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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa Data Riset  

3.1.1 Hasil Kuisioner 

Pada kuisioner yang dibagikan secara acak kepada masyarakat dari semua 

golongan usia, kecuali golongan usia balita, yang bertempat tinggal di Provinsi 

Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa: 

RESPONDEN KUISIONER 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 Persentase Responden berdasarkan Kelompok Usia 

 

PENGETAHUAN SEPUTAR GIZI 

Kuisioner ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai 

pengetahuian akan gizi, terutama yang mengandung protein, dimana pada 

kuisioner ini responden diberikan beberapa pilihan makanan untuk dipilih sesuai 

dengan pengetahuan yang responden miliki, yaitu yang pertama mengenai 

sumber makanan yang mengandung protein dan kedua, diantara makanan-

makanan tersebut makanan mana yang menurut pengetahuan responden 

memiliki kandungan protein paling tinggi. Berikut merupakan hasil dari 

tanggapan responden: 
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Diagram 3.2 Persentase Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan 

Sumber Makanan Berprotein 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.3 Persentase Tanggapan Responden Mengenai Sumber 

Makanan Berprotein Tinggi 

 

PILIHAN RESPONDEN DALAM MEMILIH MAKANAN 
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Berdasarkan pada Diagram 3.2 dan Diagram 3.3, diketahui bahwa seluruh 

responden, mengetahui bahwa ikan merupakan salah satu makanan yang 

mengandung protein, dimana sebagian besar mengetahui bahwa diantara dari 

pilihan makanan lain yang berprotein, ikan merupakan sumber makanan yang 

memiliki kadar protein tinggi, namun walaupun responden mengetahui akan hal 

tersebut, rensponden cenderung tetap memilih daging sebagai lauk karena 

sebagian responden beranggapan bahwa mereka tidak terbiasa untuk 

mengkonsumsi ikan sehingga mereka lebih yakin untuk mengkonsumsi daging 

yang lebih terbiasa di lidah mereka dan sebagian lainnya tidak memilih konsumsi 

ikan karena rasa amis yang masih terasa saat mengkonsumsi ikan. 

DUKUNGAN MAKAN IKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada diagram di atas diketahui bahwa orang tua, yang identik 

dengan orang yang selalu menyiapkan makanan bagi keluarga dan anak-

anaknya sebagian besar memiliki keseringan untuk menawarkan konsumsi ikan, 

namun walaupun begitu, responden cenderung tetap tidak memilih ikan sebagai 

pilihan sumber makanan sebagai lauk pengganti daging. 

Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan konsumsi ikan di Jawa Tengah, 

perlu adanya pengenalan dan ajakan, salah satunya dengan adanya eksibisi 

mengenai hal-hal tersebut, kepada anak sedini mungkin untuk mengkonsumsi 

ikan, sehingga diharapkan anak akan terbiasa dengan konsumsi ikan dan pada 

akhirnya jumlah konsumsi ikan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dapat 

meningkat. Selain itu, saat dilakukan wawancara dengan menanyai beberapa 

ibu-ibu yang telah memiliki anak menyebutkan bahwa selera makan anak lebih 
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meningkat saat anak mereka berada di sekolahan, dimana anak-anak lain juga 

sedang melakukan aktivitas yang sama, namun menu makanan juga menjadi 

faktor penentu, dimana makanan yang menarik akan lebih menggugah selera 

makan anak. 

 

WAKTU PENCARIAN INFORMASI SEPUTAR ANAK 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.6 Presentase Waktu yang Sering Digunakan Responden 

untuk Mencari dan Membaca Informasi Seputar Anak 

 

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI EKSIBISI SEBAGAI MEDIA 

PENGENALAN IKAN PADA ANAK BALITA 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.7 Persentase Tanggapan Responden Mengenai Eksibisi 

sebagai Media Pengenalan Ikan pada Anak Balita 
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SIFAT MATERI EKSIBISI 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.8 Persentase Tanggapan Responden Mengenai sifat materi 

dalam eksibisi 

 

TEMPAT PENYELENGGARAAN EKSIBISI 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.9 Presentase Tanggapan Responden Mengenai Tempat 

Penyelenggaran Eksibisi yang Sesuai untuk Orang Tua dan Balita 

 

3.1.2 Hasil Wawancara dengan Psikolog 

Wawancara ini dilakukan dengan menanyai seorang psikolog untuk 

mengetahui cara pendekatan secara psikologis kepada anak dalam 

memperkenalkan dan mengajak anak akan suatu hal baru, yaitu mengkonsumsi 

ikan, dimana wawancara ini dilakukan dengan menanyai Ibu Ine Indriani Aditya. 
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Dan berdasarkan pada wawancara tersebut, untuk dapat mengajak anak 

mau memakan makanan baru harus dimulai dalam keluarga itu sendiri, dengan 

melihat kebiasan orang tua mengkonsumsi makanan, menjadi salah satu 

penyebab anak suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau mengkonsumsi 

suatu makanan. Selain itu, mengkreasikan makanan menjadi bentuk yang lucu 

dan menarik juga dapat dilakukan, atau dengan bercerita mengenai makanan 

sehat. Mengajak anak lain untuk makan bersama juga dapat dilakukan, dimana 

dengan makan bersama anak memiliki kecenderungana untuk mencontoh apa 

yang temannya lakukan. Namun kesemuanya itu harus dilakukan secara 

bertahap. 

3.2 Analisa S.W.O.T 

Berikut ini merupakan analisa mengenai perancangan desain eksibisi yang bersifat 

interaktif untuk meningkatkan konsumsi ikan pada anak balita di Jawa Tengah: 

Strength : Materi eksibisi disampaikan secara interaktif, sehingga orang tua, 

sebagai target primer, dapat menerima pesan atau informasi eksibisi 

dengan baik, dan anak balita (2-5 tahun), sebagai target sekunder, 

juga dapat menikmati eksibisi tanpa rasa bosan. 

Weak : Eksibisi bersifat temporer, dimana dalam sekali waktu hanya 

diadakan di satu tempat tertentu di Jawa Tengah dengan durasi 

penyelenggaraan hanya 7 hari. 

Opportunity : Perancangan eksibisi ini selain menjadi media tetapi juga dapat 

dijadikan sebagai sarana rekreasi edukatif keluarga Jawa Tengah 

yang belum pernah ada sebelumnya. 

Treat : Target sasaran yang dituju yaitu orang tua SES A-C, sedangkan 

masing-masing kelompok ekonomi memiliki beberapa perbedaan, 

seperti kebiasaan dan gaya hidup. 

3.3 Khalayak Sasaran 

Target Audience atau khalayak sasaran yang dituju dari perancangan ini yaitu 

sebagai berikut: 
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3.2.1 Primer 

Target primer yang dituju yaitu orang tua yang berada pada rentang usia 25-

35 tahun dan memiliki anak yang masih berada pada usia balita, dengan tingkat 

perekonomian A-C, dan bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah. 

3.2.2 Sekunder 

Sedangkan sebagai target sekunder ditujukan kepada anak balita, usia 2-5 

tahun, yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah. 

3.4 Creative Brief 

3.3.1 Insight 

- Generasi anak-anak saat ini cenderung memiliki minat konsumsi ikan yang 

rendah jika dibandingkan dengan generasi orang tuanya. 

- Tidakterbiasanya anak dalam mengkonsumsi ikan serta rasa amis yang 

masih melekat dalam menu olahan ikan menjadi penyebab terbesar anak 

tidak mau mengkonsumsi ikan. 

- Kurang menariknya ajakan orang tua untuk membujuk anak sedini mungkin 

dalam mengkonsumsi ikan mengakibatkan anak tidak mau mencoba dan 

mengkonsumsinya. 

- Anak cenderung akan memiliki peningkatan nafsu makan apabila dilakukan 

bersama-sama dengan teman sebayanya. 

Dalam menyusun creative brief ini menggunakan beberapa pertanyaan, 

sebagai berikut ini: 

What : Apa yang ingin disampaikan dalam perancangan eksibisi ini? 

Ikan merupakan bahan pangan yang sangat penting, karena ikan 

memiliki kandungan gizi yang diperlukan tubuh tetapi tubuh tidak dapat 

memproduksinya sendiri tanpa bantuan dari suatu asupan makanan 

yang mengandung gizi tersebut, yaitu lemak esensial omega 3, dimana 

omega 3 tersebut diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan 

tubuh manusia, terutama pada saat anak berusia balita, dimana usia 

tersebut merupakan masa emas pertumbuhan dan perkembangan otak 

anak, yang nantinya dapat membantu anak dalam mencapai prestasi. 

 

 



39 

 

Who : Siapa yang memiliki pengaruh atas konsumsi anak? 

Keluarga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pola konsumsi 

anak, dimana kebiasaan makan orang tua sehari-hari, seperti pilihan 

makanan atau cara makan, menjadi panutan anak dalam pembentukan 

kebiasaan. Namun di saat-saat balita, terutama usia 3-5 tahun, dimana 

pada umumnya anak sudah mulai berbaur dengan lingkungan di luar 

keluarga, seperti sekolah, maka anak-anak sebayanya juga 

berpengaruh dalam minat konsumsi anak, dimana menurut Hogg dan 

Blau (2004) kelompok anak usia balita akan saling berinteraksi, 

menirukan, dan saling berpengaruh satu sama lain. 

Why : Mengapa perancangan eksibisi ini perlu dilakukan? 

Pembentukan pola makan dimulai sejak anak berusia balita, dimana 

keberhasilan orang tua dalam membimbing dan mengajarkan anak 

mengkonsumsi beraneka ragam makanan menjadi penentu dalam 

tepenuhinya gizi anak secara seimbang ataupun tidak, dimana pada 

usia balita, orang tua memiliki peran dalam penyediaan menu makan, 

sedangkan pada usia tersebut menjadi masa-masa dimana anak akan 

mulai memilih apa yang akan anak makan atau tidak, namun apabila 

orang tua tidak mengusahakan dan memaksa anaknya untuk 

mengkonsumsi dan menyukai berbagai macam makanan, terutama 

ikan, maka yang akan terjadi anak akan mengalami trauma dan tidak 

mau mengkonsumsinya. Oleh karena itu perancangan eksibisi ini 

diperlukan untuk membantu orang tua dalam membujuk dan mengajak 

anak-anaknya yang masih berusia balita untuk membiasakan makan 

makanan bergizi, seperti ikan, yang sangat baik untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak, terutama otak, saat dikonsumsi pada usia 

balita. 

How : Bagaimana penyampaian pesan eksibisi kepada target sasaran? 

Perancangan eksibisi ini dilakukan untuk meningkatkan konsumsi ikan 

pada anak balita yang dilakukan dengan mendekati orang tua anak 

untuk dapat mengenalkan dan mengajak anak membiasakan makan 

ikan sejak dini, dimana berdasarkan pada survey yang telah dilakukan 

melalui kuisioner diketahui bahwa responden yang sebagian besar 

berada pada usia muda, 5-22 tahun, cenderung tidak menyukai ikan 
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jika dibandingkan dengan golongan usia di atasnya, karena sebagian 

besar responden beranggapan bahwa mereka tidak terbiasa 

mengkonsumsi ikan atau menu ikan memiliki bau amis sehingga 

mereka tidak mau mengkonsumsinya. Eksibisi ini ingin mengajak anak 

balita untuk terbiasa mengkonsumsi ikan dengan menginformasikan 

dan mengajak orang tua untuk dapat mengolah menu-menu ikan 

dengan benar agar bau amis pada ikan tidak lagi menjadi pengganggu 

anak dalam mengkonsumsinya, sehingga pada akhirnya anak mau 

mengkonsumsi dan terbiasa dengan mengkonsumsi ikan sebagai 

pilihan lauk, dimana materi tersebut akan disampaikan dengan cara 

yang menarik, yaitu dengan menggunakan desain interaktif yang dapat 

dilakukan oleh orang tua bersama anaknya, serta menggunakan 

warna-warna cerah yang dapat memberikan kesan ceria. 

3.5 Strategi Media 

Untuk pelaksanaan eksibisi yang akan dilakukan di beberapa tempat di Provinsi 

Jawa Tengah secara bergiliran mengenai peningkatan konsumsi ikan bagi anak balita, 

dimana orang tua menjadi target audience-nya maka media yang dibutuhkan yaitu: 

3.5.1 Promosi 

Untuk dapat menarik target audience datang mengikuti eksibisi ini maka 

diperlukan beberapa media sebelum acara eksibisi dilangsungkan sebagai 

media promosi, dimana media tersebut berupa: 

- Media Online 

Untuk menarik target audience datang ke eksibisi, maka digunakan media 

online, dimana media tersebut merupakan media yang sangat dekat dengan 

masyarakat zaman sekarang, termasuk orang tua, usia 25-35 tahun, baik 

SES A, B ataupun C, yang merupakan target audience primer yang dituju. 

Oleh karena itu sebagai media promosi memanfaatkan iklan pop-up yang 

sering muncul saat membaca artikel-artikel mengenai anak balita, dan 

website, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai 

penyelenggaraan eksibisi, dimana nantinya iklan pop-up tersebut akan 

menghubungkan pembaca memasuki alamat website. 
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- Umbul-Umbul 

Pengadaan umbul-umbul dilakukan sebelum eksibisi dilangsungkan hingga 

pada saat eksibisi tersebut berakhir, dimana umbul-umbul ini digunakan 

sebagai media untuk menarik perhatian dan penanda akan adanya suatu 

acara pada suatu tempat tertentu, sehingga dapat memudahkan pengunjung 

untuk dapat mencapai lokasi eksibisi. Umbul-umbul akan mulai di letakkan di 

pinggir-pinggir jalan Kampung Kali, Pandanaran (Merbabu-Simpang Lima), 

Pahlawan, dan A. Yani, pada h-14 sebelum pelaksanaan eksibisi 

3.5.2 Acara 

- Eksibisi 

Eksibisi digunakan sebagai media utama dalam penyampaian pesan 

mengenai konsumsi ikan, dimana eksibisi ini akan dilangsungkan di setiap 

daerah di Provinsi Jawa Tengah secara bergantian dan periodic setiap 6 

bulan sekali, dimana salah satunya akan dilaksanakan untuk memperingati 

Hari Gizi Nasional setiap tanggal 25 Januari. Oleh karena itu, eksibisi ini akan 

dilaksanakan pada h±5 dari Hari Gizi Nasional, dan akan berlangsung 

selama 7 hari, dimana puncak acara akan berlangsung pada hari Jumat, 

Sabtu, dan Minggu. Dalam eksibisi akan terdapat: 

a. Gate atau Pintu 

Dalam eksibisi ini menggunakan 2 gate, dimana yang pertama 

merupakan pintu masuk, yang akan diletakkan pada bagian depan 

gedung eksibisi sebagai petunjuk bagi pengunjung untuk memasuki 

ruang atau area eksibisi, dimana pada gate tersebut akan terdapat nama 

event dari eksibisi, sedangkan yang kedua yaitu pintu keluar sebagai 

petunjuk bagi pengunjung akhir dari area eksibisi. Kedua gate tersebut 

akan memiliki ukuran yang sama dengan dekorasi yang sama atau 

menyerupai, namun dengan konten pesan yang berbeda. 

b. Signage 

Signage digunakan sebagai petunjuk arah bagi pengunjung untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu, seperti letak kamar mandi laki-laki dan 

perempuan dan arah menuju ruang eksibisi berikutnya, selain itu signage 

juga digunakan untuk menginformasikan kepada pegunjung mengenai 

nama dari masing-masing ruang eksibisi, dimana signage ini akan 
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diletakkan beberapa meter sebelum ruang eksibi, sehingga sebelum 

memasuki ruang pengunjung dapat memiliki bayangan atau mengetahui 

apa yang akan dilihat di dalamnya. Ukuran dari signage akan melebihi 

ukuran tinggi rata-rata orang tua yang menjadi target sasaran, yang akan 

disesuaikan dengan ketinggian gedung atau tempat diadakannya eksibisi 

tersebut, dimana hal ini bertujuan untuk memudahkan pengunjung untuk 

dapat melihatnya dalam jarak tertentu. Bentuk-bentuk dan warna dari 

signage yang akan digunakan akan menggunakan bentuk-bentuk dan 

warna yang tidak jauh berbeda dengan tema dekorasi dalam eksibisi. 

c. Dekorasi 

Tema dekorasi yang digunakan akan berhubungan dengan lautan, 

seperti ombak, panorama bawah laut, hingga pada kapal laut, dimana 

untuk mendukung tema tersebut akan menggunakan warna-warna 

tertentu yang berhubungan, namun tetap menarik bagi anak balita, yaitu 

warna biru, yang merupakan penggambaran dari lautan, warna cokelat, 

yang merupakan warna natural dari kayu, bahan dasar pembuatan kapal 

laut, serta warna kuning, dimana menurut riset Departemen 

Pengembangan Anak di California State University Fullerton, mengenai 

studi warna, didapatkan hasil bahwa sebagian besar anak-anak 

menyukasi warna cerah, dan warna kuning termasuk dalam kategori 

warna cerah, serta memiliki psikologi memberikan kesan kebahagiaan. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan dekorasi akan 

menggunakan bahan-bahan yang ramah dengan keselamatan anak 

balita dan tidak mudah rusak. Sedangkan dalam pebuatan objek, seperti 

karakter, dll, akan menggunakan gaya desain yang sederhana, simpel, 

namun tetap menarik. Dan untuk penggunaan huruf atau font 

menggunakan font yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi dan tidak 

kaku. 
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d. Informasi  

Informasi digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan 

pengunjung mengenai pesan-pesan dari masing-masing ruang eksibisi, 

dimana pesan tersebut saling berhubungan untuk mendukung pesan 

utama dalam eksibisi, dimana informasi ini berupa informasi mengenai 

pentingnya mengkonsumsi ikan bagi anak balita, cara pengolahan ikan 

yang baik sehingga bau amis dari ikan dapat hilang saat dimasak, dimana 

informasi ini dapat disampaikan melalui video, dan informasi kreasi 

masakan olahan ikan yang menarik bagi anak, berupa booklet, sehingga 

ajakan untuk mengkonsumsi ikan kepada anak balita tidak hanya sebatas 

pada saat eksibisi. 

e. Layouting 

Eksibisi ini akan dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan pada materi yang 

akan disampaikan, dimana pada bagian pertama atau yang awal berupa 

informasi ikan-ikan ber-omega 3 yang diproduksi lautan Indonesia dan 

mudah didapatkan, yaitu ikan tenggiri, tuna, mackerel, kembung, dan 

ikan tongkol. Selain informasi yang ditujukan pada orang tua balita, 

sebagai target primer eksibisi, pada bagian awal ruang eksibisi ini juga 

dapat digunakan oleh balita untuk bereksplorasi layaknya di dalam 

lautan, sehingga seolah-olah pengunjung dapat berenang di dalam laut 

sekaligus dapat berinteraksi dengan ikan-ikan yang menjadi materi 

eksibisi, dan pada pembagian ruang ini, terdapat permainan yang 

mengajak orang tua dan balita untuk memecahkan permainan, dimana 

Gambar 3.1 Referensi Gaya Desain 

Sumber: pinterest.com 
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aturan dan cara bermain terdapat pada brosur yang akan diterima setiap 

pengunjung atau balita saat pertama kali memasuki area eksibisi. 

Pembagian ruang kedua dalam eksibisi ini akan disajikan informasi-

informasi mengenai ikan yang baik untuk dikonsumsi, yaitu ikan yang 

segar, dimana pada ruang kedua ini pengunjung diajak untuk merasakan 

memancing ikan di atas sebuah kapal laut. Selain itu, informasi mengenai 

tips-tips menghilangkan bau amis pada menu ikan, juga akan didapatkan 

dalam ruang kedua. Bagian ketiga dari eksibisi ini merupakan area bagi 

para pengunjung, baik orang tua dan balita, untuk mencicipi dan 

mengkonsumsi berbagai macam menu olahan ikan, dimana nantinya 

terdapat beberapa stan-stan makanan, hasil bekerja sama dengan 

beberapa tempat makan yang memperdagangkan masakan berbahan 

dasar ikan, dan setiap stan tersebut akan disertai dengan booklet  yang 

dapat diambil secara bebas oleh pengunjung sebagai bantuan resep. 

Tak hanya ketiga ruangan tersebut, dalam eksibisi ini juga akan terdapat 

satu ruangan khusus yang menawarkan merchandise, baik berupa buku-

buku resep, bahan-bahan pendukung, ataupun merchandise special dari 

eksibisi ini. Dimana dengan adanya ruangan ini pengunjung tidak hanya 

mendapat informasi hanya di area eksibisi saja tetapi juga dapat 

diterapkan secara sehari-hari dalam keluarga. 

- Merchandise 

Pengadaan merchandise dilakukan guna mendorong pengunjung untuk 

tetap mengingat pesan dalam eksibisi, sehingga tujuan dalam eksibisi dapat 

tercapai, dimana merchandise ini akan berupa barang-barang yang dapat 

digunakan oleh anak atau mendukung orang tua dalam pengolahan ikan, 

seperti tempat makan, cetakan-cetakan makanan, dll. 

3.6 Strategi Anggaran 

3.6.1 Tahap Promosi 

No Keterangan Jumlah Harga Total 

1 Spanduk uk. 1x3 5   40.000/m
2    600.000 

2 Brosur A4 500     1.500/lbr    750.000 

3 Domain Website 1 150.000/thn    150.000 

 1.500.000 
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Tabel 3.1 Strategi Anggaran Tahap Promosi 

 

3.6.2 Tahap Acara 

No Keterangan Jumlah Harga Total 

1 Umbul-Umbul uk. 2x1 6 25.000/m
2 400.000 

2 Signage 10 50.000/item 500.000 

3 Sewa Tempat + Dekorasi 1 30.000.000 30.000.000 

4 Booklet 500 5.000/eksemplar 2.500.000 

5 Merchandise 200 20.000/item 4.000.000 

 37.400.000 

 

Tabel 3.2 Strategi Anggaran Tahap Acara 
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