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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1.  Data Hasil Penelitian (Analisis) 

3.1.1 Wawancara dengan Petugas Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak 

Wawancara untuk penelitian ini dilakukan kepada Umi Nur Hidayah, Amd.Keb, yang 

bertugas di Instansi Dinas Kesehatan Kota Semarang, menjabat sebagai Petugas Surveilans 

Kesehatan Ibu dan Anak. Tujuan dari wawancara adalah mencari faktor penyebab kurang gizi 

yang diakibatkan oleh pola asuh yang salah. Hasil analisa wawancara yaitu : 

Banyak faktor yang menyebabkan anak mengalami kurang gizi. Pola asuh yang salah 

merupakan salah satu faktor penyebab anak mengalami kurang gizi. Anak dengan status 

ekonomi menengah kebawah lebih banyak mengalami kurang gizi dibandingkan dengan anak 

yang memiliki status ekonomi menengah keatas. Penyebabnya adalah orang tua dengan 

status ekonomi menengah keatas yang sibuk dan kurang memperhatikan anak biasanya 

menitipkan anaknya ke baby sitter yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang 

mengasuh dan mendidik yang baik, termasuk mempunyai pengetahuan tentang kebutuhan 

asupan gizi yang untuk anak, sedangkan orang tua dengan status ekonomi menengah 

kebawah yang sibuk dan kurang memperhatikan anak biasanya menitipkan anaknya ke 

saudara atau pembantu rumah tangga yang tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang 

asupan gizi yang dibutuhkan anak. Faktor lainnya adalah orang tua yang bingung menghadapi 

tingkah laku anak, terlalu sering menuruti kemauan anak sehingga menjadi manja termasuk 

dalam memilih makanan. Anak yang picky eater hanya ingin memakan makanan favoritnya, 

susah makan sayur dan makanan bergizi lainnya. Banyak orang tua yang masih bingung untuk 

menghadapi anak dengan sifat picky eater. 

 

3.1.2 In Depth Interview dengan Ibu berusia 25 – 30 tahun 

Wawancara untuk penelitian ini dilakukan kepada 5 orang ibu berusia 25 – 30 tahun 

yang mempunyai anak 0 – 5 tahun. Berikut adalah hasil analisa dari In Depth Interview yang 

sudah dilakukan. 

Hasil yang didapatkan adalah masih banyak ibu yang kebingungan tentang gizi apa saja 

yang dibutuhkan untuk anaknya dan gizi tersebut terkandung dalam makanan apa. Menurut 

mereka, peran posyandu di masyarat sudah cukup baik namun sosialisasinya kurang dan 
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masih banyak yang tidak tahu tentang kampanye yang dilakukan oleh posyandu mengenai gizi. 

Masalah yang banyak dialami dalam mengasuh anak adalah menghadapi anak yang susah 

makan dan suka pilih – pilih makanan, selain itu karena kesibukan pekerjaan terkadang kurang 

memperhatikan anaknya. 

3.1.3 Hasil observasi 

Observasi untuk penelitian ini dilaksanakan di tempat perbelanjaan yang sering 

didatangi oleh target sasaran yaitu orang tua berusia 25 – 30 tahun. Hasil pengamatan yang 

didapat adalah target sasaran suka berkeliling melihat promo – promo produk. Ibu yang 

bersama anaknya yang rewel langsung menuruti keinginan anak jika anaknya menangis dan 

menginginkan sesuatu, misal ingin membeli makanan ringan agar anaknya tidak rewel lagi.  

Observasi lainnya dilakukan di media sosial instagram. Hasil pengamatan yang didapat 

adalah target sasaran aktif dalam menggunakan media sosial terutama instagram dan suka 

mengunggah foto – foto kegiatannya termasuk tentang anaknya. 

3.1.4 Angket 

  Angket diberikan kepada orang tua yang berusia 25 – 30 tahun di Semarang untuk 

mendapatkan data. Dari angket didapatkan data bahwa 68,5% orangtua tidak tahu tentang 

kampanye yang dilaksanakan oleh posyandu untuk mengatasi masalah kurang gizi lalu 

sebanyak 31,5% mengetahui kampanye tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kampanye yang dilaksanakan oleh posyandu kurang efektif. Lalu dari nilai 1 – 4 ( tidak aktif 

menggunakan gadget – sangat aktif menggunakan gadget), sebanyak 0% memilih angka 1, 7% 

memilih angka 2, 21% memilih angka 3 dan sebanyak 49,1% memilih angka 4. Dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas target audience aktif menggunakan gadget. Data selanjutnya  

adalah pengguna media sosial instagram paling tinggi yaitu sebesar 76,4%, pengguna media 

sosial youtube berada di urutan kedua yaitu sebesar 56,4%, yang ketiga yaitu facebook 

sebesar 51,7% dan yang terendah adalah pengguna media sosial twitter yaitu sebesar 12,7%. 

Dari data yang didapat, target audience paling menyukai konten berupa infografis yang berisi 

gambar dan tulisan yaitu sebesar  50%, lalu konten berupa video audio visual sebesar 35,2%, 

selanjutnya artikel sebesar 14,8% dan yang terakhir informasi berupa audio sebesar 1,9%. 

 

 

 



15 
 

3.2.  Sasaran Khalayak (Target Audience) 

3.2.1. Geografis 

Target Audience secara geografis adalah ibu yang berusia 25 – 30 tahun di kota 

Semarang. 

 

3.2.2. Demografis 

Target audience adalah ibu yang berusia usia 25-30 tahun dengan social economy 

status B- C yang mempunyai anak dalam masa pertumbuhan. 

 

3.2.3. Psikografis dan Behavioral 

Berdasarkan observasi Target Audience secara psikografis dan behavioral memiliki 

karakteristik : 

 Sibuk dengan aktivitasnya. 

 Bingung dalam menghadapi sifat  anak yang rewel. 

 

3.2.4. Tone & Manner 

Perancangan ini akan menggunakan gaya desain yang simple dan modern sesuai 

dengan gaya desain kekinian. Warna yang digunakan adalah warna pastel. Warna 

pastel identik dengan sifat feminine yang menggambarkan sifat wanita pada 

umumnya sesuai dengan target audience yaitu ibu berusia 25 – 30 tahun. Tipografi 

yang digunakan adalah jenis sans serif dengan kesan simple dan modern dan jenis font 

handwritten untuk mendukung kesan feminine. 

 

 

3.3.  Strategi Komunikasi 

3.3.1. Creative Brief 

Dalam menyusun creative brief ini penulis menggunakan metode 5W+1H: 

What : Tingginya angka kurang gizi yang diakibatkan oleh pola asuh yang salah. 

Who : Ibu yang berusia 25 - 30 tahun, dimana rentan umur tersebut memiliki anak 

yang sedang dalam masa pertumbuhan dan memerlukan konsumsi makanan 

yang sehat dan bergizi dengan asupan gizi yang terpenuhi. 

When: Kampanye sosial ini dilangsungkan selama 1 tahun mulai tahun 2019.  

Where: Kampanye sosial ini akan dilakukan di kota Semarang. 



16 
 

Why : Karena dengan melakukan kampanye sosial ini, diharapkan dapat 

memberikan informasi dan edukasi kepada ibu tentang pola asuh yang baik 

dan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. 

How: Kampanye sosial ini akan djalankan bertahap, mulai dari Attention, Interest, 

Search, Action dan Share. 

 

3.3.2. Konsep penyampaian pesan (What to say) 

  Tema Kampanye 

Tema kampanye sosial yang akan diangkat adalah tentang pola asuh yang baik 

untuk mengedukasi ibu yang berusia 25 – 30 tahun di Semarang. Dengan kampanye 

ini, diharapkan target audience dapat lebih baik dalam mengasuh anak dan dapat 

menghadapi permasalahan – permasalahan yang dialami dalam mengasuh anak. 

 

  Judul Kampanye 

Judul kampanye sosial ini adalah  “PARENTING ITU PENTING“ dengan tagline 

“acuh dalam mengasuh” 

 

3.3.3. Strategi penyampaian pesan (How to say) 

 Attention  

Membuat media promosi berupa media digital yaitu video teaser yang akan 

diunggah di media televisi dan beberapa media sosial seperti facebook, instagram dan 

youtube. Media promosi di tahap ini akan menyampaikan pesan tentang  dampak pola 

asuh yang salah yaitu dapat menyebabkan anak kurang gizi dan menimbulkan dampak 

– dampak negatif bagi anak di masa depan. Pada tahap ini membahas tentang 

kampanye yang akan dibuat kepada target sasaran. Pada tahap attention akan 

menggunakan fitur sponsor agar target audience yang disasar dapat melihat konten 

walaupun belum mengikuti akun instagram maupun like fanpage facebook. Instagram 

dan Facebook ads akan dipromosikan pada jam istirahat makan siang dan jam pulang 

kerja yaitu jam 12 siang dan jam 5 petang. Tahap attention akan dilakukan selama 2 

bulan yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2019. Dalam kurun waktu 2 bulan akan 

dilakukan promosi terus menerus melalui media digital. 
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 Interest 

Pada tahapan interest akan diadakan selama 5 bulan yaitu dari bulan Maret – 

Juli 2018. Tahap interest akan dipromosikan secara bertahap mulai dari poster yang 

akan disebar di berbagai pusat perbelanjaan dan pasar tradisional yang sering 

dikunjungi oleh target sasaran, billboard di jalan Simpang Lima dan jalan Pahlawan 

yang merupakan jalan yang ramai dilewati oleh orang – orang. Pada tahap interest, 

media promosi berisi informasi tentang masalah pola asuh yang berdampak pada 

masa depan anak dan mengajak untuk mengunduh aplikasi Parenting itu Penting. 

 

 Search 

Dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2019. Akun instagram dan 

facebook yang bertujuan untuk memudahkan target sasaran mencari tahu tentang 

permasalahan pola asuh dan informasi event yang akan diadakan. Konten instagram 

dan facebook akan mengunggah konten secara bertahap selama 3 bulan, konten 

diunggah pada jam – jam istirahat dan jam pulang kerja yaitu jam 12 siang dan jam 5 

petang. Konten berisi beberapa tips dan trick seputar permasalahan pola asuh namun 

tidak semua dijelaskan dalam media sosial, target audience akan diarahkan untuk 

mengunduh aplikasi agar dapat membaca keseluruhan isi konten.  

 

 Action 

Action akan diadakan pada bulan November 2019 yang bertepatan pada hari 

anak internasional. Action berupa event yang diadakan dengan tujuan untuk 

mempromosikan aplikasi Parenting itu Penting. Event akan diadakan di tempat 

perbelanjaan Transmart. Tujuan event untuk mengumpulkan target sasaran dengan 

jumlah banyak sehingga dapat mengikuti event yang diadakan dan sosialisasi aplikasi 

dapat berjalan efektif. Aplikasi akan mempermudah target sasaran untuk 

mendapatkan informasi tentang pola asuh yang baik, seperti cara menghadapi anak 

yang susah makan, saran makanan bergizi untuk anak, gizi apa saja yang dibutuhkan.  

 

 Share 

Setelah target audience mengikuti event dan merasakan pengalaman 

menggunakan aplikasi, diharapkan mereka akan memberikan feedback dengan 

mengunggah ke media sosial mereka. Akan diadakan photobooth pada event dan 

target sasaran yang mengunggah foto – fotonya ke media sosial akan berkesempatan 



18 
 

untuk mendapatkan reward berupa merchandise. Pemenang lomba foto akan 

diumumkan dan diunggah di aplikasi. Dengan mengunggah foto – foto di akun media 

sosial target sasaran, diharapkan kerabat dan followers dari target sasaran yang 

melihat foto tersebut juga mendapat informasi tentang aplikasi yang dibuat sehingga 

juga ikut mengunduh aplikasi tersebut. 

 

 

3.4.  Strategi Media 

3.4.1 Objektif media 

ATTENTION 

 

Video Teaser  

 

Televisi, Media sosial 

Instagram, facebook dan 

youtube 

 

Januari - Februari 2019 

INTEREST 

 

Poster 

 

Di pusat perbelanjaan, pasar 

tradisional dan komplek perumahan 

 

Maret – April 2019  

 

Billboard  

 

Di Simpang Lima dan Jalan 

Pahlawan Semarang 

 

April - Mei 2019 

 

Umbul - umbul 

 

Di sepanjang jalan Transmart 

Setiabudi 

 

Juni – Juli 2019 

SEARCH 

 

Konten media sosial 

 

Melalui media 

 sosial  

 

Agustus - Oktober 2019 

 

ACTION 

 

Event  

 

X-banner, booth interaktif 

 

November 2019 
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Tabel 3.1 AISAS 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2018) 

 

 

3.4.2 Pendekatan media 

1. Media above the line : 

 Posting di media sosial yaitu facebook dan instagram, upload video di youtube. 

 Iklan televisi  

Media below the line : 

 Poster Himbauan 

 Poster Event di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional 

 X Banner 

 Booth Event 

 Umbul – Umbul 

 

3.5.  Budgetting 

 

Aplikasi 

Aplikasi yang akan disosialisasikan 

saat event “PARENTING ITU 

PENTING” berlangsung 

 

November 2019 

SHARE 

 

Share foto dan reward 

 

Merchandise  

 

November 2019 

 
BUDGET MEDIA PROMOSI 

 

Aplikasi  Rp. 20.000.000,- 

Video teaser di media sosial Rp. 5.000.000,- 

Billboard @30.000.000 / bulan Rp. 30.000.000,- 

Iklan Televisi Rp.50.000.000,- 

BUDGET EVENT  

Panggung Rp. 10.000.000,- 

Sound + Lighting Rp. 5.000.000,- 

Photobooth  Rp. 3.000.000,- 

Venue Rp.20.000.000,- 

BUDGET MEDIA CETAK  

Poster A3 @5000 Rp. 500.000,- ( 100 lembar ) 
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Tabel 3.2. Anggaran 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbul – umbul Rp.5.000.000,- 

BUDGET MERCHANDISE   

Merchandise  Rp. 10.000.000,- 

Jasa Desain Rp.25.000.000,- 

TOTAL BUDGET Rp. 183.500.000,- 


