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BAB. 3

STRATEGI KOMUNIKASI

3. 1. SRATEGI KOMUNIKASI

Hasil data yang diperoleh, anak remaja yang masih duduk di bangku

SMP dan SMA, mereka masih menyimpan baju seragam sekolah pantas

pakainya dan belum menyumbangkannya. Maka perlunya kesadaran yang

lebih, supaya baju seragam pantas pakai mereka disumbangkan saja kepada

siswa/i miskin dan panti asuhan, karena mereka sangat mengharapkan

bantuan tersebut.

Data Primer

a) Metode Penelitian

i. Wawancara

1. Ibu Dra. Elisabeth Eko. K (Guru Bimbingan Korseling di SMP

Karangturi)

Menurut Ibu Eli, penggunaan seragam sangat penting, supaya

tidak ada pembeda antar murid. Apabila tidak menggunakan seragam,

maka akan ada pembeda antara siswa/i yang mampu dan kurang

mampu. Hal ini dapat dilihat dari pakaian yang mereka kenakan. Untuk

siswa/i yang mampu akan menggunakan baju, celana dan sepatu yang

lebih bagus dan lebih mahal, sedangkan siswa/i yang kurang mampu

akan sebaliknya. Dengan adanya baju seragam, maka diharapkan dapat

menciptakan rasa kebersamaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan

bisa menjadi ciri khas sekolah tersebut.

Siswa/i di SMP Karangturi sangat menjaga baju seragam

sekolah mereka, dapat dilihat dari murid yang marah dan tidak terima

ketika ada temannya yang sengaja mencoret baju seragam mereka. Ada

juga siswa/i yang kebingungan saat baju seragamnya terkena noda

makanan dan mereka langsung membersihkan baju seragamnya,

mereka akan merasa kurang percaya diri dan kurang nyaman apabila

baju seragam yang digunakan menjadi kotor. Mereka bisa menjaga

seragam sekolah mereka supaya tetap bersih sampai pulang sekolah.

Terkadang, bila ada salah satu temannya yang ulangtahun, ada

yang disiram, atau ada juga siswa/i yang sengaja mengotori baju
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seragam temannya, biasanya dinasehati supaya tidak melakukan hal

tersebut karena baju seragam akan sulit dibersihkan apabila terkena

kotoran.

Tidak sulit untuk mengajak siswa/i untuk berbagi baju seragam

sekolah pantas pakainya. Apabila ada ajakan, pasti banyak sekali yang

berminat untuk menyumbangkan.

Biasanya siswa/i menyumbangkan baju seragam pantas

pakainya melalui OSIS. Dengan adanya media interaktif, sangat

mendukung supaya siswa/i lebih berminat untuk menyumbangkan baju

seragamnya.

2. Ibu Dyah Ayu Pitaloka Barata S.Psi (Konsultan, dan pernah menjadi

guru bimbingan konserling di SMA Swasta di Kota Semarang)

Menurut Ibu Ayu, penggunaan baju seragam sangat penting

karena dengan adanya baju seragam sekolah dapat menjadikan tidak

adanya pembeda kelas sosial dan gender antar siswa/i.

Selama masih dilingkungan sekolah siswa/i akan diberi

peringatan apabila ada yang dengan sengaja menodai pakaian seragam

temannya. Pihak sekolah juga menyarankan apabila siswa/i pulang

sekolah dan akan pergi dahulu, tidak langsung ke rumah, sebaiknya

mengganti baju seragamnya dengan baju biasa. Karena, bagaimanapun

mereka masih membawa nama instansi sekolah, sehingga penggunaan

baju seragam harus hati-hati.

Siswa/i tidak sulit untuk menjaga baju seragamnya karena

mereka berpikir seragam ini tidak dipakai untuk sehari, dua hari, tetapi

dipakai terus hingga lulus.

Sekolah juga melarang siswa untuk coret-coret seragam ketika

kelulusan. Sebenarnya itu adalah hak siswa/i, akan tetapi selalu

dihimbau, lebih baik disumbangkan saja.

Menurut Ibu Ayu, apabila siswa/i dihimbau untuk

menyumbangkan seragam pantas pakainya, pasti banyak yang berminat,

walaupun tidak semuanya. Ada beberapa anak yang memberikan baju

seragam sekolah pantas pakainya di ruang BK (bimbingan korseling),

hal ini dimaksudkan agar dapat digunakan oleh siswa/i lain yang

mungkin seragamnya sobek ketika di sekolah dan di keesokan harinya

setelah dicuci, dikembalikan lagi ke ruang BK.
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Setiap tahun pihak sekolah mengumumkan, bahwa mereka

menerima sumbangan seragam pantas pakai dari siswa/i, walaupun

tidak semua dari mereka menyumbangkannya. Pihak sekolah

mengharapkan dengan adanya media interaktif, siswa/i lebih tertarik

untuk menyumbangkan seragam sekolah pantas pakainya.

3. R (Siswa tersebut keberatan untuk mempublikasikan namanya.

Merupakan siswa di sekolah SMA swasta terkenal di Kota Semarang,

kelas 12, usia 16 tahun, laki-laki)

Pada hari jumat dan sabtu, kegiatan R adalah berkumpul dengan

teman-temannya diluar lingkungan sekolah. Tempat yang sering

dikunjungi yaitu PM (salah satu mall terkenal di Kota Semarang) karena

lebih nyaman dan lebih bagus dibandingkan dengan mall-mall yang lain.

R dan teman-temanya lebih suka berkumpul di mall karena banyak

pilihan tempat untuk tempat nongkrong, sehingga tidak membosankan.

Food Court adalah salah satu tempat yang sering dijadikan tempat

mereka untuk berkumpul karena pilihan makanan dan minuman yang

cukup banyak, sehingga tidak perlu bingung saat pilihan

teman-temannya berbeda. Mereka juga sering menonton di bioskop di

PM . Menurut mereka, bioskop di PM nyaman dan bersih.

Mereka lebih sering menggunakan mobil untuk melakukan

perjalanan ke PM. Terkadang mereka membuat janji untuk berkumpul

langsung di mall atau berkumpul di salah satu rumah temannya, kemudia

berangkat bersama ke PM.

Kemudian, gaya desain yang disukai oleh R dan teman-temannya

adalah flat design yang dipadukan dengan warna cerah karena lebih

menarik dan modern.

Menurut mereka, media interaktif akan sangat membantu

meningkatkan partisipasi siswa/i supaya terlibat untuk menyumbangkan

baju seragam sekolah pantas pakainya. Box Donasi Interaktif sangat

menarik menurut mereka karena sebelumnya belum pernah

menyumbangkan baju seragam melalui Box Donasi Interaktif. Dan

mereka merasa labih baik di letakan di sekolahan saja, supaya lebih

praktis.
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4. D (Siswi tersebut keberatan untuk mempublikasikan namanya.

Merupakan siswi di sekolah SMA Negeri terkenal di Kota Semarang, ,

kelas 12, usia 17 tahun, perempuan)

D dan teman-temannya lebih sering nonton bioskop dan

nongkrong di salah satu rumah makan di PM. Mereka lebih suka PM

dibandingkan dengan mall yang lain, karena lebih nyaman, aman, dan

bersih.

Setiap 1 - 2 minggu sekali mereka berkumpul di PM setiap hari

jumat dan sabtu. Biasanya mereka nongkrong di SB (Salah satu cafe di

dalam mall tersebut) dalam jangka waktu 2-3 jam. Menurut mereka SB

tempatnya nyaman dan wifinya kencang, kadang-kadang mereka juga

mengerjakan tugas bersama disitu.

Untuk melakukan perjalanan ke PM, mereka biasanya

menggunakan mobil dan mereka biasanya langsung berkumpul di mall,

karena rumah masing-masing tidak ada yang searah.

Gaya desain yang dipilih D dan teman-temannya adalah flat design

dengan warna cerah. Karena lebih menarik, dan sangat kekinian.

Kemudian, menurut mereka Box Donasi Interaktif di sekolah

sangat menarik sebagai media pengumpulan sumbangan baju seragam

sekolah pantas pakai.

5. P (Siswi tersebut keberatan untuk mempublikasikan namanya.

Merupakan siswi di sekolah SMA Negeri terkenal di Kota Semarang,

kelas 8, usia 13 tahun, perempuan)

P dan teman-temannya sering berkumpul saat weekend di salah

satu mall, yaitu CM (salah satu mall terkenal di Kota Semarang). Karena

lokasinya yang strategis, dan harga makanan minumannya lebih

bervariasi, selain itu, menurut mereka di mall ini lebih tidak

membosankan, karena banyak toko-toko dan variannya sangat banyak.

Saat ada film menarik, mereka juga sering menonton di bioskop

CM. Sehabis nonton mereka berkumpul terlebih dahulu, kira-kira selama

2 jam.

Biasanya mereka menggunakan mobil untuk melakukan perjalan

ke CM, biasanya mereka berkumpul di salah satu rumah temannya, dan

berangkat bersama ke mall.
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Gaya desain yang dipilih oleh P dan teman-temannya adalah flat

design, karena tidak terkesan kuno, dan ada illustrasi yang menurut

mereka menarik.

Media interaktif Box Donasi Interaktif untuk media pengumpulan

sumbangan baju seragam sangat menarik menurut mereka. Mereka

berharap di sekolah mereka sebagai salah satu lokasi media interaktif

tersebut diletakan.

6. D (Siswa tersebut keberatan untuk mempublikasikan namanya.

Merupakan siswa di sekolah SMA swasta terkenal di Kota Semarang,

kelas 9, usia 14 tahun, laki-laki)

D dan teman-temannya lebih sering berkumpul di PM saat

weekend. Biasanya mereka berkumpul atau menonton bioskop saat ada

film yang menarik menurut mereka, selain itu mereka juga bermain di HT

(salah satu tempat bermain di dalam mall). Mereka menghabiskan waktu

3 jam untuk nongkrong. Mereka memilih PM karena lebih bagus, nyaman

dan menarik. Mereka sangat jarang berkumpul di cafe, karena tidak

banyak pilihan disana.

Untuk mengakses PM mereka biasanya menggunakan mobil, dan

langsung berkumpul disana.

Mereka lebih suka gaya desain flat design, karena ada ilustrasi

yang memberikan kesan modern, dan penggunaan warna cerah yang

menarik.

D dan teman-temannya merasa Box Donasi Interaktif menarik

sebagai media interaktif yang diletakkan di sekolah, karena tidak biasa.

ii. Kuesioner

i. 70 Responden bersekolah di Kota Semarang dengan SES A dan

SES B.

ii. Usia responden 78,6% usia 12-15 tahun, dan 21,4% usia 16-20

tahun.

iii. 12,9% responden duduk di kelas 7 (kelas 1 SMP), 48,6% duduk

di kelas 8 (Kelas 2 SMP), 2,9% duduk di kelas 9 (kelas 3 SMP),

25,7% duduk di kelas 10 (kelas 1 SMA), 8,6% duduk di kelas 11

(kelas 2 SMA), dan 1,4% duduk di kelas 12 (kelas 3 SMA).

iv. 60% Responden SES B, dan 40% Responden SES A.
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v. Sebanyak 60% responden masih menyimpan baju seragam

pantas pakai mereka, 25,7% disumbangkan, 5,7% diloakkan,

2,7% di buang, 4,3% diberikan ke adik, 1,4% lupa seragam

pantas pakainya dimana, dan 1,4% untuk kain lap.

vi. 88,6% responden mengatakan tidak pernah menyia-nyiakan

(menumpahkan makanan/minuman ke baju seragam teman

dengan sengaja, mencoret- coret baju seragam teman/seragam

sendiri) seragam, dan sisanya merasa pernah menyia-nyiakan

baju seragam mereka.

vii. 85,7% Mengatakan mereka menjaga baju seragam mereka tetap

bersih.

viii. 84,3% Responden mengetahui bahwa banyak siswa/i miskin dan

panti asuhan yang kesulitan membeli baju seragam sekolah.

ix. Seluruh responden memiliki akun media sosial. 91,4%

responden memiliki akun Instagram.

x. Sebanyak 88,6% responden bersedia menyumbangkan pakaian

seragam sekolah pantas pakai mereka.

xi. 70% responden mengatakan lebih tertarik dengan gaya desain

minimalis, akan tetapi diberi ilustrasi flat design, dengan

menggunakan warna cerah.

iii. Observasi

a. Siswa/i SMP

Penulis melakukan silent observation di beberapa sekolah 3

SMP Swasta dan 2 SMP Negeri. Perilaku siswa/i di sekolah SMP

ini cenderung memiliki kesamaan. Saat pulang sekolah, kebanyakan

dari mereka jajan di depan sekolah terlebih dahulu, ada juga yang

langsung pulang, dan ada juga beberapa siswa yang bermain basket

terlebih dahulu. Di salah satu sekolah, siswa/i tidak jajan terlebih

dahulu, karena di depan sekolahan tidak ada yang berjualan

makanan. Sambil menunggu jemputan, siswa/i cenderung duduk dan

berbincang-bincang dengan teman-temannya di sekitar sekolah

untuk menunggu jemputan. Beberapa siswa juga ada yang mengikuti

ekstrakulikuler, sehingga mereka pulang lebih sore. Menurut hasil

observasi saya, anak-anak SMP cenderung tertib dalam

menggunakan seragam, jarang sekali yang terlihat baju seragam

mereka yang tidak rapi, jarang sekali siswi yang menggunakan rok di
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atas lutut. Mereka dapat menjaga seragam mereka tetap bersih

sampai pulang sekolah.

b. Siswa/i SMA

Penulis melakukan silent observation di beberapa sekolah 3

SMA swasta, dan 2 SMA negeri. Siswa/i cenderung menjaga

seragam mereka tetap bersih sampai pulang sekolah. Terlihat cukup

banyak siswa/i mengeluarkan baju seragam mereka saat pulang

sekolah, dan beberapa siswi terlihat roknya di atas lutut, yang

melanggar tata tertib penggunaan seragam sekolah. Beberapa murid

ada yang melakukan kegiatan ekstrakulikuler, dan ada juga yang

berbincang-bincang dengan teman-temanya sambil menunggu di

jemput, dan banyak siswa/i yang membeli makanan dan minuman di

depan.

b. Creative Brief

 Objective

Menyadarkan siswa/i SMP dan SMA untuk berbagi kepada sesama,

memahami pentingnya untuk peduli kepada murid yang miskin dan panti

asuhan yang kurang mampu. Dengan membantu teman-teman yang kurang

mampu, mereka tidak perlu kawatir lagi untuk menempuh pendidikan yang

lebih tinggi lagi.

 Issue

Saat ini masih banyak sekali siswa/i miskin dan anak-anak panti asuhan

kurang mampu yang membutuhkan seragam sekolah karena biayanya yang

relatif mahal. Menurut hasil observasi penulis, 60% dari 70 siswa/i masih

menyimpan baju seragam sekolah yang sudah tidak terpakai, maka dari itu

lebih baik disumbangkan saja, dari pada disimpan.

 Insight

Berdasarkan hasil dari observasi, Media interaktif akan diletakan di dekat

pintu masuk atau gerbang sekolah SMP dan SMA Semarang. Karena sering

sekali diakses oleh siswa/i, sehingga menarik perhatian siswa/i. Media

interaktif ini untuk menyadarkan bahwa masih banyak siswa/i yang

membutuhkan seragam sekolah pantas pakai, sehingga mereka tidak

menyimpan baju seragam sekolah mereka yang sudah tidak terpakai lagi.
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 Oppurtunity

Dengan mengetahui perilaku target audience, maka dalam perancangan ini,

penulis merancang sebuah komunikasi visual untuk meningkatkan

kepedulian siswa/i SMP dan SMA untuk menyumbangkan baju seragam

pantas pakainya untuk siswa/i miskin dan panti asuhan yang kurang mampu.

Karena rata-rata dari mereka masih tidak terpikirkan untuk menyumbang baju

seragam sekolah mereka yang sudah tidak terpakai. Saat ini, media interaktif

sebagai ajakan siswa/i untuk menyumbangkan baju seragam pantas

pakainya belum banyak yang menarik, sehingga partisipasinya pun tidak

banyak, maka masih ada kesempatan mengaplikasikannya, untuk

mendapatkan partisipasi yang lebih banyak. Media interaktif ini pun lebih

efisien dan tidak membutuhkan banyak tenaga.

 Challange

Dalam perancangan media interaktif ini pasti memiliki tantangan, antara lain,

cara untuk menyampaikan media interaktif ini supaya memahami pesan yang

disampaikan kepada target audience.

3. 2. ANALISIS DATA RISET KHAYALAK

Perancangan Media Interaktif Ajakan Berbagi Baju Seragam Bagi

Siswa Sekolah yang Tidak Mampu di Kota Semarang, yaitu:

i. Demografi:

Usia : 12 - 18 tahun

Jenis Kelamin : Pria dan Wanita

Pendidikan : SMP, SMA

Pekerjaan : Pelajar

Pengeluaran : Rp 1. 000. 000 - Rp 1. 800. 000;

Rp 1. 800. 000 - Rp 3. 000. 000;

Rp 3. 000. 000 - > Rp 3. 000. 000.

Agama : Semua Agama

ii. Geografi:

Wilayah : Semarang, Jawa Tengah.

ii. Psikologi:
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Gaya Hidup : Mengikuti tren,

Up to date dengan media sosial,

Nongkrong di mall dan cafe.

Kebiasaan : Komunikasi melalui media sosial,

Efektif,

Masih sekolah,

Memiliki media sosial.

Status Sosial : SES A, dan B

3. 3. STRATEGI PENYAMPAIAN PESAN

a. Analisis 5W 1H

 What (apa)

Media Interaktif ini digunakan untuk meningkatkan

kepedulian siswa/i SMP dan SMA dengan SES A dan B.

Sebenarnya masih banyak siswa/i miskin dan anak-anak panti

asuhan yang mengharapkan bantuan seragam pantas pakai

untuk bersekolah.

 Why (kenapa)

Menurut hasil kuesioner yang dibagikan ke siswa/i SMP

dan SMA swasta maupun negeri, masih banyak siswa/i yang

menyimpan baju seragam mereka. Alangkah lebih baik

disumbangkan daripada disimpan saja.

 When (kapan)

Media interaktif ini akan diterapkan selama 3 bulan yaitu

dimulai dari bulan november hingga april. Dimana bulan april

siswa/i SMP dan SMA sedang melakukan ujian nasional

 Where (dimana)

Media interaktif akan diletakkan di dekat gerbang masuk

berbagai sekolahan SMP dan SMA swasta maupun negeri yang

ada di Semarang.

 Who (siapa)

Target audience media interaktif ini siswa/i SMP dan SMA yang

berusia 13-18 tahun, dengan SES A dan B

 How (bagaimana)

Pelaksanaan media interaktif yang digunakan adalah,

poster, website, media sosial - instagram dan box donasi kreatif
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b. Analisis SWOT

Tabel 3. 1 Analisis SWOT

IN
T
E
R
N
A
L

STRENGHT (KEKUATAN)

Media interaktif ini tidak perlu

membutuhkan banyak tenaga

dan waktu.

Media interaktif ini lebih

menarik, karena

memperhatikan gaya desain,

jenis huruf, warna, layout yang

akan digunakan.

Memberikan pengalaman

siswa/i menjadi bagian dari

organisasi sosial.

Anggota organisasi memiliki

penanda.

Dengan adanya reward, target

akan lebih berminat.

WEAKNESS (KELEMAHAN)

Kemungkinan adanya eror

pada media interaktif.

Ketika mengadakan rapat

kemungkinan tidak semua

anggota dapat berkumpul.

E
K
S
T
E
R
N
A
L

OPPORTUNITY

(PELUANG)

Media interaktif ini di letakan

saat sesudah ujian nasional

berlangsung.

Meletakan media interaktif

diletakan di beberapa sekolah

dengan rata-rata siswa/i

yang SES A dan B karena

mereka menjaga seragamnya

tetap bersih.

Kegiatan di publikasikan di

media sosial.

THREAT

(ANCAMAN)

Kurangnya jumlah anggota

organisasi.

Adanya kebohongan yang

dilakukan oknum yang tidak

bertanggung jawab.

Tidak mendapatkan sponsor.
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3. 4. TEMA MEDIA INTERAKTIF

Tema media interaktif ini untuk meningkatkan kepedulian siswa/i

SMP dan SMA di Semarang, dengan menyumbangkan baju seragam

sekolah pantai pakai mereka. Karena saat ini banyak siswa/i miskin yang

kurang mampu dan kesulitan untuk membeli baju seragam sekolah.

3. 5. JUDUL MEDIA INTERAKTIF

Judul untuk media interaktif ini adalah, “Seragam Sekolah Kita”,

yang memiliki makna, seragam sekolah milik siswa/i SMP dan SMA yang

nantinya ketika lulus, akan menjadi milik siswa/i miskin.

3. 6. STRATEGI MEDIA

a) Objective Media

 Memberikan kesadaran bagi siswa/i SMP dan SMA untuk

mendonasikan seragam pantas pakai, karena banyak siswa/i miskin

yang membutuhkan sumbangan seragam.

 Media Interaktif memiliki tujuan untuk meningkatkan kepedulian

siswa/i SMP dan SMA

 Merancang media interaktif dengan media yang efektif dan tidak

merepotkan target audience, sehingga lebih tertarik untuk

mendonasikan.

b) Pendekatan Media Pendukung

 Poster

Poster sebagai media cetak untuk menarik perhatian (attention)

siswa/i SMP dan SMA di Semarang. Poster ini akan diletakan di

sekolahan yang akan menjadi tempat vending machine dengan

kelas ekonomi SES A dan B. Di dalam Poster ini berisi tentang

pentingnya mendonasikan baju seragam yang sudah tidak terpakai

lagi.

Poster disini menggunakan gaya desain flat design. Flat

design memberikan kesan minimalis akan tetapi tidak

membosankan, dengan dominan warna cerah yaitu Biru muda (arti

dalam psikologi warna: kepercayaan dan percaya diri), abu-abu (arti

dalam psikologi warna: tanggung jawab), orange (arti dalam
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psikologi warna: ceria, optimisme kehangatan), abu-abu (arti dalam

psikologi warna: tanggung jawab). Warna orange memiliki daya tarik

yang kuat dipadukan dengan warna biru muda supaya memberikan

kesan seimbang, sedangkan warna abu-abu, merupakan warna

yang kontras, sehingga mudah di padukan dengan berbagai macam

warna

Desain ini dilengkapi elemen grafis yaitu persegi yang memiliki

ujung yang tumpul, diharapkan dapat memberi kedamaian,

solidaritas, kesetaraan (persegi), kejujuran, kegiatan ini selalu

berputar, dapat diandalkan dan jujur (lingkaran).

Jenis huruf yang digunakan adalah sans serif, supaya terkesan

modern, kontemporer, dan terkesan efisien.

Poster ini diletakan langit-langit beberapa sekolah SMP dan

SMA dengan SES A dan SES B di kota Semarang.

 X Benner

Ketika mereka sudah membaca poster, dan tertarik mereka

akan membaca x benner dan membuka website yang tertera pada x

benner tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut cara

menyumbangkan baju seragam mereka.

X benner disini menggunakan gaya desain flat design. Flat

design memberikan kesan minimalis akan tetapi tidak

membosankan, dengan dominan warna cerah yaitu Biru muda (arti

dalam psikologi warna: kepercayaan dan percaya diri), abu-abu (arti

dalam psikologi warna: tanggung jawab), orange (arti dalam

psikologi warna: ceria, optimisme kehangatan), abu-abu (arti dalam

psikologi warna: tanggung jawab). Warna orange memiliki daya tarik

yang kuat dipadukan dengan warna biru muda supaya memberikan

kesan seimbang, sedangkan warna abu-abu, merupakan warna

yang kontras, sehingga mudah di padukan dengan berbagai macam

warna

Desain ini dilengkapi elemen grafis yaitu persegi yang memiliki

ujung yang tumpul, diharapkan dapat memberi kedamaian,

solidaritas, kesetaraan (persegi), kejujuran, kegiatan ini selalu

berputar, dapat diandalkan dan jujur (lingkaran).

Jenis huruf yang digunakan adalah sans serif, supaya terkesan

modern, kontemporer, dan terkesan efisien.
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X benner ini diletakan setelah poster atau tidak jauh dari poster.

Yang akan di letakan di beberapa sekolah SMP dan SMA dengan

SES A dan SES B di kota Semarang.

 Website

Ketika mereka sudah membaca dan ingin tau lebih lanjut,

target audience akan membuka website ini (Interest).

Di Website ini, berisi informasi, gallery (yang berisi aktifitas

saat menyalurkan baju seragam sekolah yang telah didonasikan),

dan peta lokasi, dimana saja letak box donasi untuk mendonasikan

baju seragam sekolah pantas pakai mereka. Sehingga target

audience lebih mudah saat menyumbangkan baju seragamnya.

Selain itu dalam website ini juga ada informasi dimana lokasi

sasaran sekolahan yang akan mendapatkan sumbangan baju

seragam sekolah. Websiteini juga untuk media pendaftaran untuk

menjadi volunteer. Volunteer yang mendaftarkan akan

mendapatkan goodie bag, yang berisi note book, pin, dan

gantungan kunci. Pin digunakan saat kegiatan berlangsung, pin

dinilai lebih efektif dan mudah dibawa-bawa.

Website disini menggunakan gaya desain flat design. Flat

design memberikan kesan minimalis akan tetapi tidak

membosankan, dengan dominan warna cerah yaitu Biru muda (arti

dalam psikologi warna: kepercayaan dan percaya diri), abu-abu (arti

dalam psikologi warna: tanggung jawab), orange (arti dalam

psikologi warna: ceria, optimisme kehangatan), abu-abu (arti dalam

psikologi warna: tanggung jawab). Warna orange memiliki daya tarik

yang kuat dipadukan dengan warna biru muda supaya memberikan

kesan seimbang, sedangkan warna abu-abu, merupakan warna

yang kontras, sehingga mudah di padukan dengan berbagai macam

warna

Desain ini dilengkapi elemen grafis yaitu persegi yang memiliki

ujung yang tumpul, diharapkan dapat memberi kedamaian,

solidaritas, kesetaraan (persegi), kejujuran, kegiatan ini selalu

berputar, dapat diandalkan dan jujur (lingkaran).

Jenis huruf yang digunakan adalah sans serif, supaya terkesan

modern, kontemporer, dan terkesan efisien.
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 Tag

Sebelum memasukan donasi baju seragam dihimbau untuk

memberikan tag yang sudah disediakan. Tag ini berguna untuk

memudahkan volunteer saat membagi sesuai tingkat pendidikan

dan size, sehingga mengurangi kesalahan. menggunakan gaya

desain flat design. Flat design memberikan kesan minimalis akan

tetapi tidak membosankan. Warna tag di sesuaikan dengan tingkat

pendidikan, apabila donatur menyumbangkan baju seragam SD

maka tag berwarna merah, SMP maka berwarna biru tua, dan SMA

bewarna biru abu-abu. Warna orange pada typografi memiliki daya

tarik yang kuat dipadukan dengan warna biru muda supaya

memberikan kesan seimbang, sedangkan warna abu-abu,

merupakan warna yang kontras, sehingga mudah di padukan

dengan berbagai macam warna

Jenis huruf yang digunakan adalah sans serif, supaya terkesan

modern, kontemporer, dan terkesan efisien.

Tag ini diisi terlebih dahulu, lalu dikalungkan ke baju seragam

yang sudah dilipat dan di gulung. Untuk satu baju seragam,

menggunakan satu tag. Apabila donatur memberikan baju seragam

lebih dari satu, maka harus mengisi tag lebih dari satu. Setelah

kegiatan ini selesai, maka reward berupa vocher gratis minuman /

gratis nonton akan di kirim melalui email.

 Sosial Media

Setelah melalui box donasi, audience akan mencari akun

media sosial Instagram “Seragam Kita”. Di sosial media ini berisi

foto-foto donatur yang dilengkapi dengan template foto sebagai

penanda bahwa mereka telah ikut berpartisipasi untuk

menyumbangkan baju seragam pantas pakainya. Berfoto dalam

kegiatan donasi sebuah hal yang membanggakan. Selain itu

kegiatan penyaluran juga akan di share di media sosial ini. Audience

atau volunteer yang berpartisipasi dapat mere-post foto tersebut di

media sosialnya (share).

Sosial media Instagram disini menggunakan gaya desain flat

design. Flat design memberikan kesan minimalis akan tetapi tidak

membosankan, dengan dominan warna cerah yaitu Biru muda (arti

dalam psikologi warna: kepercayaan dan percaya diri), abu-abu (arti
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dalam psikologi warna: tanggung jawab), orange (arti dalam

psikologi warna: ceria, optimisme kehangatan), abu-abu (arti dalam

psikologi warna: tanggung jawab). Warna orange memiliki daya tarik

yang kuat dipadukan dengan warna biru muda supaya memberikan

kesan seimbang, sedangkan warna abu-abu, merupakan warna

yang kontras, sehingga mudah di padukan dengan berbagai macam

warna

Desain ini dilengkapi elemen grafis yaitu persegi yang memiliki

ujung yang tumpul, diharapkan dapat memberi kedamaian,

solidaritas, kesetaraan (persegi), kejujuran, kegiatan ini selalu

berputar, dapat diandalkan dan jujur (lingkaran).

Jenis huruf yang digunakan adalah sans serif, supaya terkesan

modern, kontemporer, dan terkesan efisien.

c) Media Utama

 Box Donasi

Media interaktif yang utama adalah box donasi. Box Donasi

ini dapat menampung seragam sekolah pantas pakai yang

disumbangkan. Box donasi beda dengan box-box pada umumnya

dan kelebihan box ini adalah mudah dibawa.

Saat memasukan donasi seragam sekolah ke mulut box ini,

akan muncul ucapan terimakasih. Dengan menggunakan jungkat

jungkit di dalam box ini. Saat menerima donasi, maka ucapan terima

kasih akan terdorong dan muncul. Berikut cara kerjanya,

Gambar 3. 1 Mekanisme Box Donasi Interaktif
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Dengan menggunakan MMT pada background, sehingga saat

kegiatan berakhir dapat dengan mudah di gulung. Sedangkan box

donasi (sebanyak 3 kotak) menggunakan bahan akrelik dengan

ketebalan 10 mm yang ditutupi dengan stiker, karena akrelik ringan,

sehingga tidak memberatkan volunteer, saat harus

memindahkannya. Jungkat jungkit di dalam box ini menggunakan

bahan terbuat dari akrelik, dengan ketebalan 10mm, supaya lebih

ringan dan mudah dibawa, sehingga lebih efektif. Dan bahan papan

ucapan terimakasih yang ada di dalam box menggunakan bahan

akrelik 3mm, supaya ringan saat di dorong.

Ukuran MMT untuk background box donasi adalah 1,75 m

(lebar) x 1,6 m (tinggi). ukuran tinggi pada mmt ini disesuaikan

dengan rata-rata penduduk di Indonesia yaitu 1,59 m. MMT ini

menggunakan bahan Flexy Frontlite China (doff) dengan ketebalan

440gr supaya lebih tahan lama, dan dapat digunakan untuk tahun

berikutnya. Untuk ukuran box donasi adalah 50cm (P) x 50cm (L) x

74 cm (t, box donasi ini di lapisi oleh stiker vynil, supaya lebih jelas

kategori-kategori baju seragam sekolah tersebut). Dan ukuran

jungkat jungkit adalah,

a) Tiang

Gambar 3. 2 Mekanisme Tiang Box Donasi Interaktif
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b) Balok

Gambar 3. 3 Mekanisme Tiang Box Donasi Interaktif

c) Papan ucapan terimakasih

Gambar 3. 4 Mekanisme Tiang Box Donasi Interaktif
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Lokasi Box Donasi: :

 SMA Karangturi

Gambar 3. 5 Denah (Kasar) Lantai 1 SMA Karangturi

Gambar 3. 6 Denah (Kasar) Lantai 2 SMA Karangturi

 Dan beberapa sekolah SMP dan SMA Negeri maupun

Swasta.
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Pemilihan lokasi berdasarkan lokasi siswa/i SES A dan B

bersekolah.

d) Desain Media

Flat design memberikan kesan minimalis akan tetapi tidak

membosankan, dengan dominan warna cerah yaitu Biru muda (arti

dalam psikologi warna: kepercayaan dan percaya diri), abu-abu (arti

dalam psikologi warna: tanggung jawab), orange (arti dalam

psikologi warna: ceria, optimisme kehangatan), abu-abu (arti dalam

psikologi warna: tanggung jawab). Warna orange memiliki daya tarik

yang kuat dipadukan dengan warna biru muda supaya memberikan

kesan seimbang, sedangkan warna abu-abu, merupakan warna

yang kontras, sehingga mudah di padukan dengan berbagai macam

warna

Desain ini dilengkapi elemen grafis yaitu persegi yang memiliki

ujung yang tumpul, diharapkan dapat memberi kedamaian,

solidaritas, kesetaraan (persegi), kejujuran, kegiatan ini selalu

berputar, dapat diandalkan dan jujur (lingkaran).

Jenis huruf yang digunakan adalah sans serif, supaya terkesan

modern, kontemporer, dan terkesan efisien.

e) Teknis Organisasi / volunteer

Diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota

Semarang dan dengan beberapa sekolah SMP - SMA negeri dan

swasta supaya berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaannya, media interaktif ini membutuhkan

kerjasama dengan beberapa siswa/i dari beberapa sekolah untuk

menyukseskannya. Keuntungan bergabung dalam organisasi ini

antara lain,

 Menambah pengalaman dalam berorganisasi,

 Menjadi lebih kreatif,

 Melatih kedisiplinan,

 Menambah teman,

 Menjadi individu yang lebih berani dan tegas

 Mendapatkan sertifikat,

 Mendapatkan kaos dan pin (sebagai penanda), digunakan di

saat-saat tertentu (event).
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Di organisasi ini dibagi beberapa divisi, antara lain,

 Publikasi

Bertugas mempublikasikan dokumentasi kegiatan ke media

sosial.

 Dokumentasi

Bertugas mengambil dokumentasi saat kegiatan berlangsung,

dan menyerahkan ke publikasi.

 Transportasi

Bertugas menyediakan transportasi donasi baju seragam ke

sekolah yang mayoritas siswa/I miskin dan menyediakan

transportasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.

 Sekertaris

Bertugas mencatat berita acara saat rapat berlangsung dan

mencatat jumlah siswa/i di sekolah miskin.

 Bendahara

Bertugas mengatur keungangan dari sponsor dan dana usaha.

 Dana usaha

Bertugas mencari dana dengan melakukan kegiatan usaha.

 Sponsorship

Bertugas mencari dana melalui sponsor.

Dari tiap sekolah yang menjadi lokasi media interaktif akan ada

minimal 4 dan maksimal 10 orang untuk bergabung menjadi

volunteer“Seragam Kita”. Sekolah yang di tuju berdasarkan lokasi

siswa/i SES A dan B bersekolah.

Volunteer ini memiliki tugas, antara lain:

 Untuk mengajak teman-temannya yang lain supaya

berpartisipasi dalam kegiatan ini,

 Apabila ada temannya (target audience) yang tidak paham,

diharap dapat membantu menjelaskannya,

 Menyortir baju seragam sekolah menurut tingkatan pendidikan,

jenis kelamin, dan size, supaya lebih mudah saat membagikan

ke siswa/i miskin.

 Penyalur ke lokasi sekolah yang dituju, lokasi yang akan dituju

adalah Semarang Utara, yang berada di kecamatan :
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a) Tanjung Mas, dengan jumlah gakin (keluarga miskin)

18.708.

b) Bandarharjo, dengan jumlah gakin (keluarga miskin)

11.035.

3. 7. STRATEGI MEDIA DAN TAHAPAN KAMPANYE

TAHAPAN MEDIA WAKTU PELAKSAAN

Attention  Poster

Poster ini akan diletakan di beberapa

sekolahan di Semarang. Poster ini di

gantungkan di langit-langit di beberapa lokasi

di dalam sekolah.

September - Desember

2017

Interest  X-Benner

Setelah poster tersebut, akan ada

X-Benner yang di dalam x-benner

terdapat QR code untuk mengakses

website ini lebih mudah..

Oktober - Maret 2018

Search  Website

Ketika audience ingin tau cara

menyumbangkan baju seragam sekolah,

mereka akan mengakses website

tersebut. Di dalam website terdapat:

Tentang / about,

Pengetahuan tentang siswa/i miskin

yang kesulitan untuk membeli baju

seragam sekolah,

Lokasi dimana gaskin yang akan

mendapatkan sumbangan seragam

sekolah,

Galeri foto proses penyaluran

sumbangan baju seragam sekolah,

Bagaimana cara untuk turut

menyumbangkan baju seragam

Febuari - Maret 2018
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sekolah.

Peta dimana lokasi box donasi

Pendaftaran untuk menjadi volunteer

Action  Box Donasi

Box donasi ini agak berbeda dengan box

donasi pada umumnya. Box donasi ini

diletakan dibeberapa sekolahan yang

rata-rata siswa/i dengan SES A dan B.

Box donasi ini lebih efektif untuk

mengumpulkan baju seragam sekolah

yang disumbangkan, karena tidak perlu

membutuhkan banyak tenaga dan waktu.

Pengguna yang menyumbang akan

mendapatkan reward yaitu, mendapatkan

minuman atau tiket nonton bioskop.

Setelah mendapatkan reward, Saat

kegitan berlangsung, bagian dokumentasi

untuk mengambil foto, yang dapat

ditemukan di sosial media dan website.

Maret - April 2018

Share  Media Sosial - Instagram

Donatur dapat mengambil, dan

mengupload di media sosial mereka.

Dengan mengupload di sosial media

masing-masing pengguna, tidak secara

langsung mempromosikan media

interaktif ini.

Untuk mendapatkan followers di media

sosial ini, melalui endorse dan promosi di

fitur iklan sponsor instagram.

Maret - Juni 2018

Tabel 3.2 Strategi Media dan Tahapan Kampanye
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3. 8. STRATEGI ANGGARAN

MEDIA QTY BIAYA TOTAL

Biaya Jasa Desain 1 Rp 10.000.000,00

Cetak poster 30 Rp 5.000,00 Rp 150.000,00

Website 1 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00

Pin 50 Rp 6.000,00 Rp 300.000,00

Paper Bag 50 Rp 10.000,00 Rp 500.000,00

Note Book 50 Rp 20.000,00 Rp 1.000.000,00

Gantungan Kunci 50 Rp 6.000,00 Rp 300.000.000

Reward Box Donation 100 Rp 30.000,00 Rp 3.000.000,00

Transportasi Rp 1.000.000,00

TOTAL Rp 21.250.000,00

Tabel 3. 3 Strategi Anggaran


