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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Strategi Komunikasi   

3.1.1 Sasaran khalayak dan target audience 

a. Geografis 

Kota Semarang. 

Primer : Mahasiswa usia 18-20 tahun 

Sekunder : Mahasiswa usia 21-23 tahun 

b. Demografis 

Target audience adalah mahasiswa usia 18-23 tahun yang baru saja menjadi 

mahasiswa dan mahasiswa tingkat akhir yang memiliki kebiasaan menunda-nunda 

pekerjaan atau tugas kuliah. Dengan SES A-B karena kecenderungan yang dilakukan 

adalah bermain gadget, nongkrong, dan biasanya target memiliki gadget yang canggih. 

c. Psikografis dan Behavioral 

Target sasaran memiliki kecenderungan untuk: 

- Suka menunda tugas 

- Menghindari mengerjakan tugas dengan melakukan hal lain yang lebih  

menyenangkan ( bermain gadget, nongkrong, melakukan hobi ) 

- Malas 

- Kesulitan untuk berhenti melakukan prokrastinasi 

3.1.2 Analisa Target Sasaran  

  3.1.1.1 Analisa SWOT 

a. Kekuatan (Strenght) 

Perancangan ini dapat memberikan dampak pencegahan dan 

mengatasi kebiasaan prokrastinasi yang sudah lama ingin dihilangkan oleh 

para mahasiswa namun tidak berhasil. Dengan adanya aplikasi yang 
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memberikan selain pengingat juga reward. Sehingga seseorang tergerak 

untuk melakukan tugas mereka dengan diiming imingi reward. 

b. Kelemahan (Weakness) 

Perasaan malas yang menjadi faktor paling utama seseorang 

melakukan prokrastinasi ini sulit untuk dihilangkan dan mahasiswa banyak 

yang merasa prokrastinasi atau penundaan adalah hal yang wajar. 

c. Kesempatan (Opportunity) 

Dengan perancangan ini, mahasiswa mendapatkan pencerahan dan 

cara inofatif untuk mencegah terjadinya prokrastinasi sehingga presentase 

prokrastinasi mahasiswa di Semarang nantinya akan berkurang dan pada saat 

memasuki dunia kerja, mahasiswa sudah terbiasa dengan tanggung jawab 

untuk tidak menunda tugas. 

d. Ancaman (Treat) 

Prokrastinasi sudah terjadi sejak dahulu, dengan presentase yang 

besar dan hingga sekarang masih menjadi sebuah masalah yang belum ada 

penyelesaian yang signifikan. 

e. Tone and manner 

Perancangan ini akan menggunakan gaya bahasa Inggris, untuk 

memberikan kesan yang modern dengan target sasaran kaum akademisi dan 

agar dapat mencakup ranah yang luas. Gaya bahasa yang digunakan adalah 

bahasa Inggris yang umum dan ringan sehingga tidak sulit untuk 

memahaminya. 

Warna yang digunakan adalah warna panas, untuk memberikan 

semangat dan dorongan kuat serta kesan positif ( berdasarkan teori warna ). 

Akan menggunakan jenis huruf Sans Serif untuk memberikan kesan lugas 

dan modern, juga akan menggunakan jenis huruf casual script untuk 

memberikan kesan friendly dan fleksibel ( berdasarkan teori tipografi ). 

3.1.3 Konsep Penyampaian Pesan ( what to say ) 

 Tema kampanye 
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Tema kampanye ini adalah melatih diri untuk lebih bertanggung 

jawab dengan tugas dan dapat memanfaatkan waktu dengan efektif. Dengan 

tema ini diharapkan audience dapat mencegah adanya kebiasaan 

prokrastinasi dengan berlatih dan membiasakan diri sedikit demi sedikit 

untuk dapat lebih tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

 Judul kampanye 

Perancangan kampanye ini akan berjudul HIT THE TASK! Nama ini 

diambil sesuai dengan rencana aplikasi yang akan dibuat. Hit disini berarti 

mendapatkan, atau mengenai dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas yang 

berada pada list yang sudah dibuat. Kata hit disini digunakan agar judul ini 

terkesan seperti perintah yang bersemangat. Karena nantinya aplikasi akan 

dibuat seperti perintah yang diburu waktu, namun memiliki reward. Dan 

judul disini merupakan kata perintah, agar seseorang terdorong untuk 

menyelesaikan tugas ini. Judul ini menggunakan bahasa Inggris karena target 

adalah kalangan akademisi yaitu mahasiswa dan target adalah SES A dan B. 

Tagline nya adalah As Soon As Now. Memberikan kata yang mudah 

diingat dan memiliki unsur kata “sekarang” dan “segera” untuk lebih 

menjelaskan bahwa tugas harus diselesaikan sesegera mungkin, dan waktu 

itu adalah sekarang. 

3.1.4  Strategi penyampaian pesan  ( how to say ) 

a. Attention  

Membuat media interaksi berbasis tegnologi di cafetaria kampus yang 

pasti akan dikunjungi mahasiswa, dan di Cafe Antarakata Semarang. Karena 

90% hasil dari cultural probing, saat mahasiswa melakukan kebiasaan 

prokrastinator mereka akan melakukan kegiatan nongkrong bersama teman-

teman. Cafetaria dan cafe Antarakata dipilih karena dua tempat ini biasa 

menjadi basecamp nongkrong mahasiswa. Cafe Antarakata terletak di 

Tembalang, sehingga membuat cafe ini letaknya dekat dengan kampus-

kampus di Semarang. Satu cafe lagi berada di Jalan A.Yani dimana ini adalah 

di tengah kota sehingga akan sangat mudah dijangkau.  

Media ini akan berupa photobox dimana tidak lepas dari interactive 

tegnologi media yang menjadi ide utama tahapan ini. Photobox tersebut akan 
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diberikan judul “Do Task Tomorrow? Take a Photo Now!”. Seseorang yang 

sering melakukan tugasnya esok hari dan menunda-nunda, akan tertarik untuk 

masuk dan mengambil foto. Dari photobox ini terdapat perintah “Take a 

picture, if you like to do task tomorrow!” Setelah foto, audience akan 

mendapatkan soft file dan hard file nya. Foto ini nantinya akan digunakan 

untuk tahapan-tahapan berikutnya menggunakan media instagram. 

Setelah foto, akan diberikan langkah untuk mencari informasi melalui 

akun instagram dan OA line hit the task event di screen photobox 

menggunakan barcode untuk langsung dapat terhubung. 

Photobox ini digunakan karena mahasiswa sebenarnya sudah menyadari 

bahwa dirinya adalah seorang prokrastinator. Photobox ini menawarkan 

solusi kepada prokrastinator secara halus dan bertahap agar secara tidak 

langsung mereka akan mengikuti tahapan hingga ke event. 

b. Interest   

49,8% mahasiswa bermain gadget saat melakukan prokrastinasi. Hal ini 

menjadi dasar pemilihan media ini yaitu Instagram. Selain itu instagram juga 

merupakan platform yang sering dibuka pada data cultural probing. Salah satu 

platform media sosial yang sering digunakan mahasiswa. Pada tahap ini, akan 

dibuat iklan mengenai prokrastinasi dan mengenai aplikasi HIT THE TASK!. 

Akan menggunakan instagram sponsor sehingga iklan akan muncul di 

timeline instagram secara luas. Menurut penelitian The Huffington Post dalam 

www.merdeka.com jam 5 sore adalah waktu yang banyak digunakan oleh 

seseorang untuk mengecek linimasa, maka waktu inilah yang digunakan 

untuk mengupload iklan media sosial.  

Kemudian juga akan diletakkan di bioskop-bioskop Semarang sebagai 

pendukung. Mahasiswa di Semarang juga sangat suka menonton di bioskop ( 

10,4% ), maka bioskop menjadi satu alternatif penyampaian iklan. Iklan ini 

akan ditayangkan pada pemutaran film yang paling laris pada masa tayang 

tiap bulan. 

Instagram juga akan menjadi sarana menuju ke tahap search. Dari akun 

IG hit the task akan diberikan petunjuk untuk mengupload foto yang sudah 
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didapat dengan twibon di photobox, lalu beri hastag dan tag akun official 

instagram hit the task event untuk mendapatkan username dan passsword 

login ke website (akan diberikan link nya di instagram) melalui DM. 

Nantinya, ini akan digunakan untuk mendapatkan free ticket ke event HIT 

THE TASK. 

c. Search   

Dalam tahap search, akan diberikan link website hitthetask.com yang 

berisikan informasi lebih lanjut mengenai event ini. Juga akan ada informasi 

tentang prokrastinasi akademik, akibatnya, tips tips cara mengatasinya. 

Sebelumnya, audience harus login dulu menggunakan username dan 

password yang sudah diberikan, kemudian setelah login akan mendapatkan 

ticket online agar dapat masuk ke acra hit the taks event secara gratis. 

Selain media sosial, juga akan ada media cetak seperti X-banner yang 

akan dipasang di kampus-kampus dan baliho yang akan dipasang di daerah 

Tembalang karena terdapat banyak mahasiswa yang melalui tempat tersebut 

serta di tengah kota agar terlihat secara massal untuk mengiklankan event dan 

aplikasi ini. 

d. Action  

Action akan dilakukan melalui event HIT THE TASK yang akan 

diadakan di cafe Antarakata. Ada dua cafe dan keduana akan digunakan. Cafe 

ini digunakan sebagai media karena letaknya yang strategis, dan memang 

sudah sering didatangi oleh mahasiswa. Event ini merupakan salah satu media 

untuk menggaet masa kalangan mahasiswa. 

Audience akan menunjukkan online ticket agar dapat masuk. Event ini 

akan terdiri dari beberapa acara : 

1. Talkshow singkat pada pukul 7 malam. Dipilih pukul 7 malam 

karena cafe Antarakata akan ramai pada malam hari. Talkshow 

tentang prokrastinasi akademik dengan Psikolog Pendidikan dan 

Cinta Laura sebagai salah satu artis lulusan luar negeri ( Columbia 

University) dengan IPK 3,85 jurusan psikologi dan moderator 

mahasiswa. Talkshow selama 2 jam menjelaskan secara singkat 



31 
 

mengenai prokrastinasi akademik dilanjutkan dengan tanya jawab 

seputar prokrastinasi akademik. Kehadiran artis digunakan untuk 

menarik masa dan talkshow menjadi terkesan santai dan tidak 

formal. 

2. Launching aplikasi HIT THE TASK dengan moderator, untuk 

memberikan cara aplikasi bekerja selama 1 jam. 

3. Ditutup dengan live music sebagai hiburan. 

4. Photo booth . Photo booth akan digunakan sebagai media 

pendukung sekaligus share ke instagram dengan postingan 

instagram dan ke snapgram dengan memberikan tag location dan tag 

ke akun instgram. Setelah upload akan mendapatkan minuman gratis 

dari Antarakata. Hal ini selain dapat mempromosikan event, juga 

akan mempromosikan tempat sehingga orang yang penasaran akan 

datang ke Antarakata. 

Dalam aplikasi ini, akan ada penjelasan mengenai prokrastinasi sebagai 

pengantarnya. Kemudian akan masuk dalam MAP yang digunakan sebagai 

patokan TASK yang dapat dikelompokkan sesuai waktu deadline tiap 

minggu. Setiap berhasil melalui satu waktu deadline maka akan mendapatkan 

poin reward. Setiap selesai menyelesaikan task, audience akan mengupload 

bukti progress task dalam format jpg untuk ditukarkan dengan poin reward. 

Semakin jauh dari deadline, maka akan semakin banyak poin reward yang 

akan didapat. Untuk mengingatkan bahwa ada dealine yang harus 

diselesaikan, maka akan diberikan pop up reminder dengan suara agar lebih 

mudah mencuri perhatian. Reminder ini akan muncul setiap beberapa jam 

dengan setting yang dapat diatur oleh pengguna. Poin ini nantinya akan dapat 

ditukarkan dengan berbagai macam hal yang sifatnya discount, entertain dan 

shopping ( bioskop, makanan, fashion ). Aplikasi jenis ini dipilih karena salah 

satu penyelesaian prokrastinasi akademik adalah dengan membuat list dan 

skala prioritas menurut psikolog. 

d. Share  

Dalam tahap share, aplikasi yang sudah di download oleh peserta event 

atau yang bukan peserta harus di capture. Lalu akan mendapatkan voucher 



32 
 

buy 1 get 1 di cafe Antarakata. Dengan cara mengupload capturan tersebut ke 

instagram story, kemudian tag ke instagram hitthetask dan antarakata. 

Dengan voucher buy 1 get 1 maka audience akan membawa teman. 

Maka akan membuat 1 orang lagi tahu mengenai event ini, dan diharapkan 

dapat mendownload aplikasi ini juga. Karena nantinya, photobox pada 

tahapan attention tetap akan ada di cafe Antarakata untuk setiap orang baru 

mencoba. 

3.2 Analisa Target Audience 

3.2.1 Angket 

Peneliti menyebarkan angket kepada 200 mahasiswa di Semarang untuk 

mendapatkan data secara kuantitatif mengenai banyaknya pelaku prokrastinasi 

dan apa penyebab mayoritas prokrastinasi. 

Dari angket ini didapatkan bahwa pelaku prokrastinasi akademik di 

Semarang sebanyak 45,8% pernah melakukan prokrastinasi, lalu 36,8 % sering 

melakukan prokrastinasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh 

mahasiswa di Semarang pernah melakukan prokrastinasi akademik.  

Kemudian pelaku paling banyak berusia 21 tahun dan berada pada 

semester 8 dan sedang melangsungkan pengerjaan skripsi. Maka prokrastinator 

yang butuh tindakan mengatasi berada pada usia 21-23 tahun. Namun 

pencegahan dilakukan pada mahasiswa yang masih belum banyak menjadi 

prokrastinator, yaitu mahasiswa semester awal dan pada usia 18-20 tahun. 

Prokrastinator akademik di Semarang mayoritas berada pada skala 3, 

dimana skala tersebut berarti prokrastinator di Semarang masih dalam tahap 

sedang. Namun kedudukan ke dua ada pada skala 2. Itu berarti mendekati ke 

tahap tinggi. Jadi dapat disimpulkan prokrastinasi di Semarang terjadi pada 

tahap menengah hingga tinggi. 

Faktor utama penyebab prokrastinasi akademik adalah rasa malas 

(53,7%). Sedangkan sisanya dikarenakan sulit mengatur waktu, kemudian 

karena tidak suka dengan tugasnya dan takut gagal mengerjakan tugas. 
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Didalam kemalasan yang mereka lakukan untuk prokrastinasi adalah 

mengalihkan dengan tindakan tindakan lain yang lebih menyenangkan. 

Mayoritas bermain hand phone ( 49,8 % ). Bermain hand phone seperti media 

sosial, chatting dan lain-lain. Kemudian kegiatan lainnya adalah melakukan 

hobi pribadi mereka. 

Akibat yang dirasakan prokrastinator yang paling besar adalah lembur 

sebanyak 127 orang. Kemudian yang ke dua akibatnya adalah tugas tidak 

maksimal sebanyak 91 orang. 51 orang mengatakan stress, dan sisanya tidak 

lulus mata kuliah. 

Para mahasiswa sudah berusaha untuk mengurangi dan mengatasi 

kegiatan prokrastinasi ini namun banyak yang tidak berhasil.  

3.2.2 Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan psikolog kepada dosen psikolog 

( Dra.R.A.Praharesti Eriany, M.Si ) yang concern terhadap masalah pendidikan 

remaja. Dengan tujuan mencari penyelesaian masalah dan mengetahui faktor 

penyebab prokrastinasi dari segi akademik.  

Dari jawaban Ibu Eri, prokrastinasi adalah tindakan menunda pekerjaan 

dengan melakukan kegiatan lain yang lebih menyenangkan untuk menghindari 

tugas tersebut. Prokrastinasi sering terjadi terutama dikalangan mahasiswa. 

Seseorang dapat melakukan prokrastinasi diperngaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu : 

1. Mindset yang keliru terhadap waktu ( satu minggu di mata prokrastinator 

kadang terlihat lama padahal pada kenyataannya itu sangat cepat ) 

2. Persepsi yang mengatakan bahwa tugas itu mudah atau menyepelekan tugas 

3. Persepsi bahwa tugas itu sulit, sehingga butuh banyak waktu untuk 

mempersiapkan mengerjakan tugas 

4. Sistem toleransi yang terlalu tinggi yang diberikan oleh universitas 

5. Menunda karena takut gagal ( fear of failure ) 

6. Tidak dapat tegas menolak ajakan atau permintaan orang lain sehingga tugas 

nya tertunda 
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7. Biasanya, orang yang melakukan prokrastinasi adalah orang yang tidak 

tahan dengan tekanan, sehingga ketika ada tugas yang terlihat sulit mereka 

menjadi melemah motivasinya, bukan malah menggebu-gebu 

Budaya kurang menghargai waktu yang dimiliki orang Indonesia juga 

menjadi salah satu faktor. Selain kurang menghargai waktu, juga budaya 

toleransi waktu “ngaret” di Indonesia. 

Prokrastinasi juga dikawatirkan akan merambah ke dunia kerja jika 

sudah keterbiasaan sejak kuliah. Dikawatirkan akan kurangnya tanggung jawab 

yang terbawa hingga dunia kerja oleh prokrastinator. Maka dari itu prokrastinasi 

sangat perlu untuk dicegah. 

Cara agar terhindar dari prokrastinasi secara psikologis adalah dengan : 

1. Membuat prioritas 

2. Mengatur managemen waktu 

3. Mindset yang dirubah 

4. Memberikan dan memaparkan akibat buruk dari prokrastinasi pada 

prokrastinator ( adanya denda, konsekuensi ) 

5. Membuat checklist 

6. Memberikan dorongan agar prokrastinator tidak melakukan hal ini lagi 

Cara lainnya adalah dengan mengontrol menggunakan sistem dan aturan 

yang diberlakukan agar meminimalisir adanya keterlambatan yang diakibatkan 

oleh prokrastinasi akademik. 

3.2.3 In Depth Interview 

In depth interview dilakukan peneliti kepada pegawai dan pekerja 

freelancer guna mengetahui apakah prokrastinasi saat kuliah berpengaruh pada 

saat mereka bekerja.  

Didapatkan hasil bahwa mereka yang pada saat kuliah melakukan 

prokrastinasi cenderung masih membawa kebiasaan tersebut sampai kerja 

sehingga membuat mereka kewalahan dengan waktu istirahat mereka karena 

harus menyelesaikan deadline yang diberikan oleh perusahaan dan klient. 

Sedangkan yang pada saat, kuliah tidak melakukan prokrastinasi menjadi lebih 
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bertanggung jawab lagi saat di dunia kerja. Karena pada dasarnya mereka saat 

kuliah sudah sangat menghargai deadline maka itulah yang terbawa hingga ke 

perusahaan. 

3.2.4 Forum Group Discussion 

FGD ini dilakukan kepada mahasiswa tingkat / semester awal yang 

menjadi target pencegahan prokrastinasi sejak dini. Dalam FGD ini ingin 

diketahui apakah mahasiswa semester awal juga sudah terbiasa melakukan 

prokrastinasi atau tidak dan bagaimana dampaknya untuk mereka. Dan apakah 

menurut mereka hal ini perlu untuk diatasi.  

Para mahasiswa ini menanggapi bahwa mereka juga terkadang 

melakukan prokrastinasi akademik. Dalam pengerjaan maupun pengumpulan 

tugas. Dan hal tersebut terpengaruh kedalam nilai akademik mereka. Bahkan 

ada yang sampai tidak lulus mata kuliah. Mereka juga mengeluh prokrastinasi 

membuat mereka lembur dan tidak konsentrasi belajar pada keesokan harinya 

karena lembur dan lelah. 

Parah mahasiswa ini mengatakan bahwa mereka sudah mencoba 

melakkan pencegahan dengan mencoba tepat waktu, namun rasa malas dan 

tidak mood mengalahkan mereka sehingga akhirnya mereka tetap melakukan 

prokrastinasi. 

Namun mereka sangat ingin prokrastinasi akademik ini dapat diatasi 

dengan baik dan mereka ingin terhindar dari hal tersebut. 

3.2.5 Cultural Probing 

Cultural probing adalah tindakan yang dilakukan peneliti untuk 

mengetahui lebih dalam kebiasaan yang dilakukan oleh korban ( prokrastitor ) 

sehingga dengan mengetahui kebiasaan ini maka dapat memberikan ide untuk 

media perancangan dan cara pencegahan. 

Cultural probing ini dilakukan selama 2 minggu kepada beberapa 

mahasiswa dengan Universitas di Semarang yang berbeda ( Unika, Undip, 

Unwahas, Udinus, Unisbank, UNAKI, Unimus, Untag, UPGRIS, UNNES, 
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USM ). Waktu ini dianggap sudah efektif untuk mengetahu keseharian 

prokrastinator. 

Setelah melakukan cultural probing selama dua minggu, peneliti 

mendapatkan data bahwa setiap kali prokrastinator melakukan prokrastinasi 

pada pekerjaannya, ia akan merasa cemas dan tidak tenang. Namun, setelah dia 

merasa cemas dan tidak tenang, tindakan prokrastinasi akan dilulang kembali 

dilain kesempatan. Dan perasaan itu kembali terulang. Prokrastinator tidak 

merasa jera dengan kebiasaan penundaan ini yang mengakibatkan mereka tidak 

tenang maupun terlambat menyelesaikan tugasnya. 

Namun ada pula yang selalu menepati mengerjakan tugas, ketika mereka 

menepati waktu deadline mereka, mereka tidak akan merasa khawatir dan lebih 

optimis pada tugas yang mereka buat. Mereka yang selalu tepat waktu akan 

merasa tenang. 

Kegiatan yang mereka lakukan ketika tidak mengerjakan tugas yang 

paling banyak adalah pergi bersama teman ( nongkrong/jalan-jalan). Kemudian 

juga bermain handphone ( Chatting, gaming ). Faktor yang membuat mereka 

menunda adalah melihat waktu yang dirasa masih panjang, persepsi yang 

mereka buat dikepala mereka mengatakan bahwa waktu yang mereka miliki 

untuk mengerjakan tugas masih panjang namun nyatanya tidak. Faktor 

kemalasan juga menjadi faktor kuat lainnya. 

3.2.6 Kesimpulan 

Dari semua hasil penelitian yang sudah dikumpulkan, didapatkan bahwa 

prokrastinasi akademik memang banyak terjadi di masyarakat. Mengingat 

penelitian milik Janssen dan Carton tahun 1999 yang dijadikan sebagai patokan 

mengatakan bahwa 50-90% mahasiswa melakukan tindakan prokrastinasi. 

Terbukti dari penelitian lanjut yang dilakukan peneliti melalui angket yang 

disebarkan pada 200 responden mahasiswa menyatakan bahwa 82,6% 

mahasiswa melakukan tindakan prokrastinasi akademik. Dan 14,4% sisanya 

jarang melakukannya. Jika ditotal akan menjadi 97% mahasiswa menjadi 

pelaku prokrastinasi akademik. Hal ini menjadikan prokrastinasi akademik 

masalah yang genting, karena memiliki banyak akibat negatif pada pelaku nya. 
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Pada cultural probing dan in depth interview peneliti menemukan 

bahwa akibat prokrastinasi ada sangat banyak. Menguatkan asumsi pada latar 

belakang, bahwa prokrastinasi memang membuat gelisah dan cemas. Dalam 

angket juga ditunjukkan bahwa prokrastinasi membuat lembur, dan hasil 

berikutnya menunjukkan bahwa prokrastinasi membuat pekerjaan menjadi 

tidak maksimal, yang menguatkan kembali asumsi awal. Akibat yang paling 

berbahaya adalah prokrastinasi bisa saja terbawa menjadi sebuah kebiasaan saat 

di dunia kerja, seperti data yang didapat dari in depth interview terhadap 

employe. Ternyata, orang yang terbiasa melakukan prokrastinasi akan 

membawa kebiasaan tersebut hingga ke dunia kerja sehingga membuat diri 

mereka sendiri dalam kesulitan. Hal inilah yang menguatkan prokrastinasi harus 

dicegah. 

Forum Group Discussion pada mahasiswa tingkat awal yang akan 

dijadikan target audience juga sangat mendukung adanya tindakan pencegahan 

terhadap prokrastinasi akademik. 

Hal yang harus dilakukan untuk mencegah adalah dengan membuat 

sebuah media yang mengandung undur prioritas, management waktu, dan 

dorongan kepada prokrastinator. Hal ini dipaparkan oleh Dra.R.A.Praharesti 

Eriany, M.Si selaku dosen psikologi yang konsern dibagian pendidikan remaja. 

Media ini akan menggunakan media yang interaktif dan berhubungan dengan 

gadget karena hal utama yang dilakukan oleh prokrastinator saat menghindari 

tugas adalah bermain gadget. Yang akan dibalut dengan cara perancangan 

kampanye sosial dimana akan dapat menyampaikan pesan secara lebih tepat dan 

dapat mendukung media utama yang dibuat. 

3.3 Strategi media  

3.3.1 Objektif Media  ( tambahin media yang menjebatani tiap tahapan dn bisa 

balik lg ke attention ) 

                                                       ATTENTION 

-Photobox 

-barcode media 

sosial ( dalam 

photobox ) 

Kampus dan Cafe Antarakata 

Kampus ( Juni 2018 – 

Agustus 2018 ) 

Antarakata ( Juni 2018 – 

unknown ) 
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                                                        INTEREST 

-Iklan aplikasi 

-tiket online event 

(upload foto dari 

photobox) 

Instagram, Bioskop September-Desember 2018 

                                                         SEARCH 

-Website 

-Tiket online event 

-X-banner dan 

Baliho 

Website, Tembalang dan 

Simpang Lima 
Januari-Mei 2019 

                                                         ACTION 

-Talk show singkat 

-Launching aplikasi 

-Demo aplikasi 

-Photobooth 

(free pass dengan 

online ticket) 

Cafe Antarakata 
2 Mei 2019 

( HUT Semarang ) 

                                                          SHARE 

-Voucher buy 1 get 

1 di Antarakata 

- Capture and 

upload aplication 

Antarakata, Instagram Juni 2019 

 

Tabel 3.1 Tabel AISAS 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

3.3.2 Pendekatan media  

Perancangan kampanye sosial ini akan menggunakan pendekatan tegnologi dan 

interaksi serta sesuatu yang fun dan reward. Agar mahasiswa tertarik untuk 

mengikutinya. 

 

3.3.3 Budgeting  
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Tabel 3.2 Tabel Budgeting 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

 

 

 

 

 

 

JENIS MEDIA ATTENTION BIAYA 

Non Konvensional Photobox (13 buah) Rp. 65.000.000,- 

Konvensional Cetak foto (2000 lembar) Rp. 20.000.000,- 

JENIS MEDIA INTEREST BIAYA 

Non Konvensional 
Iklan aplikasi di bioskop (5 bioskop) Rp. 50.000.000,- 

Iklan Instagram Rp. 5.000.000,- 

JENIS MEDIA SEARCH BIAYA 

Non Konvenional 
Website Rp. 10.000.000,- 

Baliho (5 bulan) Rp. 73.000.000,- 

Konvensional X-Banner (10 buah) Rp. 5.000.000,- 

JENIS MEDIA ACTION BIAYA 

Non Konvensional Aplikasi Rp. 50.000.000,- 

Konvensional 

Backdrop (2x6 m) Rp. 3.000.000 

Photo booth (2x4 m) Rp. 3.000.000,- 

Pembicara Rp. 50.000.000,- 

JENIS MEDIA SHARE BIAYA 

Konvensional Voucher buy 1 get 1 Rp. 10.000.000,- 

  LAIN – LAIN (10% total biaya) Rp. 34.400.000,- 

  TOTAL BIAYA Rp. 378.400.000,- 


