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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisis Data Riset 

3.1.1 Wawancara Ahli Kesehatan 

Wawancara dilakukan kepada ahli kesehatan yaitu dr. Monica 

Permatasari Wijaya mengenai aktivitas apa saja yang dapat dilakukan pada 

saat sebelum tidur. Dengan dilakukan wawancara akan mendapat data apa 

saja aktivitas yang bisa dilakukan sebelum tidur, agar merasa cepat 

mengantuk untuk menggantikan kebiasaan bermain smartphone sebelum 

tidur. 

 Hasil Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, menurut dr. 

Monica Permatasari Wijaya untuk dapat mudah tertidur hal yang 

sebaiknya dilakukan adalah mematikan smartphone atau gadget itu 

sendiri. Salah jika ingin mudah tertidur dengan bermain smartphone 

dahulu sebelum tidur, karena hal itu malah menghambat kita untuk 

mudah tertidur, dan jam tidur kita pun bisa terganggu, bahkan bisa 

menyebabkan insomnia. Insomnia adalah kondisi dimana seseorang 

mengalami masalah mengenai tidurnya, baik itu masalah saat memulai 

tidur, masalah waktu tidur yang cukup dan kualitas dalam tidurnya. Selain 

mematikan smartphone sebelum tidur, membuat ruangan tidur 

senyaman mungkin juga bisa membantu untuk mudah tertidur seperti 

meredupkan lampu dan mengatur suhu ruangan. 

Lalu untuk aktivitas yang dapat dilakukan yang sekiranya dapat 

menggantikan kebiasaan bermain smartphone sebelum tidur agar cepat 

mengantuk, menurut dr. Monica Permatasari Wijaya, aktivitas yang dapat 

dilakukan adalah olahraga ringan seperti peregangan. Olahraga dapat 

dilakukan karena memiliki dampak positif bagi kesehatan, dan juga dapat 
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membuat tubuh sedikit lelah, sehingga menyebabkan mudah untuk 

merasa mengantuk. Lalu aktivitas-aktivitas lain yang dapat dilakukan 

sekiranya adalah aktivitas yang dapat membuat tubuh sedikit lelah seperti 

halnya berolahraga tadi. Misalkan seperti membaca buku, ataupun 

menulis. Selain itu, melakukan aktivitas yang membuat tubuh rileks juga 

dapat membuat cepat merasa mengantuk, seperti mendengarkan musik, 

meditasi dengan mengatur nafas, dan juga bisa dengan mandi air hangat. 

Dari hasil wawancara tersebut penulis sebisa mungkin 

mengenalkan aktivitas-aktivitas yang dapat menggantikan kebiasaan 

bermain smartphone sebelum tidur, seperti yang disebutkan dalam hasil 

wawancara di atas melalui perancangan kampanye sosial ini, sehingga 

target pun dapat terhindar dari dampak negatif bermain smartphone 

sebelum tidur. 

 

3.1.2 Angket 

Peneliti menyebarkan angket kepada kurang lebih 30 responden yang 

merupakan remaja SMA usia 16 sampai 18 tahun. 

Hasil : 
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Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

sering bermain smartphone, yaitu sebanyak 84%. Lalu 12% responden sering 

sekali bermain smartphone dan 4% responden biasa saja dalam bermain 

smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan hampir semua responden bermain 

smartphone sebelum tidur. Hal tersebut menunjukan bahwa bermain 

smartphone sebelum tidur sudah menjadi kebiasaan remaja pada saat ini. 
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Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden, 

yaitu sebanyak 84% membuka sosial media saat mereka bermain 

smartphone sebelum tidur. Lalu sisanya sebanyak 16% persen bermain game 

saat mereka bermain smartphone sebelum tidur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden, yaitu sebanyak 84% bermain smartphone sebelum tidur selama 

lebih dari 2 jam. Lalu sisanya sebanyak 16% persen bermain smartphone 

sebelum tidur selama kurang dari 2 jam. Hal tersebut menunjukan bahwa 

mereka cukup lama bermain smartphone sebelum tidur, sehingga kebiasaan 

itu mungkin mengganggu jam tidur mereka. 
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Jawaban responden yang paling banyak untuk alasan mereka 

bermain smartphone sebelum tidur adalah agar merasa lebih mengantuk 

lagi. Dengan begitu dapat disimpulkan mereka bermain smartphone 

sebelum tidur agar merasa lebih mengantuk. Dalam perancangan kampanye 

ini penulis sebisa mungkin bisa mengenalkan aktivitas lain yang bisa 
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membuat merasa mengantuk, sehingga aktivitas itu dapat mengalihkan 

kebiasaan bermain smartphone sebelum tidur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden, yaitu sebanyak 68% mengetahui jika bermain smartphone 

sebelum tidur memiliki dampak negatif. Lalu sisanya sebanyak 32% persen 

belum mengetahui jika bermain smartphone sebelum tidur memiliki dampak 

negatif. Hal tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya mereka tahu akan 

dampak negatif dari bermain smartphone sebelum tidur, namun mereka 

hanya menyepelekan saja. 

 

3.1.3 Internet 

 Cnnindonesia.com 

 Dalam artikel ini dijelaskan bahaya main ponsel sebelum tidur. 

Paparan cahaya biru yang dipancarkan oleh ponsel dapat mengakibatkan 

peningkatan berat badan karena radiasi dari ponsel dapat meningkatkan 

keingingan makan pada malam hari. Lalu meningkatkan resiko kanker, 
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meningkatkan resiko diabetes, rasa sedih berkepanjangan, dan 

mengantuk sepanjang hari. 

 Hellosehat.com 

 Dalam artikel ini dijelaskan main handphone sebelum tidur dapat 

menyebabkan mudah sakit. Karena dengan bermain handphone 

sebelum tidur dapat mengganggu kerja jam biologis tubuh, sehingga 

menyebabkan turunnya kualitas tidur. Buruknya kualitas tidur dapat 

menyebabkan penurunan kreativitas, menumpulnya kinerja atletik, 

kurang fokus, dan lebih rentan terhadap stress. 

 Tipsgayahidup.com 

Dalam artikel ini dijelaskan SMA-SMA favorit di kota Semarang. Seperti 

SMA negeri 1, SMA negeri 2, SMA negeri 3 dan lain sebagainya. 

 Tribunnews.com 

Dalam artikel ini menunjukan 10 bahasa kekinian yang sering muncul di 

media sosialnya para ABG 

 

3.2 Sasaran Khalayak Dan Target Audien 

3.2.1 Geografis 

Secara geografis, target sasaran adalah remaja SMA di kota Semarang 

dengan rentang usia 15-18 tahun. 

3.2.2 Demografis 

Secara demografis, target sasaran adalah remaja SMA sederajat dengan 

usia 15-18 tahun yang menggunkan smartphone dan bermain smartphone 

sebelum tidur, dengan strata ekonomi sosial menengah ke atas (B-A). 

3.2.3 Psikografis 

Secara psikografis, target sasaran adalah remaja yang memiliki 

kebiasaan bermain smartphone sebelum tidur dan menghabiskan waktu 

cukup lama untuk bermain smartphone sebelum tidur, dengan alasan agar 

merasa lebih mengantuk. 
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3.3 Analisa SWOT  

 Kekuatan ( Strength ) 

Belum ada kampanye sosial yang menggunakan event untuk mengenalkan pada 

remaja, aktivitas-aktivitas yang baik yang dapat dilakukan sebelum tidur, untuk 

dapat menggantikan aktivitas bermain smartphone sebelum tidur. 

 Kelemahan ( Weakness ) 

Remaja mencari hiburan lewat smartphone setelah mereka belajar, sehingga 

pada saat sebelum tidur mereka pasti akan bermain smartphone untuk mencari 

hiburan setelah belajar atau mengerjakan tugas. 

 Kesempatan ( Opportunity ) 

Para orang tua tentu tidak menginginkan anaknya terkena dampak negatif dari 

bermain smartphone sebelum tidur. Lalu remaja sendiri masih pada tahap 

perkembangan dan pencarian jati diri, sehingga mereka suka untuk mencoba 

hal-hal baru, sehingga sedikit mudah untuk mengajak mereka mencoba 

aktivitas baru untuk mengalihkan kebiasaan bermain smartphone sebelum 

tidur, pada event kampanye ini. 

 Tantangan ( Threat ) 

Bermain smartphone sebelum tidur sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan 

sehari-hari. Sedangkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sulit untuk 

dirubah. 

 

 

3.4 Konsep Penyampaian Pesan ( what to say ) 

 Tema Kampanye 

Tema kampanye sosial ini adalah mengajak remaja di kota Semarang 

untuk menghindari aktivitas bermain smartphone sebelum tidur, dengan cara 

menggenalkan aktivitas-aktivitas yang baik yang dapat dilakukan sebelum tidur, 

sehingga terhindar dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari bermain 

smartphone sebelum tidur, dan disampaikan dengan cara yang menyenangkan. 
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 Judul Kampanye 

Dalam kampanye ini menggunakan judul “HPmu Bukan Obat Tidurmu”. 

Untuk judul “HPmu Bukan Obat Tidurmu” memiliki arti bahwa bermain 

smartphone sebelum tidur bukanlah kegiatan yang dapat membuat cepat 

mengantuk. Penggunaan kata “Obat Tidur” diambil dari kebiasaan remaja yang 

bermain smartphone sebelum tidur, karena alasan agar cepat merasa 

mengantuk, sama halnya dengan fungsi dari obat tidur yaitu membuat kita agar 

cepat mengantuk.  

 

 

3.5 Strategi Penyampaian Pesan ( How to say ) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

alasan target bermain smartphone sebelum tidur adalah untuk menunggu agar 

lebih mengantuk atau agar cepat mengantuk. Berdasarkan alasan tersebut 

maka penulis memberikan atau mengenalkan aktivitas lain yang lebih baik yang 

dapat mereka lakukan untuk membuat mereka cepat mengantuk atau 

menunggu lebih mengantuk, yang sekiranya dapat menggantikan kebiasaan 

bermain smartphone tersebut. Dengan begitu secara tidak langsung mereka 

akan terhindar dari dampak negatif bermain smartphone sebelum tidur. Cara 

mengenalkan aktivitas pengganti tersebut, melalui tahapan seperti berikut : 

 Attention 

Pada tahap attention akan menggunakan media berupa booth 

interaktif. Booth interaktif ini akan berbentuk smartphone dengan ukuran 200 

x 87 cm. Pada layar booth interaktif ini akan berupa cermin yang terdapat 

gambar tubuh yang terlihat lemas dan tidak bagus, lalu juga terdapat tulisan-

tulisan dari dampak-dampak negatif bermain smartphone sebelum tidur. Pada 

gambar tubuh tersebut akan dikosongkan pada bagian kepalanya sehingga 

target dapat bercermin dan memposisikan kepalanya sehingga pas dengan 
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gambar tubuh yang terdapat pada cermin. Dengan begitu target akan melihat 

dirinya seperti diserang oleh dampak negatif bermain smartphone. Lalu pada 

booth interaktif ini akan terdapat nama akun sosial media dari kampanye ini 

untuk mengarahkan target pada tahap kampanye selanjutnya. Booth ini akan 

diletakan pada lingkungan sekolah. 

 

 Interest dan Search 

Ketika rasa penasaran sudah dibangun pada tahap attention maka akan 

timbul keinginan untuk tahu lebih lanjut. Pada tahap interest akan 

menggunakan media sosial yaitu instagram. Instagram dipilih karena pada saat 

ini hampir semua remaja memilik dan menggunakan media sosial instagram. 

Pada tahap ini target akan diberikan informasi-informasi mengenai kampanye 

sosial ini. Selain itu instagram juga akan digunakan pada tahap search dengan 

juga memberikan informasi mengenai event yang akan dilakukan sebagai 

media utama dalam kampanye ini. 

 

 Action 

Pada tahap action akan dilakukan sebuah event yang merupakan media 

utama pada kampanye ini. Event ini akan berisi tentang pengenalan aktivitas-

aktivitas apa yang dapat dilakukan pada saat sebelum tidur agar merasa cepat 

mengantuk. Hal itu dilakukan karena alasan remaja bermain smartphone 

sebelum tidur adalah untuk menambah rasa mengantuk. Dengan dikenalkan 

dengan aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan aktivitas tersebut dapat 

mengalihkan kebiasaan bermain smartphone sebelum tidur. Aktivitas-aktivitas 

yang akan dikenalkan pada event ini adalah olahraga ringan, meditasi 

mendengarkan musik, dan mewarnai. Aktivitas-aktivitas tersebut dipilih 

berdasarkan data dari wawancara ahli kesehatan yang sudah dilakukan. Lalu 

untuk event sendiri akan ada booth aktivitas-aktivitas tadi. Jadi akan ada booth 

olahraga ringan, booth meditasi mendengarkan musik, dan booth mewarnai. 

Di setiap booth itu target akan bisa mencoba aktivitas-aktivitas tersebut. Selain 
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booth-booth tersebut juga ada booth yang menyerupai kamar tidur, di booth 

ini target akan diberi informasi tentang meletakan smartphone yang benar 

saat tidur. Lalu terdapat juga panggung untuk pertunjukan musik sebagai salah 

satu daya tarik pada event ini. Event ini akan bertempat pada lapangan basket 

di SMA-SMA yang ada di kota Semarang dan event ini akan menggunakan 

sistem roadshow yang akan berkeliling di SMA-SMA yang ada di kota 

Semarang. Lalu event ini akan dilakukan satu hari, sesuai dengan jam masuk 

sekolah hingga jam pulang sekolah. 

 

 Share 

Setelah mengikuti kampanye yang diadakan, target akan membagikan 

pengalamannya dengan melakukan video challenge mempraktekan aktivitas-

aktivitas yang sudah dikenalkan melalui kampanye ini dan mengirim video 

challenge tersebut ke email event ini, dan nanti akan diupload ke media sosial 

kampanye ini, dengan hastag #kuymatikanHPsebelumtidur , 

#HPgabikinngantuk dan #HPkubukanobattidurku. Selain itu pada tahap ini juga 

akan membagikan merchandise sebagai salah satu media share pada 

kampanye ini. 

 

3.6 Strategi Media 

3.6.1 Objektif Media 

Attention 

Booth interaktif Lingkungan sekolah Januari 2019 

Interest, Search 

Postingan sosial media 

Instagram : 

1. Dampak negatif 

bermain smartphone 

sebelum tidur 

Media sosial 

( instagram ) 
Februari 2019 
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2. Aktivitas pengganti 

selain bermain 

smartphone 

3. Informasi event yang 

akan dilakukan 

 

Action 

Entrance gate 

Sekolah-sekolah 

April - 12 Agustus 2019 

(12 Agustus menyambut 

hari remaja 

internasional) 

Booth aktivitas-aktivitas  

1. Booth Olah raga 

ringan 

2. Booth music 

3. Booth mewarnai 

photobooth 

Share 

Hastag Media sosial April - 12 Agustus 2019 

Merchandise Lingkungan target April - 12 Agustus 2019 

 

 

3.6.2 Pendekatan Media 

Pendekatan media menggunakan pendekatan Above The Line, dan Below 

The Line 

1. Above The Line, penyampaian pesan menggunakan instagram 

2. Below The Line, penyampaian pesan menggunakan poster, banner, 

sticker. 
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3.6.3 Strategi Anggaran 

Budget media masa  

Poster Rp. 1.000.000 

x-banner Rp. 1.800.000 

Budget event  

Entrance gate Rp. 1.000.000 

Booth aktivitas dan panggung Rp. 10.000.000 

ID card Rp. 120.000 

Budget merchandise  

Kaos Rp. 8.000.000 

Tote bag Rp. 4.000.000 

Notes Rp. 400.000 

Pin Rp. 600.000 

Sticker Rp. 180.000 

Jasa Desain Rp. 15.000.000 
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