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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1. ANALISA MASALAH 

Penggunaan data objektif ini di dapat dari metode penelitian data primer dan 

sekunder. Untuk memperoleh data primer di dapatkan melalui metode Focus Group 

Discussion (FGD). Dan untuk memperoleh data sekunder didapatkan melalui 

kuesioner online, wawancara, studi literatur, dan internet. 

3.1.1. Data Primer 

3.1.1.1. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion digunakan penulis untuk mendapatkan data primer 

terkait dengan target sasaran kampanye sosial untuk rancangan yang akan 

dibuat penulis. Dengan peserta Focus Group Discussion adalah remaja 

pengendara aktif yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker 

saat berkendara. Dengan usia anak SMA sampai mahasiswa berkisar usia 

antara 17 sampai 22 tahun. Peserta yang berdomisili di Kota Semarang. Data 

yang ingin didapatkan adalah : 

a) Pemahaman mengenai polusi udara yang berasal dari asap 

kendaraan berbahaya bagi kesehatan tubuh. 

b) Pengalaman target sasaran saat tidak menggunakan masker saat 

berkendara. 

c) Alasan yang membuat pengendara sepeda motor tidak menggunakan 

masker saat berekendara. 

d) Harapan target sasaran untuk menggunakan masker saat berkendara. 

Focus Group Discussion ini dilaksanakan pada hari Senin, 19 Februari 2018 

pukul 16.30 – 17.15 WIB bertempat di Pizza Hut lantai 1 DP Mall Semarang. 

Focus Group Discussion ini dilakukan dengan 8 narasumber yang terdiri dari 3 

narasumber pengguna masker saat berkendara dan 5 narasumber tidak 

menggunakan masker saat berkendara, antara lain : 

- Cecilia  (17 tahun) : Tidak menggunakan masker 

- Elbert  (18 tahun) : Tidak menggunakan masker 

- Chatarina  (20 tahun) : Menggunakan masker 

- Enrico (21 tahun) : Tidak menggunakan masker 

- Milkha  (21 tahun) : Menggunakan masker 
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- Davin (21 tahun) : Tidak menggunakan masker 

- Kathrine (21 tahun) : Tidak menggunakan masker 

- Tesa  (22 tahun) : Menggunakan masker 

 

Gambar 3.1. Dokumentasi Pelaksanaan FGD 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

3.1.1.1.1. Analisa FGD Pengendara Sepeda Motor Aktif 

 Dari 8 narasumber mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa 

asap kendaraan itu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Mulai dari narasumber 

yang menggunakan masker dan juga narasumber yang tidak menggunakan 

masker saat bekendara.  

 Mereka semua megatakan bahwa terganggu jika menghirup asap 

kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Dan narasumber yang tidak 

menggunakan masker sebenarnya terganggu dengan asap kendaraan tersebut, 

tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan narasumber tidak menggunakan 

masker saat berkendara. Dan juga mengetahui dampak negatif jika para 

pengendara yang tidak menggunakan masker. Dan mereka juga tahu apa saja 

dampak negatifnya, antara lain : asma, terkena virus, sesak nafas, dan peserta 

banyak menyebutkan akan terserang penyakit paru-paru.  

 Narasumber yang tidak menggunakan masker berjumlah 5 orang, 

alasan mereka tidak menggunakan masker karena jika menggunakan masker itu 

ribet karena menurut mereka dengan menggunakan masker itu menghabat 

waktu mereka jika ingin berpergian apalagi jika mereka dalam kondisi tergesa-

gesa. Lalu juga ada beberapa narasumber yang tidak menggunakan masker 

mengatakan jika menggunakan masker itu akan terasa sumuk, pengap, dan sulit 

bernafas. Kemudian ada narasumber yang menggunakan masker tidak setuju 

akan pendapat narasumber yang tidak menggunakan masker. Dengan 

menyampaikan pendapatnya jika tidak menggunakan masker apakah kalian tidak 

takut berjerawat apa tidak sayang dengan kulit masing-masing. Dan juga udara 
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luar merupakan kumpulan virus, apa kalian tidak takut jika virus itu masuk ke 

dalam tubuh kalian? 

 Narasumber yang tidak menggunakan masker menjawab bahwa itu 

kembali pada pribadi masing-masing, karena jenis kulit orang berbeda-beda ada 

yang mudah berjerawat dan ada yang tidak berjerawat. Dan dia mengaku bahwa 

dia merupakan golongan orang yang tidak mudah berjerawat itu sebabnya dia 

tidak menggunakan masker saat berkendara. Lalu untuk masalah terkena virus, 

mereka juga merasa was-was juga jika ada hal yang tak terguga terjadi. Dan ada 

narasumber yang menggunakan masker mengatakan bahwa ia pernah bertanya 

dengan dokter kalau penyakit saluran pernafasan rentan menyerang usia anak 

dan lansia, dan apakah kalian yang tidak menggunakan masker tidak takut jika 

hal tersebut terjadi jika kalian tua nanti? Salah satu narasumber yang tidak 

menggunakan masker mengatakan bahwa ia takut lalu ia ingin mencoba 

memakai masker jika sudah diketahui dampak-dampak negatif seperti apa jika 

tidak menggunakan masker saat berkendara. 

 Narasumber yang menggunakan masker semua mengaku bahwa 

pertama kali mereka berkendara tidak menggunakan masker, kemudian mereka 

beralih untuk menggunakan masker saat berkendara dengan beberapa alasan 

yaitu sejak mengikuti sosialisasi dan pernah mendengar sebuah berita di televisi 

mengenai masker karena masker berguna untuk menghindari debu dan paru-

paru menjadi lebih sehat karena terhindar dari udara kotor yang berasal dari 

asap. Kemudian mereka juga mulai memiliki rasa terganggu saat berkendara 

karena menghirup asap kendaraan terupa kendaraan yang mengeluarkan asap 

yang lebat dan berwarna hitam. 

 Ada salah satu narasumber yang menggunakan masker bahwa ia 

mengaku bahwa ia termasuk tipe orang yang malas menggunakan masker 

karena ia merasa ribet dan malas. Kemudian ia menjadi beralih untuk 

menggunakan masker karena merasa udara di Kota Semarang semakin panas 

kemudian debu semakin banyak dan akibat dari debu tersebut menempel pada 

wajah dan wajah pun menjadi berat, tidak nyaman, dan lengket. Dan ada yang 

memiliki pengalaman pribadi bahwa pada malam hari banyak serangga kecil 

yang bertebangan kemudian serangga tersebut masuk melalui mulut karena 

tidak ada yang menutupi hidung dan mulut. 

 Kemudian ada narasumber yang tidak menggunakan masker bertanya, 

bahwa serangga kecil itu masuknya ke mata kenap bisa masuknya ke mulut atau 

pun hidung. Dan narasumber yang memiliki pengalaman tersebut menjawab 

bahwa mata sudah terlindungi dengan kaca helm, karena kaca helm itu tidak 
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sepenuhnya menutupi wajah. Sehingga juga perlunya masker untuk mencegah 

agar kejadian itu tidak terulang lagi. 

 Banyak narasumber yang mengatakan bahwa adanya edukasi untuk 

para pengendara sepeda motor untuk menggunakan masker itu penting dan 

penting karena untuk memberi tahu dampak buruknya. Mereka berpendapat 

untuk cara penyampaiannya berupa adanya iklan dan informasi tentang dampak 

negatif jika tidak menggunakan masker saat berkendara. Kemudian memberikan 

edukasi interaktif dan adanya bantuan pemerintah untuk memberi peraturan 

dalam undang-undang bahwa selain pakai helm ternyata penggunaan masker 

saat berkendara itu juga penting. Serta adanya seminar mengenai masker dan 

pengetahuan mengenai dampak buruk dari asap kendaraan. Ada pembagian 

masker gratis serta adanya desain kemasan yang menarik untuk menarik 

perhatian karena selama ini masker medis yang dijual juga hanya plastik biasa 

tidak ada yang menarik. Tetapi ada salah satu narasumber yang tidak 

menggunakan masker mengatakan bahwa pemberian edukasi itu tidak perlu 

karena ia berpendapat bahwa kalau orang Indonesia itu susah jika diberi 

informasi. Sehingga jika adanya edukasi itu percuma karena tidak akan diikuti. 

 

3.1.1.1.2. Kesimpulan Analisa FGD 

 Semua narasumber sadar akan pentingnya pemakaian masker dan 

merasa terganggu jika tidak menggunakan masker saat berkendara. Tetapi 

mereka yang tidak menggunakan masker tersebut kurang peduli dengan 

kesehatan tubuh mereka karena belum begitu paham akan dampak-dampak 

negatif dan ingin mencoba menggunakan masker hanya saja ingin lebih tau lebih 

dalam akan dampak negatif jika tidak menggunakan masker saat berkendara. 

 

3.1.2. Data Sekunder 

3.1.2.1. Analisa Kuesioner Online 

Menggunakan metode kuesioner online bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan antara pengendara sepeda motor yang menggunakan masker 

dengan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker. Kuesioner 

ini diikuti oleh masyarakat dimulai usia 17 tahun sampai 23 tahun keatas. Dimulai 

dengan usia 17 tahun karena usia tersebut merupakan usia anak sudah bisa 

menerima SIM (Surat Ijin Mengemudi). Dan kuesioner ini disebarkan kepada 

masyarakan yang tinggal di Kota Semarang sebanyak 50 responden yang terdiri 

dari 26 laki-laki dan 24 perempuan. Mereka yang memiliki usia 17-18 tahun 
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berjumlah 7 orang, 19-22 tahun berjumlah 32 orang, dan usia 23 tahun keatas 

berjumlah 11 orang.  

Dari 50 responden tersebut, banyaknya responden yang tidak menggunakan 

masker berjumlah 39 orang atau 78%, sedangkan responden yang 

menggunakan masker berjumlah 11 orang atau 22%. Separuh lebih responden 

yang tidak menggunakan masker saat berkendara menggunakan sepeda motor. 

kemudian responden yang tidak menggunakan masker memilki alasan kenapa 

tidak menggunakan masker saat berkendara, yaitu alasan paling banyak karena 

ribet, sumuk, dan malas. Tetapi mereka semua mengaku bahwa penggunaan 

masker saat berkendara itu penting. Ada 40 responden atau 80% yang 

mengetahui pentingnya penggunaan masker saat berkendara. Dan sisanya 10 

responden atau 20% yang belum mengetahui penggunaan masker saat 

berkendara. 

 

3.1.2.2. Wawancara 

Data sekunder diperoleh juga dari metode penelitian berupa wawancara. 

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi lebih lanjut atau 

lebih dalam. Wawancara ini dilakukan pada seorang dokter umum, yaitu dr. Dian 

Mayasari Aji Atmaja, M.Si.Med., yang bekerja di SMC RS. Telogorejo sebagai 

dokter umum. Wawancara dengan narasumber dokter bertujuan untuk 

menanyakan seputar penyakit yang diderita jika menghirup asap kendaraan dan 

peran masker sebagai alat pencegah penyakit yang berasal dari paparan polusi 

udara dari asap kendaraan. 

 

3.1.2.2.1. Analisa Wawancara Dokter 

Manusia yang terlalu sering mengihup asap kendaraan bermotor akan 

membahayakan tubuhnya sendiri karena dari asap kendaraan itu sendiri 

ada hasil pembakaran seperti bensin kemudian ada timbal. Dan hasil 

pembakaran tersebut terakumulasi di tubuh dan dapat menyebabkan 

penyakit berupa karbon monoksida. Karena adanya kandungan karbon 

monoksida atau CO pada asap kendaraan karena CO merupakan hasil 

yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan karena telah terjadinya proses 

pembakaran bensin di dalam mesin kendaraan. 

Kemudian tubuh manusia memerlukan oksigen, dan oksigen tersebut 

ditangkap oleh hemoglobin. Jika manusia terlalu banyak menghirup CO, dan 

hemoglogin akan menangkap CO tersebut jadi tubuh tidak bisa menangkap 

oksigen dan jika itu terjadi maka tubuh manusia tersebut akan kekurangan 
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oksigen. Jika terlalu sering mengirup asap kendaraan maka dampak 

penyakit bisa menyerang pada antara lain, yaitu otak, jantung, paru-paru. 

Jika otak teserang maka fungsi otak pun mulai berkurang dan lama 

kelamaan akan menyebapkan autis. Kemudian pada jantung memiliki 

gerakan untuk memompa darah keseluruh tubuh, jika jantung tersebut 

terserang maka gerakan jantung tersebut akan terhambat. Dan pada paru-

paru memiliki banyak penyakit jika ada partikel-partikel yang menempel 

pada paru-paru kan menyebabkan terganggunya fungsi pernafasan. Jika 

masih ringan akan menyebabkan batuk-batuk dan sesak nafas dan akan 

memicu terjadinya asma, PPOK (Paru-Paru Kronis). Dan ISPA (Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut) penyakit infesi ini bisa terjadi karena adanya 

gangguan pada vili yang terkena asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik 

dapat mengganggu kerja vili sehingga lebih mudah terserang ISPA. Dari 

penyaki tersebut bisa menyerang usia berapapun dan yang paling rentan 

adalah usia anak dan lansia. 

Masker  memiliki lapisan atau filter untuk menyaring partikel-pertikel 

yang berasak dari asap kendaraan. Minimal menggunakan masker medis. 

Masker medis memiliki lipatan pada masker, pada lipatan tersebut arahkan 

lipatan itu untuk mengarah ke bawah. Kemudian ada kawat pada sisi atas 

itu bertujuan untuk merapatkan masker pada wajah agar udara kotor tidak 

bisa masuk. 

 

3.1.2.3. Internet 

Data juga didapatkan dari internet karena banyak yang mengatakan bahwa 

jumlah kendaraan di Kota Semarang itu meningkat sehingga mengakibatkan 

polusi udara juga meningkat. Kemudian di artikel-artikel juga menyarankan untuk 

para pengendara sepeda motor untuk menggunakan masker untuk menghidari 

penyakit dari polusi udara yang berasal dari asap kendaraan.  

 

3.2. KHAYALAK SASARAN 

Target sasaran kampanye sosial ini ditujukan utama untuk para pengendara 

sepeda motor di jalan raya yang tidak menggunakan masker saat berkendara. 

1. Geografis   : Kota Semarang 

2. Demografis    

- Usia   : 17 – 22 tahun 

- Jenis Kelamin : Laki – Laki dan Perempuan 

3. Sosio Ekonomi Strata (SES) : B – C  
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4. Psikografis   :  

- Pengendara sepeda motor aktif 

- Pengendara yang tidak menggunakan masker 

 

3.3. Tone and Manner 

Perancangan ini menggunakan tampilan modern. Untuk memberikan kesan 

yang menarik untuk target sasaran. Penggunaan huruf dengan menampilkan huruf 

yang ringan dan mudah dibaca sehingga target akan lebih mudah memahami.  

Warna yang digunakan yakni dengan menggunakan warna-warna yang 

lembut, dan cerah. Sebab warna cerah dapat meningkatkan emosi positif yang ada 

pada tubuh manusia. Dan untuk menunjukan kesan semangat. Pemilihan warna juga 

masih berkaitan dengan kesehatan dan kesegaran yaitu warna hijau dan biru. 

 

3.4. STRATEGI PENYAMPAIAN PESAN 

STRATEGI KEGIATAN KETERANGAN 

Attention 
Media Cetak dan 

Media Sosial 

Berupa iklan baliho yang akan diletakkan 

di beberapa titik di jalan protokol atau 

jalan raya. Kemudian poster yang akan 

disebarkan dibeberapa sekolah dan 

kampus. Kemudian media sosial berupa 

instagram. 

Interest 
Roadshow dan Foto 

Kontes 

Akan diadakannya roadshow ke 

beberapa Sekolah Menengah Atas dan 

Universitas di Kota Semarang, untuk 

membagikan masker secara gratis, yang 

berlokasi di lapangan parkir sepeda motor 

sekolah dan unversitas. Pembagian 

masker tersebut bertujuan untuk para 

murid dan mahasiswa untuk mengikuti 

kontes foto keren dengan menggunakan 

masker yang telah dibagikan. Dan akan di 

pilih beberapa pemenang dengan 

beberapa katogori ditiap sekolah dan 

universitas. Dengan cara para peserta 
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mempubilkasikan foto tersebut di 

Instagram dengan diberi tag pada 

instagram Hello Masker. 

Search Media Sosial 

Iklan media sosial di instagram akan 

memberi informasi penting berupa 

seputar polusi udara dan masker. Dan 

memberi informasi mengenai seputar 

event yang akan dilaksanakan dan 

pengumuman pemenang lomba. 

Action Labirin Infografis 

Adanya Labirin Infografis yang berisikan 

informasi-informasi kandungan apa yang 

ada di dalam asap kendaraan. Kemudian 

apa yang akan terjadi jika asap tersebut 

masuk ke dalam tubuh, jika asap tersebut 

telah masuk ke dalam tubuh berlebihan 

makan akan menyerang kemana saja. 

Dan yang terakhir, kelebihan 

memnggunkan masker saat berkendara. 

Share 
Brosure infografis 

dan photobooth. 

Labirin Infografis yang berisikan informasi 

mengenai pentingnya penggunaan 

masker saar berkendara. Tidak hanya di 

labirin saja, tetapi juga akan disediakan 

brosur agar bisa dibawa oleh pengunjung 

dan bisa ditunjukan kepada kerabat 

mereka. Dan sedia photobooth sebagai 

tanda bahwa mereka peduli dengan 

kesehatan tubuh mereka, dan hasih 

photobooth bisa dijadikan merchandise 

karena dari frame dan foto tersebut bisa 

dijadikan pembatas buku, yang juga di 

butuhkan oleh anak usia pelajar. 

Sehingga mereka selalu ingat pesan-

pesan apa yang sudah disampaikan saat 

mereka berkunjung pada labirin tersebut. 
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3.5. TEMA KAMPANYE 

Tema kampanye ini bertujuan untuk mengajak anak muda untuk 

menggunakan masker saat berkendara sejak dini. Dengan membiasakan 

menggunakan masker sejak dini agar tidak terserang penyakit berbahaya saat tua 

nanti. Kampanye tersebut dibawakan dengan fun, agar pengunjung juga fun saat 

menggunakan masker saat berkendara. 

 

3.6. JUDUL KAMPANYE 

Kampanye sosial ini berjudul “HELLOW MASKER”. Kata “Hellow” berasal 

dari kata bahasa indonesia “Helo” yang merupakan sebuah kata sapaan yang diubah 

menjadi penulisan gaul atau alay yang biasa dilakukan oleh anak muda. Karena ingin 

memperkenalkan masker kepada masyarakat muda bahwa ada masker hidup kalian 

menjadi lebih sehat.  

 

3.7. TAHAPAN KAMPANYE 

Kampanye ini akan berlangsung tiga bulan, dan proses yang dilakukan 

bertahap. Untuk tahapan pertama pada bulan pertama akan dilakukannya strategi 

attention. Kemudian untuk tahapan kedua untuk bulan kedua akan dilakukannya 

strategi interest dan search. Dan untuk tahapan ketiga pada bulan terakhir akan 

dilakukannya strategi action. 

 

3.8. STRATEGI MEDIA 

3.8.1. Objektif 

 Untuk memberikan edukasi bahwa akan pentingnya penggunaan masker 

saat berkendara menggunakan sepeda motor. 

 Memberi pengertian dan pengetahuan atau informasi kepada pengendara 

aktif dengan adanya embient media berpaduan dengan infografis dengan 

menggunakan ilustrasi. Karena target sasaran adalah anak muda yang 

berusia mulai 17 tahun hingga 22 tahun, yaitu usia anak SMA dan 

mahasiswa. 

 Media yang akan digunakan adalah media sosial, media cetak, ddan embien 

media. 

3.8.2. Pendekatan Media 

1. Utama 

Media utama yang akan digunakan berupa unkonvensional media berupa 

infografis yang berada di dalam labirin. Dan media cetak berupa baliho karena 
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baliho terletak di jalan protokol atau jalan raya sehingga anak muda yang 

berpergian pasti melewati jalan raya sehingga baliho tersebut akan dilihat oleh 

banyak masyarakat. 

 

2. Pendukung 

Media pendukung berupa sebuah photobooth, media sosial, media cetak, 

merchandise berupa frame photobooth, packaging masker dan masker. 

Dengan media pendukung tersebut target sasaran menjadi lebih memahami 

dan selalu mengingat pesan yang sudah disampaikan dari kampanye tersebut. 

Karena media tersebut bisa dibawa pulang, disimpan, dipakai, atau didisplay. 

 

3.9. STRATEGI ANGGARAN 

3.9.1. Tahapan untuk Attention 

MEDIA HARGA (satuan) JUMLAH TOTAL 

Baliho Rp 3.000.000,-/bulan 4 titik Rp 12.000.000,- 

Iklan Instagram Rp 50.000,-/hari 12 hari Rp 600.000,- 

Poster Rp 5.000,-/lembar A3 50 lembar Rp 250.000,- 

  TOTAL Rp 12.850.000,- 

 

3.9.2. Tahapan untuk Interest 

MEDIA HARGA (satuan) JUMLAH TOTAL 

Masker bahan 

kain katun 

polos 

Rp 20.000/box 

(isi 10 masker) 
70 box Rp 1.400.000,- 

X Banner + alat Rp 60.000,- 2 banner Rp 120.000,- 

Iklan Instagram Rp 50.000,-/hari 12 hari Rp 600.000,- 

Kaos Panitia Rp 50.000,-/pcs 4 orang Rp 200.000,- 

Baliho Rp 3.000.000,-/bulan 4 titik Rp 12.000.000,- 

  TOTAL Rp 14.320.000,- 
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3.9.3. Tahapan untuk Action 

MEDIA HARGA (satuan) JUMLAH TOTAL 

Masker bahan 

kain katun 
Rp 1.500,-/pcs 3000 pcs Rp 4.500.000,- 

Booth display Rp 2.000.000,-/booth 1 booth Rp 2.000.000,- 

Photobooth Rp 1.000.000,- 1 booth Rp 1.000.000,- 

MMT infografis Rp 65.000,-/m2 8m2 Rp 520.000,- 

Patung Maskot Rp 1.000.000,-/pcs 2 pcs Rp 2.000.000,- 

Brosur Rp 65.000/rim 3 rim Rp 195.000,- 

Gantungan 

kunci 
Rp 8.000,00 100pcs Rp 800.000,- 

X Banner Rp 20.000,-/cetak 2 cetak Rp 40.000,- 

Paper Frame 

Photobooth 
Rp 100.000/rim 4 rim Rp 400.000,- 

Sticker Rp 30.000/rim 4 rim Rp 120.000,- 

Packaging 

Masker 
Rp 5.000/pcs 3000 pcs Rp 15.000.000,- 

  TOTAL Rp 26.575.000,- 

 

3.9.4. Total Keseluruhan 

TAHAPAN STRATEGI HARGA 

Tahapan Attention Rp 12.850.000,- 

Tahapan Interest Rp 14.320.000,- 

Tahapan Action Rp 26.575.000,- 

Total Rp 53.745.000,- 

 

  


