengajarkan berbagai nilai penting 

mengenai dampak, sebab dan apa yang harus anak lakukan untuk ke depannya. 

2. Apakah sebagai orang tua anda sudah mengajarkan anak anda membereskan 

kamar tidurnya ketika akan tidur? 

Jawaban : 32 dari 40 sampel orang tua menyatakan sudah mengajarkan anaknya 

untuk membereskan kamar tidurnya sebelum tidur. 

Analisa : Kesadaran orang tua sudah cukup baik untuk mengajarkan anaknya 

mengenai disiplin sejak usia dini, dari sini akan lebih memudahkan mainan yang 

dibuat berfungsi untuk mengedukasi anak usia 4-6tahun. Serta orang tua sekaligus 

belajar memahami dan memantau tentang perkembangan anaknya untuk 

mengolah sesuatu hal baru yang nantinya berguna bagi anaknya hingga dewasa. 

3. Cara apa saja yang dilakukan sebagai orang tua untuk mengajarkan anaknya 

membereskan kamar tidur?  

Jawaban : cara yang orang tua sudah lakukan terhadap anaknya yaitu dengan 

memberi tahu, mengajak membersihkan bersama, membereskan bantal dan 

guling, mencontohkan dengan melakukan hal positif sehingga anak meniru, 

bahkan ada yang belum mengajarkan anaknya cara membersihkan kamar 

tidurnya. 

Analisa : Kegiatan-kegiatan atau cara yang sudah dilakukan orang tua untuk 

mengedukasi anaknya membersihkan kamar tidurnya dapat digunakan sebagai 

gambaran dari media visual yang akan dibuat, dengan memasukkan benda-benda 

di lingkungan kamar tidur anak. 

4. Apakah anak anda susah untuk membersihkan kamar tidurnya setelah beraktifitas 

atau bahkan sebelum mereka akan tidur? 

Kesimpulan : 31 dari 40 responden menjawab anaknya susah untuk memiliki 

kemauan membersihkan kamar tidurnya bahkan setelah mereka bermain di kamar 

atau akan tidur. 

Analisa : Pentingnya edukasi sejak dini terutama untuk hal membersihkan kamar 

tidur, meskipun pada usia 4-6 tahun anak belum menyadari atau bertanggung 

jawab atas kamar tidurnya, tetapi dari sini maka adanya pendidikan usia dini 

terutama oleh orang tuanya yang lebih dekat dan mengerti perkembangan 

anaknya. 

5. Siapa yang biasanya membereskan kamar tidur anak setelah anak beraktifitas di 

dalamnya atau anak akan tidur?  

Jawaban : 35 dari 40 sampel orang tua, ibu lah yang membereskan kamar si anak, 

jadi meskipun orang tua sudah mengajarkan masih sulit anak untuk menerapkan 
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dan mau disiplin membersihkan kamar tidurnya setelah bermain atau bahkan akan 

tidur. 

Analisa : Sebagai ibu yang masih membersihkan kamar tidur anaknya meskipun 

sudah di ajarkan, dalam hal ini ibu juga bisa mencontohkan cara-cara sederhana 

yang dapat dilihat dan ditirukan oleh anak-anaknya. 

6. Bahaya apa saja yang dapat timbul terhadap anak anda jika kamar tidurnya 

berantakan atau bahkan kotor?  

Jawaban : banyaknya debu, kuman, serangga, semut, nyamuk yang dapat 

menimbulkan gatal-gatal, sesak nafas, dan tidur tidak nyaman. 

Analisa : Pengetahuan orang tua sebagai ibu cukup baik, maka dari itu ibu perlu 

memberitahukan anaknya mengenai bahaya dari kamar yang kotor tidak cukup 

dengan perkataan karena anak usia 4-6tahun akan lebih tertarik dan mulai 

memahami melalui media yang mereka sukai berupa visual. 

7. Ketika akan tidur biasanya siapa yang menemani anak? 

Kesimpulan : 26 dari 40 orang tua menjawab sebagai ibu yang menemani anaknya 

ketika akan tidur. 

Analisa : Ibu dapat dijadikan contoh pembelajaran bagi anaknya karena selalu 

mendampingi anaknya terutama di dalam kamar tidur. 

 

3.2  Khalayak Sasaran 

3.2.1 Demografis  

Target Primer: Anak usia 4 – 6 tahun dengan bimbingan Orang tua yang membutuhkan 

pembelajaran mengenai kebiasaan membereskan kamar tidurnya. 

Target Sekunder : orang tua khususnya sang IBU dengan rentan usia 30-35 tahun ke 

atas yang memiliki anak usia 4-6 tahun pada strata B yang mendampingi anaknya 

dalam setiap perkembangan dan pembelajaran.  

3.2.2 Psikografis dan Behavioral   

-  Usia dini yang sukanya bermain, aktif dan menyukai gambar  

-  Anak yang tidak diberi contoh melainkan di perintah untuk membersihkan kamar 

tidurnya 

- Anak yang terbiasa meninggalkan barangnya berserakan dan tidak mau 

membereskannya 

- Anak yang lebih memiliki kedekatan dengan orang tuanya. 
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- Anak yang aktif, energik, ceria 

- Orang tua yang peduli terhadap kesehatan anaknya melalui kebersihan kamar 

tidurnya 

- Orang tua yang mau ambil andil terhadap kedisiplinan anaknya  

- Orang tua yang sabar dan mau terus menerus mengulang pembelajaran demi 

mendisiplinkan anaknya sejak usia dini 

- Ibu rumah tangga yang mengantar dan menjemput anaknya dan memiliki kedekatan 

lebih terhadap anaknya. 

 

3.3 Creative Brief  

3.3.1 Insight  

- Anak usia dini yang masih menyenangi dunia bermain, sehingga dengan bermain 

dapat dimasukkan nilai edukasi yang kelak berguna hingga anak tersebut dewasa 

- Mengenalkan dan mengajarkan merawat dan menjaga kebersihan barang-barang 

yang ada dikamarnya sangat diperlukan di usia dini, agar mereka turut menyayangi 

barang dan kamar tidurnya sehingga berpengaruh pada suasana hati sang anak  

- Permainan sangat penting bagi perkembangan kreatifitas, motorik, dan problem 

solving pada anak, serta dalam permainan biasanya anak akan terlibat dengan dunia 

imajinasinya. 

- Permainan yang digemari anak-anak biasanya melibatkan karakter yang fun dan 

bersahabat maka akan digemari oleh anak-anak. 

- Keterlibatan objek atau benda-benda di kamar tidur membuat anak lebih mengenal 

tentang karakter benda dan bentuk serta melatih motorik halus melalui rangsangan 

indra peraba. 

- Kesadaran orang tua yang cukup baik untuk mengajarkan anaknya tentang hal 

penting, serta pembelajaran melalui media verbal yang sudah cukup baik pula dapat 

digunakan untuk menyampaikan maksud dari permainan yang dibuat kepada sang 

anak. 
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3.3.2 Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)  

A. Strength  

- Jenis permainan sederhana dikemas dalam bentuk yang menarik untuk  

mengedukasi anak usia 4-6tahun 

- Orang tua memiliki kesadaran yang cukup baik untuk mengajarkan anaknya 

membersihkan kamar tidurnya 

- Potensi edukasi hal baru atau kebiasaan positif yang sangat baik pada usia 

dini 

B. Weakness 

- Permainan yang dikhususkan untuk di rumah 

- Orang tua hanya sebatas mengedukasi melalui perkataan dan perintah 

- Anak usia 4-6 tahun masih suka membiarkan kamarnya berantakan, lalu 

yang membersihkan ibunya. 

- Orang tua belum memiliki media visual untuk proses edukasi sang anak 

C. Opportunity 

- Media komunikasi visual yang akan dibuat berguna untuk mengajarkan anak 

sejak usia dini agar terbawa hingga dewasa nantinya untuk mau dan mampu 

membersihkan kamar tdurnya sendiri 

- Adanya media komunikasi visual nantinya juga agar mempererat komunikasi 

antara orang tua dan anak 

D. Threat 

- Orang tua belum memiliki kesadaran untuk menggunakan media visual 

dengan tujuan edukasi pada anak usia 4-6 tahun. 

- Anak yang mudah bosan dengan permainan yang ada 

 

3.4 Strategi Komunikasi  

3.4.1 Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

- Pesan Edukatif yang memberikan informasi pada anak mengenai kebersihan kamar 

tidur  

- Memberikan pemahaman agar orang tua mau mengajak anaknya selalu 

membersihkan kamar tidurnya ketika akan tidur ataupun setelah berakifitas selama di 

kamar sehingga anak paham dan bisa membawa kebiasaannya hingga mereka 

dewasa tanpa di suruh orang tuanya lagi.  
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-  Mengajak untuk melatih kebiasaan anak usia 4-6 tahun untuk membersihkan kamar 

tidurnya secara berkala dengan media visual yang ada. 

3.4.2 Strategi Penyampaian Pesan Media  

Media utama yang berupa buku permainan yang melibatkan sang anak untuk bermain 

langsung, serta pengarahan orang tua dan pemberian nilai yang dapat diajarkan oleh 

orangtuanya. Lalu media lainnya yang akan digunakan anak untuk belajar mengenal 

nama dari benda yang diletakan dikamar tidur sehingga mereka bisa mengenal lebih 

dahulu kemudian dapat memahami untuk menjaga dan merawat barang-barang yang 

ada di kamar tidurnya.  

 

3.5     Strategi Media 

3.5.1 A. Media Utama  

 Buku Interaktif  

Buku yang berbahasa indonesia terdiri atas pop up, dengan karakter beruang lucu dan 

berisi tentang manfaatnya bagi anak, bahaya kamar tidur yang kotor, dan hal-hal yang 

bisa dilakukan anak untuk bersih-bersih kamar tidurnya. 

 Alat Peraga atau mainan  

Mainan ini akan berhubungan dengan buku, jadi mainan nya berupa objek-objek yang 

biasanya di kamar tidur. 

B. Media Pendukung 

 Poster  

Poster yang sifatnya persuasif, atau mengajak untuk orang tua mau memberikan dan 

menggunakan buku interaktif kepada anaknya agar anaknya dapat belajar dan paham 

tentang kebersihan kamar tidur. 

 Fold and Flip Book 

Sebagai media pendukung dan penekanan pada anak, tentang bahaya jika kamar tidur 

tidak pernah dibersihkan. Penggunaan 2 bahasa atau bilingual untuk mengajarkan 

bahasa inggris pada anak-anak serta menambah kosa kata baru. 

 Agenda Harian 

Dari agenda ini diharapkan anak-anak mau membersihkan kamar tidur, setiap kal 

mereka membereskan atau membersihkan akan mendapat stiker yang dapat ditempel 

di lembar agenda ini. 
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 Book trailer 

Sebagai media mengenalkan buku baru yang sangat berguna untuk edukasi anak-

anak.  

 Tas untuk tempat buku dan media lainnya, dan Merchandise berupa stiker 

3.5.2 Tema Perancangan Media  

Tema perancangan ini adalah membersihkan pada kamar tidur anak, sehubungan 

dengan masalah yang ada bahwa anak belum dibiasakan membersihkan kamar 

tdiurnya sejak dini. Maka dari tema ini dapat menimbulkan cara untuk melatih anak 

atau membiasakannya membersihkan kamar tidur, sehubungan anak usia 4-6 tahun 

dalam masa perkembangan di mana anak harus memiliki kamar yang nyaman 

sehingga mereka memiliki masa tumbuh kembang yang baik sekaligus untuk media 

pembelajaran mengenal benda-benda disekitarnya dengan warna bentuk dan nama-

namanya yang dapat menambah kosa kata baru bagi anak.  

3.5.3 Judul dan Tagline 

CLEANING MY ROOM berarti membersihkan ruanganku, yang berarti aku disini 

adalah anak-anak itu sendiri, dimana tujuannya untuk mengajak anak-anak dengan 

sendirinya mau membersihkan kamar tidurnya yang biasanya ditinggal dengan 

berantakan tanpa membersihkannya. 

Lalu berhubungan dengan judul maka taglinenya adalah “Make Me Comfort And 

Happy”, dari kebersihan dapat menghindari penyakit dan hal-hal buruk yang biasanya 

mempengaruhi mood dari anak-anak, sehingga ruangan yang bersih akan terasa 

nyaman dipakai anak-anak dengan begitu anak-anak akan berada dalam mood yang 

baik dan akan beraktifitas dengan bahagia.  

Penggunaan bahasa inggris pada judul dan tagline menggunakan bahasa inggris yang 

ringan dan mudah dipahami baik oleh orang tua maupun sang anak. Karena di zaman 

sekarang ini anak-anak seusia 4-6 tahun tak jarang berkomunikasi menggunakan 

bahasa inggris, jadi menggunakan bahasa inggris tidak akan mengurangi makna yang 

ingin disampaikan. 

 

3.6     Tahapan Perancangan Media 

 Buku Interaktif dan Alat Peraga atau mainan  
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Buku akan disebar ke sekolah-sekolah Taman Kanak-kanak dan SD atau untuk anak 

usia 4-6 tahun, digunakan di rumah, dibantu oleh orang tua, buku ini akan beredisi atau 

berseri tentang bersih-bersih pada lingkungan rumah. 

 Fold and Flip Book, Agenda Harian 

Akan di berikan bersama dengan Buku Interaktif dan Alat Peraga atau mainan  

 Poster  

Akan ditempel di sekolah-sekolah Taman Kanak-kanak dan SD atau untuk anak usia 

4-6 tahun, tempat bermain anak-anak, di mall, toko buku yang sering dikunjungi orang 

tua dan anak-anak serta melalui media online yaitu facebook yang merupakan sosial 

media dengan pengguna terbanyak. Poster ini terdapat qr yang menghubungkan ke 

video book trailer. 

 Book trailer 

Akan di sebar ke yutube, facebook, dan tv besar di simpang lima. Untuk melihat video 

bisa juga lewat scan kode qr yang terdapat pada poster. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Tahapan Perancangan 

 

3.6 Strategi Anggaran 

No  Rincian 

Jumlah 

Item Harga Item 
 Jumlah Harga  

     

1 Media utama       

  

Buku Interaktif Dan 

Mainannya 300 Rp 10.000.000,00  Rp 10.000.000,00  

      

2 Media Pendukung    

  Poster online/ non online  100 Rp. 5000,00 Rp. 500.000,00 

 

Poster 

TK-TK dan SD di Semarang, Tempat bermain 

anak-anak, Toku Buku, Mall 

Online : Facebook 

Book Trailer Youtube, Facebook, Videotron di simpang lima 

Fold and Flip Book Di dalam tas ( di TK-TK dan SD di semarang) 

Buku Interaktif Di dalam tas ( di TK-TK dan SD di semarang) 

Agenda Harian Di dalam tas ( di TK-TK dan SD di semarang) 
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  Fold and Flip Book  Rp. 5000.000,00 Rp. 5000.000,00 

 Agenda Harian  Rp. 8000.000,00 Rp. 8000.000,00 

 Video Book Trailer  Rp. 3000.000,00 Rp. 3000.000,00 

     

 3 Branding       

  Logo  Rp  5.000.000,00  Rp 5.000.000,00  

 Karakter  Rp 1000.000,00 Rp 1000.000,00 

     

4 Jasa Desain  Rp 10.000.000,00  Rp 10.000.000,00  

 Total   Rp. 51.500.000,00 

  

Tabel 3.2  Strategi Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


