
 

14 
 

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 
Wawancara. Dan untuk memperoleh data sekunder didapatkan melalui kuesioner 
online, studi literatur, dan internet. 

3.1.1 Data Primer 

3.1.1.1  Wawancara 

  Wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan data primer terkait 
dengan target sasaran untuk rancangan yang akan dibuat penulis. Dengan 
narasumber adalah sopir ambulan yang mengalami permasalahan di jalan 
ketika mengantar orang sakit menuju rumah sakit. Data yang ingin 
didapatkan adalah : 

a) Pengalaman saat ingin menerobos padatnya arus lalu lintas. 

b) Faktor yang menghambat ambulan menerobos 

Wawancara ini dilakukan pada hari Minggu 19 Agustus 2018 pukul 
17.00 – 17.30 WIB di RS Panti Wilasa Citarum Semarang. Dengan 
narasumber bernama Bapak Wuryanto berprofesi sebagai sopir 
ambulan. 

3.1.1.1.1. Analisa Wawancara Individual 

 Dari narasumber mengatakan kendala yang dialami saat mengatar 

korban adalah pengendara bermotor tidak memberi jalan kepada ambulan 

untuk melintas. Padahal sopir ambulan sudah membunyikan sirine dan bel 

klakson supaya pengedara bermotor tidak menutupi jalan ambulan.  

Narasumber juga mengatakan kemacetan atau jalan yang di lewati tidak 

semuanya susah untuk diterobos, titik kemacetan bisa berpindah - pindah 

tidak tertuju pada satu titik jalan saja. Itu salah satu faktor yang menambah 

kesulitan sopir ambulan saat ingin mengantar pasien ke rumah sakit, 

narasumber tidak bisa menentukan rute yang efektif agar mudah melintas. 

3.1.1.1.2. Kesimpulan Analisa Wawancara 

Pentingnya rasa toleran terhadapa sesama pengguna jalan lah yang perlu 

ditingkatkan, agar dampak yang lebih parah seperti kematian karena ambulan 

tidak diberi jalan bisa dihindari kalau saling toleran. 

3.1.2.  Data Sekunder 

3.1.2.1. Analisa Kuesioner Online 
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Menggunakan metode kuesioner online bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kesadaran terhadap sesama pengguna jalan. Kuisioner ini diikuti oleh 

masyarakat dari usia 16- 22 tahun. Karena di usia inilah para pengendara 

bermotor mulai mendapatkan SIM. Kuisioner disebarkan kepada masyarakat 

kota Semarang sebanyak 50 rensponden laki –laki dan perempuan.  

Sebanyak 70% pengguna jalan menggunaka kendaran pribadi berupa 

sepeda motor. 81% mengetahui instruksi yang biasa mereka temukan 

contohnya di pesawat yaitu instruksi menggunakan sabuk keamanan. 

Sebanyak 80% pengguna jalan tidak melihat instruksi saat ambulan melintas. 

3.1.2.2. Wawancara Kelompok 

Metode ini dilakukan bertujuan mendapatkan informasi lebih dari 

pihak penggendara bermotor yang menghambat laju ambulan. Wawancara 

dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu sebagian pengendara sepeda 

motor dan sebagain pengendara mobil. 

3.1.2.2.1 Analisa Wawancara Kelompok 

 Penggendara bermotor memahami aturan tentang mendahulukan 

ambulan yang menyalakan sirine tetapi banyak juga pengendara yang 

kesulitan untuk menepi bahkan diam saja karena bingung tidak bisa menepi. 

3.1.2.3. Internet 

 Data Juga didapatkan di internet karena untuk mendapatkan data 

kecelakaan dikota Semarang sehingga mempengaruhi mobilitas ambulan dan 

sebagaimana mestinya pengguna jalan saling berebut agar sampai tujuan 

masing –masing, bahkan mengebut agar tidak perlu menepi untuk memberi 

jalan. 

 

3.2. KHALAYAK SASARAN 

Target sasaran ditujukan untuk pengguna jalan yang biasa menggunakan 

kendaraan pribadi untuk berpergian. 

1. Geografis   : Jl. Imam Bonjol, Jl. Pemuda, jl. Mt 

Haryono, jl. Mentri Supeno, jl. Veteran Semarang. 

2. Demografis  
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Usia   :16 - 22 tahun 

Jenis Kelamin  : Pria dan Wanita 

3. Sosio Ekonomi Strata (SES)  : A – B 

4. Psikografis    : Pengendara Bermotor 

 

3.3. Tema Instruksional 

 Tema desain instruksional ini bertujuan memberikan informasi yang cepat, 
efektif, dan efisien. 

 

3.4. Strategi Media 

3.4.1. Objektif 

 Untuk memberikan instruksi bahwa akan pentingya memberi jalan untuk 

ambulan yang membawa orang yang sedang sakit. 

 Memberikan pengetahuan atau informasi tata cara menepi saat ambulan 
melintas. 

 Media yang digunakan adalah ambient media, media cetak, dan media sosial. 

3.4.2. Pendekatan Media 

1. Utama 

 Media utama yang digunakan berupa ambient media yang bisa dirasakan 

langsung oleh pengguna jalan, yaitu street furniture media berupa lampu 

yang bisa diletakkan di sekitar traffic light jalan raya. Dengan tujuan  untuk 

memudahkan pengendara melihat dan mengikuti maksud dari ambient media 

tersebut. 

2. Pendukung 

Media pendukung sebuah banner, sticker, parfum mobil, dan masker. 

Dengan media pendukung tersebut target menjadi paham dan mengingat 

pesan yang disampaikan.  

 

 

 

 


