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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1 Analisa Penelitian 

III.1.1 Wawancara 

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Dr. Endang Widyorini, MS. Telah 

didapatkan data sebagai berikut : 

1. Bagaimana menurut anda tentang fenomena perilaku agresif remaja yang ditujukan ke 

orang tua mereka sendiri? 

Kesalahan tidak pada orang tua atau anak saja, harus dilihat faktor yang 

mempengaruhi apa. Pertama, bisa saja orang tua salah dalam berkomunikasi dengan 

mereka, memperlakukan mereka seperti anak – anak. Kedua, dari kecil tidak pernah 

ditanamkan nilai – nilai bagaimana dengan orang tua. Jadi mereka besar tidak 

menggunakan hati. 

2. Menurut anda, remaja dengan usia 14 – 21 tahun lebih cenderung melakukan perilaku 

agresif verbal atau fisik? 

Biasanya verbal, kadang tidak hanya verbal tapi juga melakukan tindakan protes 

seperti mogok makan. 

3. Menurut anda, apa yang menyebabkan remaja melakukan tindakan agresif tersebut? 

Bisa jadi dari lingkungan, tidak seperti harapan, sehingga perilaku agresif muncul. 

4. Kalau ditinjau dari faktor lingkungan, biasanya dari sisi mana permasalahan di 

lingkungan tersebut? 

Berperilaku yang aneh – aneh di dalam pergaulan. Keinginan remaja dalam 

pergaulan tidak dituruti oleh orang tua. 
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5. Menurut anda, remaja dikalangan apa yang sangat rentan melakukan perilaku agresif? 

Tidak menjadi indikator untuk kalangan menengah keatas dan menengah kebawah. 

Tergantung dengan kebiasaan mereka dengan lingkungan, seperti terbiasa melihat 

kekerasan. Tapi orang bawah belum tentu melakukan hal seperti itu. 

6. Apakah terdapat kemungkinan, kalau agresi verbal terus menerus dilakukan tanpa 

adanya penanggulangan, akan berpotensi menimbulkan agresi fisik yang 

membahayakan nyawa orang tua? 

Ya. Pasti akan meningkat. 

7. Menurut anda, apa solusi yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku 

agresif pada remaja? 

Kalau sudah terlanjur dilakukan, ditingkatkan komunikasi dengan keluarga, dan 

orangtua dan anak harus saling terbuka dan menghargai. 

Data tersebut mengatakan bahwa remaja berperilaku agresif dengan orang tua karena 

kurangnya komunikasi antara kedua pihak. Remaja lebih dominan melakukan perilaku 

agresif secara verbal, sebagai bentuk protes mereka. Adanya kemungkinan bahwa apabila 

perilaku agresif verbal terus menerus dilakukan oleh remaja, maka tingkat agresivitas 

akan meningkat dan bisa menjadi lebih buruk. Lingkungan adalah faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya perilaku agresif, sebagai contoh remaja terbiasa melihat 

kekerasan, atau timbulnya keinginan remaja dalam pergaulan yang tidak dituruti oleh 

orang tua. 

 

 

 

 

 



20 

 

III.1.2 Kuesioner 

Berdasarkan hasil dari 3 kuesioner yang telah dibagikan kepada remaja, diperoleh data 

sebagai berikut : 

1. Dari 105 responden, remaja laki - laki yang duduk di bangku SMA/SMK lebih banyak 

melakukan tindakan agresif secara verbal dengan orang tua daripada remaja yang 

duduk di bangku SMP dan kuliah. Alasan remaja melakukan tindakan agresif tersebut 

karena masalah pribadi, dan pengaruh lingkungan. 

2. Dengan 175 responden usia 14 – 21 tahun, dapat dikatakan bahwa remaja cenderung 

melakukan tindakan agresif berupa verbal kepada orang tua mereka daripada tindakan 

agresif fisik, rasa marah, dan permusuhan. Pelaku didominasi oleh remaja laki – laki. 

3. Hasil yang didapat dari 420 responden dengan usia 14 – 16 tahun, menunjukkan 

bahwa mereka melakukan perilaku agresif verbal kepada orang tua dikarenakan 

jarangnya meluangkan waktu dengan orang tua. Pada kuesioner ketiga juga 

memperoleh data bahwa remaja tertarik melakukan aktivitas bermain smartphone 

untuk mengakses media sosial dan menikmati hiburan berupa menonton video. 
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III.1.3 Internet 

Riset internet dilakukan untuk mengetahui minat target dalam kesehariannya. 

Berdasarkan data survey yang diperoleh dari media kompas di tahun 2014, sebanyak 

79.5% remaja dari 400 responden berusia 10 – 19 tahun adalah pengguna internet. 

Disamping itu, hasil survey dari organisasi Jejak Pendapat mengatakan bahwa 98% 

masyarakat Indonesia dari 3383 responden yang berusia remaja memiliki smartphone. 

Hasil data tersebut berhubungan dengan pemakaian aplikasi smartphone 

khususnya media sosial. Banyak platform media sosial yang beredar di Indonesia, namun 

menurut hasil riset yang dilakukan oleh We Are Social dan Hootsuite pada bulan Januari 

2017, ada 3 platform media sosial yang menguasai pasar Indonesia, yaitu Youtube dengan 

persentase 49%, Facebook dengan persentase 48%, dan Instagram dengan persentase 

39%. 

Setelah mendapatkan data hasil di Internet, penulis mengungkap bahwa remaja 

memiliki ketertarikan dan aktivitas di Internet, khususnya pada platform media sosial. 

Media sosial yang sering digunakan adalah Youtube, Facebook, dan Instagram. 
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III.2 Khayalak Sasaran 

 III.2.1 Segmentasi Geografis 

Berada di wilayah Purwodadi, Jawa Tengah sebagai langkah pertama kampanye. 

 III.2.2 Segmentasi Demografis 

• Usia  : 14 – 16 tahun. 

• Jenis Kelamin : Laki – laki dan Perempuan. 

• Golongan : B. 

 III.2.3 Segmentasi Psikografis dan Behavioral 

• Remaja yang memiliki kebiasaan menggunakan smartphone sebagai media 

bersosialisasi. 

• Remaja yang menggunakan kekerasan verbal kepada orang tua. 

• Remaja yang mulai menganggap dirinya lebih unggul dari orang tua. 

III.3 Creative Brief 

What : Kurangnya kesadaran remaja untuk menghormati orang tua, dan kurangnya 

komunikasi yang baik dalam keluarga. 

 Who : Remaja dengan usia 14 – 16 tahun. 

 When : Kampanye sosial dilakukan secara berkala. 

 Where : Kampanye ini diaplikasikan di wilayah Purwodadi, Jawa Tengah sebagai langkah 

pertama. 

Why : Dengan adanya kampanye sosial ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi 

remaja untuk terbiasa berkomunikasi secara baik kepada orang tua. 

How : Kampanye sosial akan dilakukan secara berkala mulai dengan media – media 

yang dipakai untuk mempengaruhi perilaku target. 
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 III.3.1 Objective 

Mengajak atau mengarahkan remaja untuk lebih meningkatkan komunikasi dan 

menghargai orang tua supaya perilaku agresif remaja berkurang, bahkan menghilang. 

 III.3.2 Issue 

Tidak adanya media penyampaian informasi pentingnya menanggulangi perilaku agresif 

dikalangan remaja. 

 III.3.3 Insight 

Pengaruh lingkungan yang secara tidak langsung membuat psikologi remaja melakukan 

perilaku agresif kepada orang tua. 

 III.3.4 Opportunity 

Memanfaatkan media – media yang disukai oleh remaja atau target sebagai media 

pendekatan atau penyampaian pesan kampanye sosial. 

 III.3.5 Challenge 

Mempengaruhi atau merubah perilaku remaja untuk mengurangi dan menghilangkan 

perilaku agresif yang ditujukan ke orang tua. 

 III.3.6 Brand Soul 

 Membentuk karakter desain yang friendly, kekinian, dan informatif. 

 III.3.7 Strategy 

Merancang karakter visual yang informatif dan afektif, pesan yang ingin disampaikan, 

dan bagaimana cara menyampaikannya. 
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III.4 Strategi Komunikasi 

III.4.1 Konsep Penyampaian Pesan / What to Say 

o Tema Kampanye 

Tema kampanye yang akan digunakan adalah meningkatkan kesadaran dan 

komunikasi remaja kepada orang tua guna mengatasi perilaku agresif verbal 

remaja kepada orang tua. 

o Judul Kampanye 

Judul dari kampanye sosial ini adalah “Ucapkan Sopan”. Judul tersebut disusun 

dengan maksud untuk mengajak target mengatakan kata – kata yang baik dalam 

berkomunikasi dengan orang tua dan menyampingkan kata – kata yang memiliki 

kesan negatif. 

o Tagline 

Tagline untuk kampanye sosial adalah “Stop ngegas ke orangtua, kalo bisa 

ngomong sopan kenapa engga”. Kata ‘ngegas’ berarti berkata dengan nada tinggi, 

kata kasar, atau dalam keadaan emosi. Tagline dibuat untuk mendukung judul agar 

lebih spesifik, yaitu berkata sopan kepada orang tua dengan gaya bahasa yang 

tidak terlalu formal. 
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III.4.2 Strategi Penyampaian Pesan / How to Say 

• Attention 

Menarik perhatian kampanye dengan menggunakan ambient media yang berupa 

kursi umum berkapasitas untuk keluarga inti. Kursi tersebut ditempatkan dititik 

target melakukan kegiatan mereka bersama keluarga, yaitu di kawasan simpang 

lima dan alun – alun kota Purwodadi. Setiap harinya, di titik tersebut banyak 

remaja yang membawa orang tua mereka untuk berolahraga, akan tetapi kursi 

umum di tempat tersebut sangat minim. Ambient media dipilih sebagai tahap 

attention karena desain kursi yang tidak biasa akan menimbulkan pengunjung 

bertanya – tanya dan ingin tahu kenapa ada kursi tersebut. 

• Interest 

Berupa poster promosi event roadshow dan kampanye yang diletakkan di mading 

dan kantin sekolah. Mading merupakan salah satu media dari sekolah untuk 

menyampaikan informasi. Saat jam istirahat berlangsung, target biasa 

menghabiskan waktu mereka di kantin. 

• Search 

Tahap search membantu para target untuk mencari tahu tentang kampanye sosial. 

Media yang digunakan adalah online media atau sosial media yang sering 

digunakan oleh target sasaran, yaitu Facebook dan Instagram. Online media akan 

diisi dengan konten – koten himbauan, pengumuman event, dokumentasi event, 

dan photo challenge. 
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• Action 

Tahap action berupa roadshow di sekolah dengan tujuan sosialisasi untuk remaja 

tentang kampanye sosial. Sekolah dipilih sebagai tempat untuk berkampanye 

karena sekolah merupakan sarana pendidikan, dalam sarana pendidikan diperlukan 

juga pendidikan karakter dari sekolah tersebut atau lembaga lain seperti kampanye 

ini. Lagipula, remaja banyak menghabiskan waktu mereka di sekolah. Selain itu, 

guru juga bisa berperan menjadi bagian kampanye ini. Event dikonsep untuk 

dalam ruangan atau aula sekolah, agar konsentrasi remaja awal terfokus dengan 

materi kampanye yang disampaikan. Dalam roadshow ini diisi dengan kegiatan 

edukasi pentingnya berbicara sopan kepada orang tua, pengaruh atau manfaat yang 

ditimbulkan, contoh perbuatan baik atau bicara baik, dan juga akan dikenalkan 

tentang keberadaan dan fungsi dari ambient media, serta event photo challenge. 

• Share 

Setelah target mengikuti event ditahap action, target sasaran diharapkan sudah 

terpengaruh oleh kampanye sosial dan mengajak target untuk menceritakan 

pengalaman mereka bersama orang tua di media sosial Instagram dengan caption 

yang menarik. Media Instagram dirasa cocok karena Instagram adalah media 

sosial dengan konsep berbagi foto dan video terbesar. Dengan tahap share, akan 

membantu menjangkau target di kota – kota lain. 
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III.5 Strategi Media 

III.5.1 Objektif Media 

ATTENTION 

Ambient Media Alun – alun & Simpang Lima 

Purwodadi 

Januari 2019 

INTEREST 

Poster Sekolah Februari – April 2019 

SEARCH 

Konten Online Media Media Sosial Januari 2019 

ACTION 

Roadshow Event dan 

Merchandise 

Sekolah Mei – Oktober 2019 

SHARE 

Photo Challenge Instagram Mei – Desember 2019 

 

Tabel 3 1: Timeline Kampanye 

Sumber: Data Pribadi, 2018 
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III.5.2 Pendekatan Media 

1. Media Utama 

Media utama yang akan digunakan berupa sosial media. Media utama terkonsep untuk 

memiliki peran penting dalam kampanye sosial, maka dari itu sosial media dirasa 

cukup efektif guna menyebarkan dan memberikan informasi di masyarakat. 

2. Media Pendukung 

Media pendukung menggunakan media poster himbauan, poster event, booth event, 

dan ambient media. 
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III.6 Strategi Anggaran 

BUDGET MEDIA PROMOSI 

Ambient Media Rp 200.000.000,- (20 set) 

Iklan Facebook & Instagram Rp 10.000.000,- (6 bulan tayang) 

BUDGET EVENT 

Panggung Rp 5.000.000,- 

Sound Rp 3.000.000,- 

LCD + Proyektor Rp 2.000.000,- 

Tempat Rp 2.500.000,- 

Pembicara Rp 5.000.000,- 

BUDGET MEDIA CETAK 

Poster Event Rp 500.000 (100 lembar) 

X-Banner Event Rp 120.000,- (2 set) 

BUDGET MERCHANDISE 

T-shirt Rp 10.000.000,- (200 pcs) 

Sticker Rp 500.000,- (500 pcs) 

Gantungan kunci Rp 1.000.000,- (500 pcs) 

Tumbler Rp 10.000.000,- (250 pcs) 

Notebook Rp 5.000.000,- (250 pcs) 

TOTAL BUDGET Rp 249.620.000.- 

Tabel 3 2: Strategi Anggaran 

Sumber: Data Pribadi, 2018 


