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BAB III 

3.1 Analisa Masalah 

 3.1.1 Analisis Data Riset Khalayak 

 3.1.1.1 Kuisioner 

 Dari populasi sebanyak 50 lansia didapatkan 20 sampel : 

 80% : target tidak suka olahraga (13/20) 

 90% : sibuk bekerja atau tidak punya waktu 

 90% : target malas olahraga karena butuh tenaga lebih dan tidak ada 

waktu (18/20) 

 35% : target menyukai olahraga (7/20) 

 40% : target mengenal taichi (8/20) 

 35% : target tidak mengetahui manfaat senam taichi bagi lansia (7/20) 

 95% : target menggunakan sosial media (Whatsapp, Facebook, 

Youtube dan Instagram) (19/20) 

 

 3.2  Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran dalam desain promosi ini adalah lansia yang berusia 45-59 tahun. 

GEOGRAFIS  

 Primer  : Kota Semarang 

1. DEMOGRAFIS 

 Primer  : 

Usia : 45-59 Tahun 

J.Kelamin : Semua Jenis Kelamin  

SES : A-B 

Status : Masih Bekerja  

2. PSIKOGRAFIS 

 Status Sosial  : Para lansia yang masih bekerja di Semarang  

 Gaya Hidup : Modern  

 Kepribadian : Melek Teknologi, percaya akan kemajuan 

teknologi, up to date dengan berita, aktif sosial media. 
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3.3 Strategi Komunikasi 

  3.3.1 Creative Brief 

  3.3.1.1 OBJECTIVE : what is the brief for? 

Desain promosi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajak lansia 

usia 45-59 tahun untuk menjaga kesehatan mereka di masa sekarang dan 

masa tua nanti melalui alternatif senam taichi.  

3.3.1.2 INSIGHT : the result of our exploring 

 Lansia terakhir berolahraga pada waktu jenjang Sekolah Menengah 

Atas. 

 Target terlalu sibuk bekerja hingga sore atau malam terkadang, dan 

akhirnya tidak sempat berolahraga 

 Tidak suka berolahraga karena tidak suka berkeringat dan malas 

 Olahraga itu menghabiskan tenaga extra dan harus cepat geraknya, 

jadi membuat malas 

 Menyepelekan olahraga, dan menganggap asal menjaga makan 

dengan benar badan akan selalu sehat 

 Merasa badan sudah sehat dan tidak memiliki penyakit jadi tidak 

butuh olahraga 

 Tidak tau caranya olahraga yang benar  

 Malu dengan cibiran orang lain saat akan melakukan olahraga 

 Melakukannya harus ditempat kebugaran  

3.3.3.3 OPPORTUNITY : what is the opportunity for the brand based on 

the issue and insight? 

Meningkatkan kesehatan lansia melalui senam taichi ini sangat efektif, karena 

taichi gerakannya mudah dan tempo lambat. Senam taichi juga tidak harus 

dilakukan secara bersama-sama dan tidak butuh instruktur juga, bisa 

dilakukan dimana saja misalnya di rumah, dihalaman rumah atau di teras 

rumah saatu pagi, siang atau sore hari bahkan malam hari. Namun juga taichi 

bisa dilakukan secara bersama-sama juga dengan tetangga, teman-teman 

ataupun keluarga.  
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3.3.3.4 CHALLENGE : a big, provocative and ambitious challenge that 

we will need to answer in order to achieve transformation 

Tantangan dalam membuat desain promosi ini adalah bagaimana cara 

mengajak para lansia untuk meningkatkan kesehatan mereka melalui senam 

taichi yang masih belum banyak orang tau bagaimana caranya, dan 

menyampaikan dengan beberapa media promosi agar mereka tergerak untuk 

melakukannya demi meningkatkan kesehatan di masa sekarang dan dimasa 

tua nanti.  

5W+1H 

 What : Desain promosi ini bertujuan untuk mengajak para lansia usia 45-59 

tahun mulai menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka melalui alternatif 

senam taichi 

 Who  : Target sasaran dalam proyek ini adalah para lansia usia 45-59 tahun 

SES A-B di Semarang 

 When  : Akan berjalan bulan Agustus – September 2018. 

 Where : Berlangsung di Kota Semarang seperti di tempat-tempat 

perbelanjaan, Ruang Tunggu Rumah Sakit, dan juga beberapa tempat ibadah 

yang ada di Semarang. 

 Why : Karena pada usia 45-59 tahun merupakan usia yang masih baik 

untuk memulai olahraga kembali, karena tulang-tulang masih kuat dan tenaga 

masih ada, apalagi olahraga lamban seperti senam taichi sangat sesuai untuk 

para lansia usia tersebut.  

 How : Dengan membuat iklan layanan masyarakat, poster dan stand kecil 

yang menggambarkan pengenalan senam taichi untuk meningkatkan 

kesehatan lansia.  

 

3.4 Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

 Menyimpulkan penelitian dari data primer dan data sekunder, 

maupun dari hasil kuisioner, studi literatur dan observasi kepada 

lansia usia 45-59 tahun di Semarang dan diluar Semarang yang 

melek teknologi serta aktif dalam dunia maya.  

 Menjelaskan strategi : Melakukan promosi awal melalui media sosial 

yang sering digunakan lansia usia 45-59 tahun seperti di Facebook 

dan Instagram, serta memasang poster di papan pengumuman 
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gereja dan d ruang tunggu RS, melakukan promosi dengan stand 

kecil di beberapa tempat yang ramai lansia seperti di Gereja, lalu 

yang terakhir adalah membuat iklan layanan masyarakat berupa 

video yang bertujuan mengingatkan para lansia agar menjaga 

kesehatan dan tidak lupa berolahraga.  

 Menggunakan media sosial, mempromosikannya melalui media 

online seperti whatsapp, facebook, dan juga instagram.   

3.5 Tema  

Tema dari desain promosi ini adalah “Health With Taichi” 

 

3.6 Tahapan Pelaksanaan  

 3.6.1 Tahap Kognisi  

Tahap dimana desain promosi ini akan menyentuh kognitif para 

lansia, dengan berkomunikasi melalui stand yang ada di beberapa 

gereja, lansia akan di jelaskan mengenai taichi dan kemudian akan di 

mintai nomor whatsapp untuk di tambahkan ke dalam grup taichi di 

whatsapp. Dari situ lansia akan merasa diperhatikan kesehatannya 

dan disentuh secara langsung karena ada komunikasi antar muka dan 

mereka mendapat informasi tentang senam taichi sebagai alternatif 

untuk meningkatkan kesehatan. 

  3.6.2 Tahap Afeksi 

Tahap dimana lansia mulai merasa tersentuh hatinya dan tergerak 

untuk mencari tau tentang apa itu taichi lebih dalam, manfaatnya 

seperti apa, bagaimana saja caranya, dan mencari tau banyak hal 

tentang senam taichi.  

  3.6.3 Tahap Changing Behaviour 

Program utama dari promosi ini adalah untuk mengenalkan tentang 

senam taichi kepada para lansia sebagai alternatif olahraga yang 

tepat untuk lansia usia 45-59 tahun, karena merupakan olahraga yang 

mudah dilakukan para lansia dan gerakannya tidak berat. Melalui 

beberapa program seperti promosi melalui poster, stand kecil terbuka 

di beberapa tempat, promosi melalui sosial media dan sampai pada 

video iklan layanan masyarakat, diharapkan lansia akan sadar 

mengenai pentingnya olahraga demi meningkatkan kesehatan, 

melalui senam taichi.  
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 3.7 Strategi Media 

  3.7.1 Media Komunikasi Yang di Gunakan :  

a. Media Massa    : Brosur, poster, video.  

b. Media Sosial    : Whatsapp, Facebook, dan Instagram. 

c. Media yang tidak dikendalikan : Words of Mouth (WOM) / mulut ke 

mulut 

3.7.2  Media Periklanan yang di Gunakan  : 

a. Media Lini Atas  : Melalui Sosial Media, Whatsapp, Instagram dan 

Facebook  

b. Media Lini Bawah  : Brosur, Poster.  

c. Media Pendukung : Promosi tatap muka 

3.7.3 Strategi Media Disetiap Tahapan :  

Tahapan Attention 

Tahapan Interest 

Tahapan Search 

 
  
 1 bulan pertama  

 
 

 
 

 

_ 

 

 

 

 
 
 
 
 

Media Sosial 

 

Pelaksanaan promosi tersebut akan dimulai 

melalui Sosial Media, seperti Whatsapp, 

Facebook dan Instagram. Karena banyak lansia 

usia 45-59 tahun yang sudah tidak gagap 

teknologi, dan media sosial yang paling sering 

mereka gunakan adalah whatsapp, facebook 

dan instagram.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menempelkan poster-poster yang berisi 

informasi mengenai manfaat Taichi, fakta unik 

mengenai Taichi, serta stand kecil tentang taichi 

yang disebarkan di :  

 

Tahapan Attention  

Tahapan menarik perhatian target sasaran melalui media promosi poster 

Tahapan Interest 

Tahapan untuk menarik rasa penasaran dan ingin tahu sasaran apa yang dipromosikan 

Tahapan Search 

Tahapan dimana target sasaran mulai mencari tahu mengenai apa yang dipromosikan 
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Poster  Di papan pengumuman tempat ibadah  

 Ruang Tunggu Rumah Sakit  

 Disebarkan melalui Sosial Media  

 

 

 

 

 

 

Brosur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video  

 

 

Brosur digunakan pada saat ada stand kecil di 

gereja, untuk dibagi kepada lansia mengenai 

pengenalan taichi. Selain itu menyebarkan 

brosur dibeberapa tempat  

Membagikan brosur di beberapa tempat yang 

seperti :  

- Di luar tempat ibadah (dibagikan saat 

selesai ibadah) 

- Di pintu keluar parkiran ( dititipkan ke 

petugas untuk memberikan setelah 

selesai membayar) 

Video tentang iklan layanan masyarakat yang 

ditujukan untuk lansia Usia 45-59 tahun. Video 

berisi tentang gambaran kegiatan lansia 

tersebut yang sibuk dengan pekerjaan setiap 

harinya. Pada intinya tujuan video ini untuk  

 

mengingatkan lansia untuk menjaga dan 

meningkatkan kesehatan ditengah kesibukan 

mereka, jika tidak ingin terkena penyakit yang 

menyusahkan di masa sekarang dan dimasa 

tua. 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan Action 1 bulan terakhir 

 

Tahapan Action 

Tahapan dimana target sasaran mulai mengatasi rasa penasarannya dengan mengunjungi 

stand di beberapa tempat mengenai meningkatkan kesehatan lansia melalui senam Taichi 

sebagai Alternatif  

Stand  

Lansia akan mengunjungi stand kecil yang 

ada di beberapa tempat untuk mencari tahu 

mengenai taichi.  
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Gambar 3.1 Tabel Strategi Media 

 

 

 

 3.7.4 Timeline 

  

Bulan Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3  Minggu 4 

Agustus Mempersiapkan  
Materi Poster 
promosi 

Penempelan 
poster promosi 
tentang 
pengenalan taichi 
di tempat-
tempat dan 
Media Sosial 

Penempelan 
poster yang 
berisi informasi 
mengenai di 
tempat-tempat 
dan Media Sosial 

Persiapan 
kunjungan untuk 
promosi melalui 
stand kecil ke 2 
Gereja di 
Semarang 

September Kunjungan ke 
Gereja Santo 
Paulus untuk 
Promosi tentang 
Taichi 

Kunjungan ke 
Gereja 
Atmodirono 
untuk Promosi 
tentang Taichi 

Persiapan untuk 
Video Iklan 
Layanan 
Masyarakat 

Penerbitan Iklan 
Layanan 
Masyarakat ke 
Media Sosial 

Gambar 3.2 Tabel Timeline 

 

 

 

 

 

 
Tahapan Share 
 

 
Setelah Selesai Dilaksanakan 

 
 

 
Words of Mouth 

 

WOM adalah media tidak berbayar yang sangat efektif dalam 

menyampaikan hasil dari apa yang didapat dari lansia, yaitu dimana 

para lansia yang sudah mengikuti apa yang disampaikan dengan 

desain promosi setelah mereka mengikuti dari awal sampai akhir akan 

memberikan pengalamannya melalui stand yang telah mereka kunjungi.  
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3.8 Strategi Anggaran  

  

Media Harga Jumlah Total 

Poster A3  

(29.7cm x 42cm) 

Rp.3.000,- 

Per Lembar  

10 Lembar  Rp. 30.000 

Brosur Rp 750 200 lembar  Rp. 150.000 

X banner Rp 50.000 2 Rp 100.000 

Mug  Rp 15.000 10 Rp 150.000 

Note Rp 25.000 10 Rp 250.000 

Pulpen Rp 7000 10 Rp 70.000 

Youtube Ads Rp 40.000/hari 14 hari Rp 560.000 

 Total Rp. 1.310.000 ,- 

Gambar 3.3 Strategi Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


