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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 
 

3.1 Analisa Masalah 

3.1.1 Data Objektif 

   Data objektif didapatkan melalui metode wawancara kepada beberapa  target  dari 

data primer yaitu Dokter spesialis mata , Guru IPA sekolah dasar , Orang tua yang 

mempunyai anak berkacamata  yang berada di kota semarang. Selain melakukan 

wawancara secara langsung kepada target data primer, peneliti juga melakukan  metode 

observasi langsung terhadap objek penelitian yaitu anak sekolah dasar yang 

menggunakan kacamata dari beberapa pendidikan sekolah dasar yang ada di  kota 

semarang untuk mengamati perilaku konsumsi pada saat mereka berada pada jam 

istirahat sekolah  dan juga dari beberapa informasi data sekunder dengan metode 

kuesioner yang akan di bagikan secara acak kepada 20 siswa siswi yang menggunakan 

kacamata tiap sekolah dasar yang sudah ditentukan sesuai dengan khalayak sasaran 

target audience .  

3.1.1.1 Wawancara dengan Dokter Spesialis Mata  

Wawancara untuk penelitian ini dilakukan kepada Ibu Dr.Hj. Siti Wahyuni 

Gunarto,Sp.M yang berkerja di klinik mata majapahit di daerah pedurungan 

semarang   pada tanggal 26 januari 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Wawancara bersama Dr.Hj. Siti Wahyuni Gunarto,Sp.M 

(sumber : Data Pribadi 2018) 



29 
 

 

 

3.1.1.1.1  Hasil Wawancara Dokter spesialis mata  

Hasil wawancara dengan dokter spesialis mata  mengenai  gangguan mata pada 

anak sekolah dasar di semarang  usia 8 -12 tahun sangat dipengaruhi dengan 

perilaku kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan penglihatan mata dan hal 

itu masih sangat kurang akan peran dukungan orang tua untuk menjaga kesehatan 

mata anaknya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin untuk 

menutris mata anak sehingga dapat mencegah penyakit gangguan mata pada 

anak  agar tidak bertambah parah. 

Menurut Dr.Hj. Siti Wahyuni Gunarto,Sp.M dari pertanyaan yang sudah di berikan 

menjelaskan bahwa penyakit gangguan mata yang sering di derita oleh anak yaitu 

adalah mata minus atau rabun jauh (miopi)  dan yang paling sering terkena 

penyakit ini adalah anak yang berumur sekitar 8 -12 tahun.  penyebabnya 

terjadinya penyakit ini karena jaman sekarang suka bermain handphone , 

menonton telivisi dan suka melihat dengan dekat sehingga ada penakanan pada 

otot" yang menekan bola mata dan akhirnya menjadi lonjong kebelakang sehingga 

bayangan tidak tepat jatuh di retina .Dr Siti Wahyuni juga menjelaskan bahwa 

faktor genetik keturunan dari orang tua juga menyebabkan anaknya terkena 

gangguan mata yang biasanya terjadi adalah mata minus dan mata silindris .Jika 

menggunakan kacamata itu hanya membantu supaya dapat melihat dengan jelas 

bukan menyembuhkan pencegahannya dengan tidak terlalu sering untuk bermain 

handphone maupun menonton telivisi terlalu dekat , membaca dekat dengan dekat 

. Jaman sekarang orang tua bangga jika anaknya masih kecil sudah bisa bermain 

menggunakan gadget dengan usia 3 tahun yang masih terbilang sangat kecil 

padahal hal itu sangat mempengaruhi kesehatan matanya jika sudah dewasa 

nanti. Masih sangat minum kesadaran orang tua untuk mengetahui kesehatan 

mata anaknya . Memakan Buah dan Sayur yang memiliki kandungan vitamin A , 

C ,dan E diantaranya adalah buah yang berwarna - warni seprti semangka , jeruk 

, tomat , apel, anggur , jambu , nanas , nangka dan jika sayuran harus yang 

berwarna hijau seperti wortel ,bayam , sawi , bayam , kangkung , brokoli .Sangat 

di perlukan untuk kebutuhan vitamin agar menutrisi  dan menjaga kesehatan mata 

diantaranya yaitu buah dan sayuran yang  bervitamin A , C, dan E . 
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3.1.1.2.1  Wawancara Dengan Guru IPA sekolah dasar 

      Wawancara untuk penelitian ini dilakukan kepada Guru IPA yang berkerja di 

sekolah dasar katolik sang timur semarang yaitu Bapak Aloysius Purwo Ardi 

Susetyo ,S.Pd dan Bapak Hardi Widyoatmoko ,S.pd  di daerah pedurungan pada 

tanggal 10 febuari 2017 yang di lakukan di ruang guru.  

 

 

Gambar 3.2 Wawancara bersama Aloysius Purwo Ardi Susetyo ,S.Pd 

 (sumber : Data Pribadi 2018) 

 

3.1.1.2.2  Hasil wawancara dengan guru IPA 

 Hasil wawancara dengan Bapak Aloysius Purwo Ardi Susetyo ,S.Pd selaku 

guru IPA di kelas 5 sekolah dasar katolik  sang timur Semarang .Mengatakan 

bahwa gangguan mata yang dialami anak sekolah dasar sangat menggangu 

proses pembelajaran terlebih saat anak duduk paling belakang walaupun sudah 

menggunakan kacamata tetapi  

Menurut Bapak Ardi Mengatakan bahwa di kelas 5 banyak yang menggunakan 

kacamata kurang lebih ada 15 anak Dan yang biasa terkena adalah kelas tinggi 

kelas 4 - 6 SD karena dimulai dari kebanyakan main game , Ada juga yang  sudah 

mencapai min 6 dan 11 di usia yang masih 10 tahun ada keluhan pada anak 

tersebut jika dia duduk di daerah bangku urutan kedua maka anak tersebut sudah 

tidak dapat melihat lagi dan orang tua anak tersebut memginformasikan kepada 

pak ardy untuk anak tersebut harus tetap duduk di bangku paling depan agar dapat 

melihat papan tulis dengan jelas . Pak Ardi juga mengatakan belum pernah 

memberikan materi tentang kesehatan mata kepada siswa kelas 5 . Pada saat 
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penerimaan rapot berlangsung Pak ardhy selalu mengingatkan kepada orang tua  

untuk anak yang menggunakan kacamata untuk tidak sering bermain game agar 

bermain gamenya di batasi jangan sering - sering khususnya untuk nilainya juga 

yang turun tapi tergantng kebijakan orang tuanya membolehkan untuk bermain 

game . Pak Ardhy juga mengerti bahwa vitamin yang berfungsi untuk menutrisi 

kesehatan mata adalah vitamin A, C dan E di dapatkan dari buah dan sayuran 

.Pak Ardy mengatakan tetapi di sekolah dasar sang timur pada unit kesehatan 

siswanya (UKS) belum ada program penanganan khusus untuk mengecek kondisi 

mata tiap siswanya.    

3.1.1.2.4 Hasil wawancara orang tua yang anaknya menggunakan kacamata . 

Berikut adalah pertanyaan yang diajukan kepada orang tua yang mempunyai 

anak berkacamata berusia dari 8 – 12 tahun yang duduk di bangku kelas 3 – 6 

Sekolah Dasar di Kota Semarang . 

3.1.1.2.5 Hasil wanwancara orang tua yang anaknya menggunakan kacamata ibu     

dewi (37 tahun) 

Hasil wawancara dari orang tua anak yang menggunakan kacamata Ibu 

Dewi Widyastuti (37 tahun) yang memiliki anak bernama Dion Saputra umur 9 

tahun kelas 4 yang bersekolah di Sekolah dasar sang timur yang mempunya 

gangguan mata minus 2,5 dan mata silinder 1,5 . 

Menurut Ibu dewi anaknya sudah menggunakan kacamata selama 1 tahun 

setengah yang dimulai pada saat anaknya ada di kelas 2 semester terakhir 

karena terlalu sering bermain game di komputer. Yang mengeluh saat melihat 

tulisan di papan tulis terlihat kabur dan harus maju kedepan untuk bisa melihat 

tulisan di papan tulis dengan jelas, jika melihat bentuk garis lurus menjadi 

bengkok . Dan pada saat itu Ibu Dewi mengajak anaknya untuk periksa mata 

di optik terdekat dan ternyata  minus matanya sudah mencapai 2,5 dan juga 

terkena mata silinder sebesar 1,5 yang akhirnya dion harus dibuatkan 

kacamata untuk membantu penglihatannya . Ibu dewi mengatakan bahwa 

hanya tau vitamin A saja untuk kesehatan mata . Anak ibu dewi juga 

mengonsumsi buah dan sayuran tetapi hanya buah dan sayuran tertentu saja 

yang di sukai . Ibu dewi tidak pernah memaksa ataupun marah kepada anaknya 

untuk mengkonsumsi buah atau sayur yang anaknya tidak suka karena hal 

tersebut bagi Ibu dewi adalah hal yang wajar untuk usia anak –anak . Dan juga 

tidak begitu sering mengkonsumsi buah dan sayuran karena Jika kadang ibu 
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dewi memasak sayuran atau menghidangkan buah yang tidak anaknya sukai 

kadang anak tersebut tidak tertarik untuk makan buah dan sayuran tersebut 

mungkin akan mengambil bagian yang hanya dia sukai saja . Buah dan sayuran 

yang paling disukai oleh anak ibu dewi yaitu buah Apel ,jeruk, pisang , sayur 

yang paling di sukai adalah sayuran bayam . 

3.1.1.2.6 Hasil wanwancara orang tua yang anaknya menggunakan kacamata ibu     

wulan (38 tahun) 

 Hasil wawancara dari orang tua anak yang menggunakan kacamata Ibu 

ibu Tri Wulan (38 tahun) yang memiliki anak bernama sela umur 10 tahun yang 

bersekolah di Sekolah dasar sang timur kelas 5 yang mempunyai gangguan 

mata minus 6 . 

Menurut Ibu Tri Wulan anaknya sudah menggunakan kacamata selama 

hampir 4 tahun karena Ibu wulan sendiri menggunakan kacamata yang 

akhirnya menjadi faktor keturunan bagi anaknya . Pada saat awal pemeriksaan 

mata, anaknya sudah di diagnosa dokter terkenal mata minus sebesar 4,5 . 

Dan hal itu berdampak pada saat dia duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar . 

Pada saat itu Ibu wulan mengatakan bahwa sela sudah duduk di bangku paling 

depan tetapi sela masih kurang melihat jelas tulisan di papan tulis yang 

akhirnya untuk mengetahui apa yang di tulis di papan tulis, guru sela akhirnya 

membantu membacakan dan setelah itu, guru sela menghubungi Ibu wulan 

agar sela segera di periksa kesehatan matanya yang akhirnya sela harus 

menggunakan kacamata saat berada di sekolah maupun di rumah setiap 

harinya . Ibu wulan sudah mengetahui bahwa asupan mata yang diperlukan 

adalah vitamin A, C , dan E yang di informasikan langsung oleh dokternya yang 

menangani sela . Ibu wulan juga mangatakan bahwa anaknya mengkonsumsi 

buah dan sayuran setiap harinya . Dari hal tersebut membuat Ibu wulan 

memperhatikan konsumsi pola makan buah dan sayuran anaknya khususnya 

yang bervitamin A, C, dan E . Jam waktu pengkonsumsian buah dan sayuran 

di mulai yang Ibu wulan terapkan yaitu pada saat sarapan dan juga Ibu wulan 

membawakan bekal buah dan sayuran untuk dimakan anaknya pada saat jam 

istirahat . Buah dan sayuran yang disukai oleh anak Ibu wulan adalah buah 

yang rasanya manis dan banyak airnya seperti buat semangka, apel, jeruk, 

tomat , dan sayuran yang disukai anaknya adalah sayuran wortel yang di buat 

jus bersama dengan campuran madu . Dan pengkonsumsian tersebut di 

lakukan oleh Ibu wulan setiap hari .  
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3.1.1.2.7 Hasil wanwancara orang tua yang anaknya menggunakan kacamata ibu     

Clara (33 tahun) 

 Hasil wawancara dari orang tua anak yang menggunakan kacamata Ibu 

ibu Clara (33 tahun) yang memiliki anak bernama lius umur 11 tahun yang 

bersekolah di Sekolah dasar sang timur kelas 6 yang mempunyai gangguan 

mata minus 11,5 . 

Menurut Ibu Clara anaknya sudah menggunakan kacamata selama hampir 

3 tahun karena anaknya suka bermain game . Awal mulanya, anak Ibu clara 

diajak bermain game bersama kakaknya pada saat menjelang weekend yaitu 

hari sabtu dan minggu hingga lupa waktu . Setelah anaknya beberapa minggu 

sering bermain game hingga larut malam, anaknya mulai merasakan gejala 

pusing dan matanya berair yang akhirnya Ibu clara harus membawa anaknya 

untuk periksa tentang penyakit yang di derita anaknya . Dan dokter mengatakan 

bahwa mata anaknya sudah mengalami gejala mata minus sebesar minus 6 

.Pada penanganan hal tersebut Ibu clara diberitahu dokter untuk membatasi 

waktu anaknya untuk bermain game . Hal itu sudah di lakukan tetapi anak Ibu 

itu tetap saja melakukan Dan hal itu berdampak pada saat dia duduk di bangku 

kelas 2 sekolah dasar . Ibu Clara sudah mengetahui asupan vitamin apa saja 

yang baik untuk kesehatan mata dan Anak Ibu clara sendiri jarang 

mengkonsumsi buah dan sayuran karena anaknya lebih suka dengan Fast food 

. Dan di rumah jarang di sediakan sayur karena anak Ibu clara tidak 

mengkonsumsi sayur dan buah yang di hidangkan . Jadi Ibu clara saat aka 

nmenghidangkan makan terpaksa harus memasak apa yang diinginkan 

anaknya . Buah melon adalah buah yang paling di sukai anak Ibu clara tetapi 

juga dalam hal pengkonsumsiannya . 

3.1.2 Analisa Studi Literatur 

   Dari hasil studi literatur dari internet, buku, jurnal dan berbagai artikel mengenai 

ganguan mata pada anak usia 8 -12 tahun serta tentang perilaku konsumsi buah dan 

sayuran bervitamin A , C , dan E bahwa banyak anak sekolah dasar di semarang yang 

masih kurang akan kesadaran tentang pentingnya mengkonsumsi buah dan sayuran 

bervitamin A , C, dan E  padahal hal tersebut dapat membantu bagi penutrisian mata 

agar terhindar dari ganguan mata seperti mata minus maupun mata silindris. Peran 

orang tua dinilai masih sangat kurang padahal hal tersebut penting untuk mendukung 

dan membantu memberikan himbauan untuk kesehatan mata anaknya  dalam hal 
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pengkonsumsian buah bervitamin A , C , dan E  karena semakin lama atau sering di 

ajarkan untuk mengkonsumsi buah dan sayuran bervitamin A , C , dan E  akan semakin 

memudahkan anak  menerima materi edukasi tentang pentingnya hal tersebut dan apa 

manfaat serta sebab akibatnya . Karena pada usia anak 8 – 12 tahun adalah usia yang 

merupakan masa bermain dan belajar untuk bertumbuh kembang menjadi dewasa 

sehingga himbauan maupun edukasi yang diberikan juga disesuaikan dengan 

kebutuhan anak sekolah dasar . Karena Materi edukasi serta himbauan yang diberikan 

berupa permainan dan lomba yang menyenangkan sehingga minat untuk 

mengkonsumsi buah dan sayuran anak akan terus berkembang. 

3.1.3 Analisa SWOT 

Analisis Keterangan 

Strength 

- Belum ada kampanye mengenai konsumsi buah dan sayuran 

bervitamin A,C,dan E 

- Di dalam pengembangan dunia desain ada beberapa jenis . 

materi yang akan di buat sehingga tidak membuat anak bosan 

dan dapat memberikan suasana yang menyenangkan untuk 

menghimbau maupun bermain bersama memberikan materi 

edukasi kepada anak usia 8 – 12 tahun . 

- Karena kemudahan media interaktif yang mudah di gunakan 

untuk orang tua sehingga materi edukasi dapat di berikan di 

rumah maupun dimana saja  . 

Weakness 

 

 Peran orang tua masih pasif dalam mendidik anaknya serta 

perhatian yang sangat kurang terhadap anaknya terlebih saat 

waktunya untuk makan . 

 Persepsi dari masyarakat yang masih menggangap 

menggunakan kacamata setiap hari mampu menyembuhkan 

penyakit gangguan mata . 

 

Opportunity 

 Pendekatan melalui visual yang menarik dapat menarik 

perhatian target audience melalui media interaktif  yang menarik 

berupa buku dengan gaya illustrasi flat design yang di dalamnya 

terdapat permainan boardgame dan cara kreatif untuk membuat 

bentuk kerajinan dari buah  dan sayuran . 

 Mudahnya akses promosi ke target audience 
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 Media yang digunakan untuk  target audience bermacam 

macam. 

 Pemanfaatan media massa dan media jejaring sosial . 

 Kampanye sosial yang dilakukan untuk memberikan himbauan 

edukasi terhadap anak sekolah dasar usia 8 – 12 tahun serta 

menyadarkan kepada orang tua pentingya peran orang tua 

dalam hal mendukung pengedukasian kampanye ini . 

Thread 

  Orang tua masih belum menyadari akan pentingnya komunikasi 

dan media yang  efektif  yang dapat membantu mengenai 

edukasi anak usia 8-12 tahun tentang pentingnya 

mengkonsumsi buah dan sayuran bervitamin A ,C , dan E. 

 

Tabel 3.1 Tabel analisa SWOT 

(sumber : Data pribadi 2018) 

 

3.1.4 Creative Brief 

OBJECTIVE 

        Perancangan media interaktif kampanye sosial ini berupa buku bergambar yang 

di dalamnya berisikan cara membuat bentuk kerajinan dari buah dan sayuran serta 

permainan board game yang di kemas praktis menjadi sebuah tantangan( challenge)  di 

dalam sebuah buku yang dari segi visual gaya illustrasi flat design dengan tampilan 

menarik yang dapat membantu untuk mengedukasi tentang himbauan tentang konsumsi 

buah bervitamin A,C,dan E untuk anak usia 8-12 tahun dalam perkembangan edukasi 

untuk meninggalkan kebiasaan buruk karena kurang mengkonsumsi buah dan sayuran 

berrrvitamin A , C dan E yang membuat anak tersebut tekena gangguan mata 

.Perancangan ini membutuhkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran orang yang 

berada disekitarnya terutama peran orang tua serta guru sekolah agar mendapatkan 

threatment bagaimana caranya untuk menyesuaikan kebutuhan anak  tersebut  .  

 ISSUE Permasalahan yang dihadapi 

 Sikap kebiasaan buruk anak yang sering bermain handphone serta menonton 

televisi dengan jarak dekat yang membuat hal ini akan terus dilakukan . 
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 Peran orang tua dan orang yang ada di sekitarnya yang masih kurang tegas untuk 

memperhatikan dan menjaga kesehatan mata serta pola konsumsi makan anaknya 

. . 

 Sikap kurang perhatian orang tua terhadap kesehatan mata anak yang kurang 

memperhatikan tentang nutrisi vitamin yang di butuhkan mata anaknya . 

  Dalam edukasi dan himbauan yang di berikan kepada anak ditakutkan anak akan 

menjadi bosan jika harus memakan menu buah dan sayuran yang biasa setiap 

harinya . 

 

 

INSIGHT Hasil dari pencarian issue (planning untuk menghadapi permasalahan)   

 Perancangan akan lebih memudahkan untuk anak usiah sekolah dasar dalam 

edukasinya tentang himbauan agar mau mengkonsumsi buah dan sayuran 

bervitamin A , C , dan E, bukan hanya memudahkan namun juga memberikan 

keefektifitasan dalam segi waktu penggunaan serta kemudahan bagi  orang tua serta 

orang di sekitar untuk mendukung  kampanye sosial ini agar tercipta suasana yang 

menyenangkan saat pengedukasiaan anak tersebut di lakukan . 

 Media yang mempunyai nilai fungsi sebagai tempat untuk bermain dan belajar 

sehingga anak tidak mudah merasa jenuh ataupun bosan dalam edukasi dari media 

yang di berikan dan mampu menyelesaikan tantangan yang ada di dalam media 

interaktif tersebut . 

 Media yang dapat membuat anak untuk aktif untuk mau melakukan tantangan serta 

mencari tahu dan belajar berpikir kreatif agar mendapatkan kenyamanan selama 

penggunaan media berlangsung . 

OPPORTUNITY Tujuan dari membahas issue 

      Perancangan media ini bertujuan untuk menghimbau anak sekolah dasar di 

semarang untuk mengedukasi agar mau menjaga kesehatan mata dengan 

mengkonsumsi buah bervitamin A , C , dan E . dengan membawa anak sekola dasar 

usia 8- 12 tahun untuk mau mengerjakan sesuatu hal yang di sukainya  sehingga dapat 

terbangun  rasa percaya dalam diri untuk mau dan mampu menjaga kesehatan matanya 

yang berdampak positif kepada kesehatan matanya pada saat dewasa serta 

menanamkan sikap disiplin terhadap edukasi yang telah di berikan kepada kehidupan 

setiap hari . Kampanye ini memberikan himbauan juga tentang pentingnya peran orang 

tua dan guru sekolah dasar maupun orang yang  berada di sekitar anak – anak tersebut 
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untuk mendukung proses edukasinya, bahwa banyaknya hal yang dapat dilakukan untuk 

merawat dan menjaga kesehatan anak , melalui media interaktif ini memiliki sifat efektif 

serta dalam pengaplikasiannya memudahkan anak maupun orang tua untuk 

menggunakannya . 

 CHALLENGE Tantangan untuk mengkampanyekan untuk perubahan perilaku 

konsumsi 

Untuk mencapai keberhasilan menggunakan media interaktif sangat di perlukan 

pengenalan serta penyesuaian kepada anak sekolah dasar untuk menjadikan media 

interaktif untuk bermain serta belajar yang melibatkan peran orang tua untuk 

mengedukasi tentang mengkonsumsi buah dan sayuran bervitamin A ,C, dan E melalui 

media interaktif ini. 

3.1.4.1 Creative Brief Lowe Worldwide 

Why we are advertising? 

Untuk mengkampanyekan tentang dampak postitif dan negatif tentang baik buruknya 

menjaga kesehatan mata kepada anak sekolah dasar usia 8 – 12 tahun serta peran  

orang tua agar lebih memperhatikan kesehatan mata anaknya agar menhilangkan 

kebiasaan buruk karena kurang mengkonsumsi buah dan sayuran bervitamin A ,C dan 

E. .Dengan dilakukannya  perancangan melalui media interaktif  yang  akan membantu 

proses edukasi kepada anak sekolah dasar sehingga terjadi perubahan pada proses 

edukasi anak agar efektif dan innovatif dan lebih mengarah pada edukasi 

pengkonsumsian buah dan sayuran bervitamin A ,C dan E melalui media interaktif 

berupa buku ilustrasi bergaya flat design yang  didalamnya terdapat cara membuat 

bentuk kreasi dari buah serta terdapat boardgame permainan tantangan seputar buah 

dan sayuran bervitamin A , C dan E di dalamnya . 

 

Who are we talking to 

Pada anak sekolah dasar usia 8 – 12 tahun dan orang tua pada data objektif yang 

sudah di dapatkan .  

What do we want them to know/think? 

 Media yang efektif sehingga memudahkan anak untuk bermain dan belajar .  

 Membawa pesan himbauan edukasi di dalam media yang akan di rancang . 
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  Media yang dirancang dapat menjadi teman belajar serta bermain untuk anak 

sekolah dasar usia 8 – 12 tahun yang merupakan inovasi yang membuat pola 

pikir anak untuk mau mencari tahu dan aktif dari perkembangan pembelajaran 

yang biasa dilakukan . 

 Media yang dirancang disesuaikan dengan kemampuan dan batasan untuk 

anak sekolah dasar . 

What should the advertising communicate? 

Anak sekolah dasar usia 8 – 12 tahun dapat mampu beredukasi dapat bermain 

serta belajar yang dapat dilakukan setiap harinya bersama orang tuanya maupun 

orang terdekatnya . 

 What should anyone believe it? 

1. Mengoptimalkan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mata serta 

mengkonsumsi buah bervitamin A , C,  dan E untuk menutrisi mata . 

2. metode yang akan dirancang pada  satu media interaktif mencakup berbagai 

macam materi yang disukai anak dan orang tua dan apa yang menjadi 

kebutuhan anak dan orang tua dapat dilakukan bersama sehingga akan terjalin 

hubungan anak dan orang tua yang dinilai peran orang tua sangat mendukung 

perancangan kampanye sosial ini . Sehingga dalam setiap perancangan media 

interaktif  di dalam pengaplikasian terdapat banyak materi edukasi untuk anak 

serta peran orang tua untuk menghimbau anaknya . 

What is the tone and manner of the advertising? 

Tone and manner dalam perancangan media ini memiliki sifat  ceria dan 

mengembirakan dengan menggunakan warna yang kontras , cerah dan soft sehingga 

anak sekolah dasar dapat lebih memperhatikan dengan jelas dan mata terfokus 

kepada media yang ada di depannya. Menjadikan media ini sebagai media yang  

menyenangkan untuk mereka , warna - warni yang digunakan dalam media adalah 

warna yang  eye catching agar anak tersebut tertarik dengan media yang di buat . 

dengan menggambarkan bentuk desain illustrasi perancangan sesuatu yang mereka 

sukai sesuai dari segi bentuk dan warna . tetapi dari segi kampanye untuk orang tua 

sebagai peran pedukung pengedukasian untuk menghimbau anak , media yang di 

tujukkan terkesan lebih simple dan tidak rumit agar mudah di pahami , mudah 

digunakan serta nyaman karena segala hal ingin di permudah dan akan tetap 
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membawa pesan moral yang baik untuk mengedukasi dan menghimbau yang di 

tujukan untuk anak sekolah dasar . 

What executional consideration are there? 

Dengan melakukan penerapan desain sesuai dengan tone and manner sesuai 

dengan kebutuhan anak sekolah dasar yaitu sesuatu yang menyenangkan maka hal 

tersebut  akan membangun pola pikir persepsi yang menarik bagi orang tua untuk 

akhirnya di aplikasikan kepada anak mereka .Tagline kampanye di buat menarik 

sebagai media promosi yang bersifat menghimbau mengenai edukasi pentingnya 

konsumsi buah dan sayuran bervitamin A ,C , dan E untuk kesehatan mata . yang akan 

membuat target audience terpancing untuk melihat media perancangan yang di buat , 

yang di dukung dengan gaya visual yang menarik dan terkesan unik serta melibatkan 

orang – orang terdekat yang berinteraksi dengan target audience ( orang tua , keluarga, 

guru, teman , dll) untuk mendukung kampanye sosial ini . 

3.2 Khalayak Sasaran  

Sasaran geografis berada dalam lingkup nasional adalah negara indonesia 

sedangkan lingkup khususnya berada di pulau Jawa Tengah yang berada di Kota 

Semarang . Karena sekolah dasar ada banyak dan tidak bertempat hanya  pada 1 Kota 

saja maka dikhususkan sasaran geografis yaitu beberapa anak sekolah dasar yang 

bersekolah di Kota semarang yaitu : 

 3.2.1 Demografis 

1. Target Primer : Anak sekolah dasar usia 8 - 12 tahun dengan bimbingan Orang 

tua pada strata ekonomi menengah keatas A – B yang memiliki anak 

menggunakan kacamata yang duduk di bangku kelas 3 hingga kelas 6 sekolah 

dasar yang ada di semarang .  

2. Target Sekunder: Orang tua yang memiliki anak usia 8 -  12 tahun yang sedang 

dalam usia tumbuh kembang pada usia produktif aktif di dunia jejaring sosial , 

suka pergi berbelanja ke supermarket . 

3.2.2 Psikografis dan Behavioral 

1. Orang tua yang peduli terhadap pendidikan akademik anaknya . 

2.  Orang tua yang mau ikut bagian mendukung untuk kemajuan anaknya .  

3.3 Strategi Komunikasi 

3.3.1. Strategi Penyampaian Pesan Sosial 
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Inti dari strategi penyampaian yg di sampaikan : 

1.  Memberikan edukasi pemahaman terhadap para orang tua yang di khususkan 

bagi para ibu rumah tangga mengenai pentingnya konsumsi buah dan sayuran 

bervitamin A , C , dan E untuk menutrisi mata anak agar terhindar dari penyakit 

ganguan penglihatan kepada anak usia 8 - 12 tahun . Pada pola konsumsi 

terhadap sayuran bervitamin A ,C dan E melalui media interaktif berupa buku 

yang di dalamnya terdapat kreasi  bentuk dan warna buah dan sayuran yang 

mengajak anak untuk berfikir kreatif serta didalam buku tersebut terdapat 

boardgame challenge  yang dapat di mainkan bersama orang tua ataupun 

teman kelompok bermain , karena edukasi ini akan membawa anak untuk mulai 

aktif bergerak melakukan pola konsumsi  untuk kenal dengan hal – hal yang 

baru salah satunya yaitu rasa buah  dan sayuran bervitamin A , C dan E yang 

memiliki berbagai macam rasa serta membuat anak untuk berinteraksi , 

berimajinasi , berkomunikasi dan berkonsentrasi dan untuk membangun 

kebersamaan antar anak dan orang tua serta kelompok bermain . 

2. Sosialisasi yang di lakukan pada anak sekolah dasar usia 8-12 tahun tentang 

kepraktisan media yang didalamnya terdapat pesan himbauan edukasi agar 

mau mengkonsumsi sayuran bervitamin A ,C dan E  yang di kemas menjadi 

satu di dalam media interaktif berupa buku yang di dalamnya terdapat media 

pembelajaran dan permainan .  

3. Membantu anak usia sekolah dasar usia 8 – 12 tahun untuk mau memilih hal 

yang disukainya yang di sesuaikan dengan kebutuhan edukasi pembelajaran 

agar  dapat memilih hal yang disukai dengan desain yang telah disesuaikan 

dalam kebutuhannya . 

3.3.4 Tema Kampanye 

Tema kampanye untuk memberikan dukungan pesan himbauan berupa 

edukasi kepada anak  sekolah dasar usia 8 – 12 tahun agar lebih aktif menyelesaikan 

tantangan dan mau mengkonsumsi buah dan sayuran apa saja yang  bervitamin  A , 

C dan E serta lebih kreatif dan edukasi menjadi lebih efektif karena megutamakan hal 

yang dia sukai yaitu sebuah permainan dan pembelajaran yang menyenangkan dan 

tidak membuat mereka merasa jenuh ataupun bosan . Yang di sesuaikan dengan 

kebutuhan anak sekolah dasar  yang mempunyai masalah sangat suka pilih – pilih 

makanan ( picky eaters) . Dengan pendekatan bentuk visual imajinasi yang  menarik 

agar mudah dipahami dalam kalangan usia anak usia 8 – 12 tahun  . 
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3.3.5 Judul Kampanye 

Kampanye bertujuan untuk anak usiah sekolah dasar agar dapat mendapatkan 

himbauan edukasi yang positif dan efektif . Yang dimana dalam edukasi tersebut 

terdapat visualisasi bentuk salah satu karakter buah dan sayuran bervitamin A,C,dan 

E  sebagai simbol perwakilan logo kampanye dengan bentuk dan warna sesuai dengan 

yang disukainya maka judul kampanye ini akan  memiliki makna himbauan kepada 

orang di sekitar agar mau mendukung  dalam proses pengedukasian anak sekolah 

dasar  usia 8 -12 tahun yang menggunakan kacamata yang sangat suka pilih – pilih 

makanan (picky eaters) .Karena hal tersebut membutuhkan dukungan khusus dalam 

perkembangannya khususnya dalam hal saat pengedukasian berlangsung , judul 

kampanye yaitu “ Serbu Yuk ! ” dengan tagline “ Serunya Buah Sayurku ” dari judul 

kampanye yang dipilih mempunyai makna bahwa semua anak dan orang tua berkah 

memiliki waktu bersama dengan bermain secara seru dan asik sehingga membentuk 

quality time dengan keluarga . Tagline ini menegaskan bahwa tak selamanya buah dan 

sayuran itu dianggap menyebalkan menyebabkan anak suka pilih – pilih makanan 

tetapi bisa di rasakan dengan cara menyenangkan melalui kampanye sosial ini .  

3.3.6 Teori AISAS 

Strategi Media Keterangan 

Attention 

Baliho, Iklan media 

sosial(instagram ), 

invitation card ,Video 

explainer youtube 

instagram , media 

interaktif .  

Baliho dipasang sebanyak 3 titik  di sekitar kawasan 

simpang lima kota Semarang menuju arah citraland 

mall agar dapat dilihat oleh masyarakat kota 

Semarang, khusunya target yang disasar kampanye 

( orang tua dan anak sekolah dasar ).  Iklan media 

sosial (instagram & youtube ) akan memberikan 

konten yang berisi informasi seputar kesehatan 

mata yang berkaitan dengan buah dan sayuran 

dengan seri tahukah ibu  ( untuk menarik target 

sekunder yaitu orang tua modern ) .Invitation card di 

bagikan crew di sekolah – sekolah untuk menarik 

minat anak sekolah dasar  untuk mau datang dan 

mengikuti kegiatan tahapan kampanye melalui 

media interaktif yang diletakan di kantin . Media 

interaktif roda keberanian   mengajak target sasaran 

anak sekolah dasar untuk bermain dengan buah dan 
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sayuran yaitu dengan memutar roda lalu memakan 

buah yang sesuai dengan yang di tunjuk maka akan 

mendapatkan sticker gambar buah tersebut . 

Interest 
Buku sticker ,sosial 

media instagram .  

Setelah target berhasil menyelesaikan permainan 

maka anak sekolah dasar sebagai target utama 

akan mendapatkan sticker , dan sticker itu akan di   

di kumpulkan di dalam buku sticker yang nantinya 

dapat di tukarkan sebuah board game .Pada Sosial 

media instagram untuk lebih menarik minat orang 

tua maka diadakan lomba kreasi buah dan sayuran 

dengan cara mengupload foto hasil kreasi dan 

pemenang yang terpilih akan di umumkan saat 

kampanye berlangsung  di citraland mall .  

Search 
Media Sosial, video 

explainer  

Official akun instagram video explainer memberikan 

informasi seputar acara kampanye yang akan 

berlangsung di citraland mall . 

Action 
Media Interaktif board 

game . 

Pada saat acara kampanye bermain board game 

bersama berlangsung maka target utama akan 

diminta untuk bermain bersama orang tua maupun 

teman sebayanya dengan melihat sebuah tayangan 

bagaimana cara memainkan media interaktif yang 

melibatkan buah dan sayuran ini. Ada pula 

penukaran buku stiker dengan 1 kotak board game 

1 event kaos kampanye secara gratis  bagi anak 

sekolah dasar yang berhasil mengumpulkan ke 24 

sticker buah dan sayuran selama tahapan 

kampanye berlangsung  . Serta ada pengumuman 

lomba pemenang kreasi buah dan sayuran yang 

mendapatkan goodie bag berupa kotak makan dan 

botol minum . 

Share 
Media sosial , media 

interaktif board game .  

Setelah target mendapatkan board media interaktif 

maka target akan mengajak bermain bersama orang 

tua maupun teman sebayanya . dan tentu saja 

dengan pengawasan orang tua .  Orang tua sebagai 

target sekunder akan membagikan cerita melalui 

sosial media kepada kerabat maupun saudara 
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3.3.7 Tahapan Kampanye  

1.        Pada tahap awal permulaan promosi kampanye berlangsung melalui 

baliho yang di pasang di 3 titik di daerah kawasan simpang 5 semarang 

yang menuju kearah mall citraland ,dan juga posting di media sosial 

instagram dengan mebuat seri tahukah ibu dengan konten seputar buah 

dan sayuran dan pengetahuan untuk menarik minat para orang tua 

khususnya ibu rumah tangga maupun pegawai kantor yang berada di 

kalangan (SES A - B). 

2.  Lalu  crew membagikan  invitation card dan buku sticker kepada anak 

sekolah dasar yang bersekolah di kalangan (SES A – B) saat mereka 

berada di sekolah pada jam istirahat . Invitation card berisi ajakan agar mau 

datang ke kantin untuk bermain dengan media interaktif yaitu roda 

keberanian yang merupakan bagian dari tahapan perancangan kampanye 

ini .jika anak sekolah dasar sudah terbangun interest  untuk mau datang 

dan bermain . Media interaktif ini mempunyai bentuk seperti roda putar yang 

di dalamnya terdapat gambar buah dan sayur yang setiap harinya berbeda  

jika di putar dan berhenti di tempat yang  ada buahnya di roda tersebut 

maka anak tersebut jika ingin mendapatkan reward sticker agar bisa di 

tempel di buku sticker maka anak tersebut harus makan buah dan sayuran 

yang tetera pada putaran roda yang di tunjuk oleh jarum tersebut . 

3. Setelah 1 minggu pengaplikasian media interaktif roda  keberanian yang di 

letakan di kantin sekolah maka lengkaplah sudah sticker buah dan sayuran 

yang di dapatkan , target sasaran yang berhasil mengumpulkan sticker 

buah dan sayuran maka berhak untuk menukarkannya dengan 1 buah 

paket board game komplit beserta dengan merchandise kaos  pada saat 

acara kampanye main bersama saat berlangsung . 

4. Untuk menarik minat target sekunder yaitu orang tua agar mau memotivasi 

anaknya untuk makan buah dan sayuran maka di buatlah  lomba kreasi 

buah dan sayuran yang diadakan melalui media sosial instagram , lomba 

ini bertujuan untuk membangun minat interest orang tua agar mau 

mengajak anaknya untuk datang ke acara karena pengumuman lomba 

tentang event kampanye telah berlangsung melalui 

sosial media instagram .  
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akan di umumkan saat kampanye berlangsung dan juga di buat video 

explainer agar target sasaran yaitu orang tua  dan anak semakin yakin 

dengan adanya kampanye ini  . 

3.4 Strategi Media  

3.4.1 Objektif Media 

1. Media yang digunakan adalah media yang sering bersinggungan dengan 

target audience . 

2.  Untuk menarik perhatian serta memberi pengetahuan kepada target 

audience dan juga ikut melibatkan orang tua dalam kampanye ini . untuk 

membangun kepedulian  Ses  A-B terhadap kesehatan mata anak – anak 

usia sekolah dasar dengan mengkonsumsi buah dan sayuran bervitamin 

A , C dan E . 

3. Menambah pemahaman serta menginformasikan tentang penggunaan  

media  edukasi kepada target audience seputar kebiasaan buruk dari  

gangguan mata serta pengonsumsian buah dan sayuran bervitamin A ,C 

dan E untuk mencegah gangguan mata .  untuk anak usia sekolah dasar 

umur 8 – 12 tahun yang duduk di kelas 3 – 6 sekolah dasar agar anak 

dapat makan buah dan sayuran tanpa harus memilih milih (picky eaters) 

yang akan membuat anak dapat bebas berekspresi tentang apa yang 

mereka dapatkan seperti berimajinasi dan memahami edukasi apa yang 

di berikan. 

3.4.2 Pendekatan Media 

Media Utama   

 Media utama yang akan digunakan adalah media interaktif board 

game  yang bertujuan untuk mengedukasi anak agar mau mengerti 

bahwa komsumsi buah dan sayuran juga sangat penting untuk 

kesehatan mata mereka . Media interaktif digunakan untuk 

menampilkan beberapa media pendukung sebagai penyampaian 

pesan informasi  kepada target . 

Media pendukung  

Media pendukungnya adalah media cetak dan media sosial untuk 

mendukung tahapan komunikasi dapat berjalan sesuai alurnya. 
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3.4.3 Strategi Media dan Tahapan Kampanye 

Tahapan Media Time Schedule 

Attention  Billboard 

Diletakkan di area kawasan 

simpang 5 yang menuju 

kearah Citraland mall 

Semarang  

 Video Explainer  

Di upload di youtube dan 

social media Instagram  

 Media Interaktif roda 

keberanian .  

 Invitation Card  

 September 2018 

Interest  Social Media Instagram 

Seri Tahukah ibu , lomba 

kreasi buah dan sayuran .  

 Buku sticker 

 

 Media Interaktif  

 
Roda keberanian  

 

 

September-oktober  

2018 

 

 

 

 

 

Search  Media Sosial 

1. Instagram 

 Billboard  

 Media pendukung  

Umbul - Umbul 

September – Oktober    

2018 

 

Oktober 2018 
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Action  Board game “Main bareng 

media interaktif ” 

- Booth Interaktif 

- Brosur 

- X banner 

- Kompetisi 

- Pengumuman lomba  

Oktober  2018 

Share  Share Perkembangan yang 

berlangsung setelah 

kampanye sosial 

 Board game  

1.  Orang tua Media 

Sosial 

Facebook dan 

Instagram . 

Oktober   2018 

 

Gambar 3.2 Tabel strategi media 

    (sumber : Data Pribadi 2018) 
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3.5 STRATEGI ANGGARAN 

Board Game    15.000.000  = Rp 15.000.000 

LED Screen    15.000.000  = Rp 15.000.000 

Media Roda      6.000.000  = Rp 6.000.000 

Gaji Crew     20 x @2.500.000 = Rp 50.000.000 

Buku      5000  x @1000 = Rp 5.000.000 

Sewa Gedung Citraland Mall  50.000.000  = Rp 50.000.000 

Marchendise    200x @100.000 = Rp 200.000.000 

Pasang Baliho    5 x @20.000.000 = Rp 100.000.000 

Iklan Media Sosial   60 x @100.000 = Rp 6.000.000 

      Total   = Rp 447.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




