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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1  STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1.1. Sasaran khalayak dan target audiens 

- Geografis  : SMA di Kota Semarang selain karena Semarang menjadi penyelenggara UNBK 

dengan prosentase hingga 100%, kota Semarang merupakan kota besar sehingga tuntutan dari 

lingkungan, orang tua, dan sekolah di bidang akademik cukup tinggi. Dipilihnya kota Semarang 

juga sebagai plot sampling untuk kota – kota lainnya. 

- Demografis : siswa kelas 12 SMA,  umur 16 – 18 tahun 

- Psikografis  : siswa yang sehari – harinya disibukkan dengan tuntutan akademis baik melalui 

faktor internal seperti keinginan mendapat nilai bagus, maupun faktor eksternal seperti 

jadwal/kegiatan belajar di sekolah maupun di luar sekolah yang banyak, memiliki kiat untuk 

belajar, dibebani banyak materi untuk menghadapi Ujian Nasional, merasa stres sehingga sulit 

berkonsentrasi belajar,sering mengeluh, mengalami penurunan tingkat prestasi ketika stres dan 

tidak konsentrasi belajar. 

- Tone & Manner : Bahasa yang akan digunakan adalah bahasa yang asik dan gaul mengingat 

target audiens adalah remaja, selain itu digunakannya bahasa ini agar tidak terkesan seperti 

menggurui, penulis mengurangi kesan klise dengan penambahan unsur jenaka , agar bisa lebih 

akrab dan dekat dengan kehidupan sehari – hari dan sesuai dengan gaya bicara dari target 

audiens itu sendiri. 

 

3.1.2. Analisa target sasaran 

 3.1.2.1. Analisa SWOT 

 - Strength (Kekuatan) 

 Target sasaran adalah remaja, dimana karakter remaja adalah mudah untuk diarahkan, 

karena secara psikologis remaja merupakan masa untuk mencari jati diri. 

 

 - Weakness (Kelemahan) 

 Stres merupakan hal yang akan selalu ada sehingga untuk penanganannya sendiri lebih 

maksimal hanya di pengurangan tingkat stres, bukan menghilangkan. 
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 - Opportunity (Kesempatan) 

 Remaja merupakan generasi yang banyak dinilai dan dipandang melalui prestasi, 

sehingga jika kampanye ini berhasil dan stres menurun, remaja bisa kembali konsentrasi 

belajar sehingga dapat meraih prestasi dengan nilai yang maksimal. 

 - Threat (Tantangan) 

 Target sasaran memiliki jadwal yang padat sehingga perlunya pertimbangan dalam 

pengaplikasian waktu kampanye sosial yang diberikan agar tidak mengganggu jadwal/kegiatan 

belajar target. 

 

3.1.2.2. Insight 

Berdasarkan data user research yang diperoleh oleh penulis dapat disimpulkan bahwa 

Ujian Nasional menyebabkan banyak hal yang diperlukan untuk dipersiapkan serta 

menimbulkan berbagai macam tuntutan dan tekanan yang dapat membuat siswa stres 

sehingga mereka sulit berkonsentrasi dalam belajar. Tekanan dan tuntutan bukan hanya 

berasal dari dalam (takut nilai jelek, tidak percaya dengan kemampuan sendiri) tapi juga ada 

faktor dari luar (standar nilai yang tinggi, tuntutan orang tua dan guru untuk mencapai nilai 

sempurna, materi yang sulit, pemberitaan media yang negatif pada UN) yang membuat 

siswa SMA semakin stres. Yang ideal adalah seharusnya belajar merupakan proses siswa 

untuk menantang diri sendiri dan merupakan hal yang harus dilakukan. Tapi beban tekanan 

lainnya seperti yang dipaparkan di atas membuat konsentrasi belajar menjadi pecah. 

 

 

3.1.3. Konsep Penyampaian Pesan (what to say) 

- Tema Kampanye 

 Mengajak siswa SMA untuk melihat dari sisi positif dari berbagai tekanan yang dihadapi 

sehingga tekanan dari luar seharusnya bukan menjadi hal yang banyak dikhawatirkan atau menjadi 

hal yang menambah tingkat stres mereka. Memberi pesan bahwa seharusnya belajar merupakan 

proses siswa untuk menantang diri sendiri dan merupakan hal yang harus dilakukan. Kemudian 

digiring ke sebuah kegiatan untuk melepas penat dan memotivasi mereka dalam persiapan menuju 

UN, agar tingkat stres berkurang.  
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- Judul Kampanye 

 Judul kampanye ini “U.N.B.K” dengan tagline “Ujian Nasional Bakal Kuladenin”. UNBK sendiri 

menerangkan bahwa yang akan dihadapi siswa dan membuat mereka stres adalah Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK), dengan sedikit ajakan berbentuk optimis, dengan cara melesetkan dari 

singkatan aslinya, mengingat tone and manner dibuat asik dan jenaka, pada tagline judul tersebut 

kalimat “berbasis komputer” diubah menjadi “bakal kuladenin”. Kata tersebut menggambarkan 

siswa yang optimis menghadapi UNBK dengan segala kesiapan yang sudah dia punya. 

 

3.1.4. Strategi Penyampaian Pesan (how to say) 

- Attention 

Di tahap ini penulis akan memberi awareness dengan meletakkan sebuah permainan Truth or Dare 

yang berhadiah stiker. Stiker ini nantinya ditempelkan di booth saat action, stiker diisi dengan 

jawaban semenarik mungkin, dan bagi peserta yang beruntung akan mendapat hadiah berupa 

kupon nonton gratis di tahap action. Diletakkan juga x-banner di kantin sekolah, kamar mandi 

sekolah, dan dekat gerbang sekolah. Dipilihnya tempat tersebut berdasarkan tempat yang sering 

mereka kunjungi di sekolah ketika suntuk atau stres. Disediakan juga baliho di dekat lokasi sekolah 

dan iklan di media sosial instagram sebagai media massa. Media digunakan sebagai kognisi  ini 

berisikan tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan pada mereka bahwa sebenarnya terus 

mengeluh tanpa melakukan sesuatu hanya merugikan diri sendiri dan menanyakan tentang situasi 

yang sedang dialami oleh mereka.  

- Interest 

Setelah muncul awareness pada siswa berikutnya disediakan media berupa ambient media yang 

dipasang pada sampul buku tulis, pembatas buku, dan papan gantung di koridor sekolah. hal ini 

identik dengan benda ditemui sehari-hari di sekolah. Buku tulis dan pembatas buku tersebut akan 

dibagikan secara gratis pada siswa melalui pihak koperasi sekolah. Visual di buku untuk menunjukan 

bentuk stres yang mereka alami, dan bias bayangan untuk menunjukan hal positif yang dapat diraih 

ketika melawan stress dengan positif. Tujuan dari media ini adalah mempengaruhi atau membujuk 

siswa untuk merubah pola pikirnya saat stres, dengan cara menunjukan sisi positif dari stres yang 

mereka alami (sebagai contoh : stres membuat pekerjaan  jadi cepat selesai, stres membuat ingatan 

lebih kuat, berani melawan stres bisa mewujudkan cita – cita yang ingin dituju) dan sisi positif 

lainnya ketika mereka bisa fokus pada satu titik tujuan yang ingin mereka capai. Seadangkan papan 
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gantung di koridor yang biasanya diisi dengan quotes atau peribahasa motivasi, akan disesuaikan 

dengan tone dan manner dari kampanye penulis serta ditunjukan pesan untuk mengajak siswa 

melawan stres dan menanggapi stress dengan positif. Dengan terpengaruhnya siswa dengan media 

ini, siswa tertarik untuk mengubah pola pikirnya.  

- Search 

Setelah siswa tertarik untuk mengubah pola pikirnya, disebarkan challange melalui media sosial 

berupa instagram, dipilihnya instagram berdasarkan tingkat pemakaian yang popular di kalangan 

target, media sosial ini dimunculkan setelah tahap sebelumnya. Tujuan dari challenge ini adalah 

menggiring target untuk membuka instagram dari akun kampanye penulis, kemudian target 

diggiring ke tahap berikutnya. Challenge berisi layout insta story tentang hal-hal yang bisa 

menaikkan mood mereka ketika stress, disediakan kolom untuk mencentang apa saja yang cocok 

atau berkenaan dengan pribadi mereka, kemudian di bagian bawah layout tersebut diletakkan akun 

instagram dari kampanye. Konten sosial media berupa informasi kegiatan yang akan dilakukan 

bersama di tiap sekolah untuk membantu siswa mengurangi stres, dan kalimat – kalimat motivasi 

sederhana yang disampaikan dengan asik agar menarik. Dipasang juga poster – poster  tentang 

acara yang akan diadakan di mading tiap sekolah. 

- Action 

Setelah siswa mengetahui info tentang kegiatan yang akan dilakukan , siswa diajak untuk mengikuti 

kegiatan tersebut pada tanggal yang sudah ditentukan. Siswa akan mengikuti talkshow dan akan ada 

2 booth interaktif yang dipandu kru kampanye untuk membantu mereka dalam mengoperasikannya 

. Booth interaktif  pertama bertujuan untuk mengajak mereka melawan dampak negatif dari stress, 

booth berupa permainan sederhana mengenali dampak negatif yang ditimbulkan dari stres di bidang 

akademik mereka menjelang Ujian Nasional, kemudian diarahkan untuk melawan hal tersebut 

dengan cara melempar bola ke hal – hal negatif tersebut. Jika berhasil tanpa mengenai hal positif 

dari stress, mereka akan mendapat merchandise. Booth interaktif  kedua juga berupa permainan 

sederhana untuk melatih fokus mereka, mereka akan diberikan soal mudah dengan pilihan jawaban 

A sampai D, kemudian ada bola yang dimasukan ke dalam gelas secara terbalik kemudian diacak 

secara cepat, setelah berhenti diacak, mereka harus menebak dimana letak bola tersebut, kemudian 

memasukkan bola tersebut ke lubang jawaban A/B/C/D dari soal yang diberikan (hanya diberi waktu 

10 detik untuk menebak). Terdapat 5 tingkatan, semakin tinggi, semakin banyak jumlah gelas yang 

diacak, jika benar semua, mereka akan mendapat merchandise. Adanya talkshow yang 

mendatangkan pembicara ternama untuk menginspirasi mereka dalam berpikir positif dan 
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menumbuhkan motivasi untuk melawan stres yang mereka alami karena stres merupakan bagian 

dari proses menuju kesuksesan. Diselingi hiburan berupa standup comedy bertema tentang motivasi 

menghadapi ujian, dan acara musik untuk sarana refreshing mereka.   

- Share 

Di dalam kegiatan di atas terdapat merchandise untuk siswa yang memenangkan permainan di 

dalam booth, diberikan juga buku soal latian UN untuk semua siswa yang berpartisiapsi. siswa juga 

akan diajak untuk mengunggah foto ketika melaksanakan action disertai dengan hashtag 

#AntiSambatSambatClub melalui media sosial untuk mendukung promosi kampanye yang dilakukan. 

 

3.2  ANALISIS DATA RISET 

3.2.1. Wawancara Guru Bimbingan Konseling 

 Hasil dari wawancara dengan ibu Dra. Siti Handayani W. selaku guru bimbingan konseling di 

salah satu SMA di Semarang, mayoritas saat siswa menginjak kelas 12, pemikiran siswa lebih 

kompleks dibandingkan dengan tingkat – tingkat di bawahnya. Hal ini dikarenakan selain kelas 12 

nantinya yang akan menghadapi berbagai macam Ujian termasuk Ujian Nasional, di tingkat ini juga 

menjadi pertanggung jawaban terakhir atas prestasi – prestasi akademis mereka, pemutusan 

terakhir mereka tentang masa depan mereka ingin dibawa kemana, sehingga mereka dituntut untuk 

lebih fokus, lebih mandiri dan lebih kuat menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapkan 

pada mereka. Penuhnya jadwal dan pemadatan materi yang mereka alami di kelas 12 ini juga 

menjadi faktor timbulnya kejenuhan dan stres. 

Ciri – ciri saat mereka sudah jenuh di dalam pembelajaran diantaranya tidur di kelas, gaduh, 

pura – pura sakit ijin ke UKS. Yang memiliki tingkat stres paling tinggi adalah siswa – siswa yang rajin 

dan jadwal kegiatannya lebih banyak dibanding siswa – siswa lainnya. Hal ini yang menyebabkan 

seringnya ada kasus unik seperti siswa yang tidak rajin dan tekanannya lebih sedikit, cenderung lebih 

tenang dalam menghadapi Ujian Nasional sehingga nilainya bisa lebih tinggi dari siswa – siswa yang 

rajin. 

 

3.2.2. Wawancara orang tua siswa 

 Wawancara dilakukan dengan 1 ibu dan 1 bapak yang memiliki anak SMA, diantara mereka 

berdua, sebenarnya jawaban dari pertanyaan - pertanyaan yang diajukan tidak jauh beda. Sebagai 

orang tua jelas mendukung anaknya dan memfasilitasi anaknya demi kelancaran kegiatan 

pembelajaran di sekolah, selain itu mereka juga menuntut anaknya untuk berprestasi yang baik 
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demi nama keluarga. Namun terlihat ada keraguan untuk jujur  tentang seberapa besar tekanan 

yang mereka berikan ke anak mereka. Yang jelas digaris bawahi pada wawancara ini adalah 

keinginan anaknya untuk menjaga pola hidupnya agar tidak terjadi apa – apa menjelang UN, 

termasuk salah satunya faktor tekanan psikis yang dapat berpengaruh pada kesehatan anak. 

 

3.2.3. Wawancara psikolog 

 Wawancara dilakukan dengan psikolog Renny Permataria, S.Psi. , kesimpulan dari hasil 

wawancara yang dilakukan adalah stres dapat disebabkan karena kurangnya kontrol emosi dan 

kontrol dirinya terhadap  suatu situasi. Dampaknya beragam contohnya menurunnya motivasi dan 

kehilangan minat. Stres dapat mempengaruhi kondisi fisik misalnya demam, namun tidak ada obat 

tertentu untuk mengatasinya, ketika faktor penyebab stres tersebut hilang atau terlewati, biasanya 

penderita akan langsung sembuh dengan sendirinya. Ketika otak sudah terasa penuh dan penat, 

remaja biasanya melakukan banyak hal untuk mengurangi stresnya, misalnya refreshing. Tapi 

refreshing yang dilakukan bukan berarti mereka menjadi tidak belajar sama sekali. Hanya saja jam 

belajarnya yang mereka kurangi, biasanya diselingi dengan kegiatan seperti nonton film, olahraga, 

dan sebagainya. Hal tersebut karena remaja terutama di tingkat sekolah akhir, memiliki tanggung 

jawab yang harus mereka lakukan, yang biasanya dilakukan bisa karena dorongan dari dalam diri 

sendiri maupun tuntutan dari lingkungan sekitar. Sebenarnya ada urutan proses penurunan stres 

yang biasanya terjadi. Ketika remaja stress, mereka akan sejenak berhenti, kemudian di titik 

berikutnya adalah segala hal terkait penyegaran pikiran entah refreshing atau olahraga dan 

sebagainya, kemudian di titik terakhir adalah pengumpulan kembali mood untuk mengerjakan 

kembali pekerjaan yang mereka lakukan. Terkait motivasi, jika seorang remaja memiliki suatu 

capaian atau target yang sudah digenggam erat olehnya, bagi mereka halangan apapun akan dilalui. 

 

3.2.4. Angket 

 Dari data yang dikumpulkan penulis, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari UN yang 

paling besar bagi mereka adalah membuat materi pembelajaran menjadi semakin banyak, mereka 

lelah dengan kegiatan pembelajaran, mereka merasa kurangnya refreshing. Adanya rasa takut 

terhadap pencapaian prestasi karena kurang siapnya materi dan tekanan baik dari lingkungan 

maupun keluarga membuat mereka makin sulit dalam konsentrasi belajar. 

Berikut data dari angket yang saya ambil : 
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Gambar 1.6. pertanyaan angket Google Form 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

Gambar 1.7. pertanyaan angket Google Form 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

Dari pertanyaan di atas menunjukan tentang mayoritas siswa kurang bahkan tidak adanya 

kesiapan dalam menghadapi Ujian Nasional 2019. Dampak dari adanya Ujian Nasional yang paling 

mereka rasakan yaitu : membuat materi pembelajaran semakin banyak, membuat mereka harus 

belajar kisi – kisi serta membuat mereka harus inisiatif dalam mengikuti bimbingan belajar. 
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Gambar 1.8. pertanyaan angket Google Form 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9. pertanyaan angket Google Form 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 Dari pertanyaan di atas ditemukan bahwa stres yang mereka alami menjelang nasional itu ada 

entah dalam skala besar maupun kecil. Dampak yang mereka rasakan ketika stres adalah (yang 

tertinggi) 68% siswa merasa sulit konsentrasi belajar, sisanya ingin tidur dikelas, dan merasa lelah 

dengan apa yang mereka jalani. 
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Gambar 2.0. pertanyaan angket Google Form 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. pertanyaan angket Google Form 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 Dari pertanyaan di atas ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan mereka stres adalah 

banyaknya materi yang harus dipelajari untuk UN (70.8%), sisanya merasa banyaknya kegiatan dan 

jadwal belajar dan kurang refreshing, sulit mengatur jam belajar, menjadi faktor stres. Didapatkan 
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juga tekanan lain yang membuat stres mereka meningkat adalah takut tidak siap akan materi, takut 

nilai jelek (72.9%), sisanya merasa adanya tekanan dan tuntutan baik dari sekolah maupun orang tua 

terhadap prestasi mereka agar mencapai hasil yang tinggi, serta adanya ketidakpercayaan pada 

kemampuan dari diri sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. pertanyaan angket Google Form 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 Dari data di atas juga didapatkan bahwa total ada 72.9% siswa yang merasakan adanya 

penurunan prestasi ketika mereka menghadapi ujian dengan rasa cemas atau stres. 

 

3.2.5. Wawancara siswa 

3.2.5.1. Siswa SMA kelas 12 

Wawancara ini dilakukan pada 5 siswa SMA kelas 12 dari SMA 4 Semarang, SMA 1 Semarang 

dan SMA 9 Semarang untuk mengetahui kegiatan mereka, kebiasaan mereka, apa yang mereka 

lakukan ketika stres, dan apa yang mereka alami menjelang Ujian Nasional 2019. Pada 

wawancara ini diketahui mereka sudah mulai ada jam tambahan pelajaran yang dilaksanakan 

mulai pukul 06.00 WIB untuk penguatan materi Ujian Nasional. Pulang sekolah pukul 15.30, 

setelah pulang, 3 diantara mereka mengikuti les bimbingan belajar di luar, sedangkan 2 anak 

lainnya mengikuti les privat di rumah. Selain mengalami banyak kegiatan untuk membantu 

proses belajar mereka, mereka juga mengaku menerima banyak tuntutan baik dari sekolah 

maupun orang tua seperti harapan orang tua yang tinggi dalam prestasi anak, tuntutan untuk 
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harus mendapat nilai bagus, sekolah yang menakut – nakuti tentang standar nilai yang semakin 

tinggi, dan sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi banyak pikiran, tak jarang 

dari mereka merasa overthinking dan menjadi tidak konsentrasi belajar. Ada ketakutan yang 

mereka rasakan tentang nilai yang akan dicapai. Dikutip dari keluhan siswa “nanti kalau aku 

ngecewain orang tua gimana ya” , “nanti kalau tiba – tiba soalnya lebih susah dari kisi – kisi 

gimana ya” dan pemikiran lainnya seperti pemberitaan di media yang negatif dari UN tahun ini, 

ancaman soal yang semakin sulit yang dikatakan mereka pada penulis, menyebabkan stres 

mereka meningkat. 

Kemudian penulis bertanya tentang hal apa yang biasanya dapat membalikkan mood mereka 

menjadi lebih baik, mereka semua menjawab ingin menenangkan diri dan refreshing, 1 diantara 

mereka menggunakan cara yang tidak biasa yaitu dengan duduk termenung di kamar dan 

memandangi berbagai hal terkait motivasi yang dapat membantunya untuk semangat belajar 

yang ditempel di dinding. 

 

Gambar 2.3. Dinding kamar Nabila Salma Aulia, siswa kelas 12 SMA 4 Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

3.2.5.2. Siswa yang baru lulus 

 Pada wawancara ini penulis menggali tentang apa yang mereka rasakan semasa 

mengikuti Ujian Nasional dan hal – hal apa saja yang sudah mereka lakukan untuk membantu 
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proses belajar mereka. Wawancara dalam bentuk diskusi bersama (FGD) dilakukan dengan 4 

orang anak yang sudah lulus SMA dan sudah mengikuti Ujian Nasional. Mereka mengaku 

tentang tingginya tingkat stres yang mereka alami ketika akan menghadapi Ujian Nasional, jika 

dibandingkan, tingkat SMA lah yang membuat mereka lebih terbebani di bidang akademik. 

Karena mereka harus mengejar nilai yang bagus namun dengan materi – materi yang lebih berat 

serta mereka merasa bahwa mereka adalah angkatan yang menjadi kelinci percobaan karena 

saat itu mereka yang pertama kali mendapat soal HOTS (High Order Thinking Skill) yang sangat 

sulit dan tidak ada dalam kisi – kisi. Mereka juga banyak mengeluh tentang banyak kegiatan 

semasa SMA diibandingkan saat dulu semasa SD dan SMP. Perlunya persiapan yang lebih banyak 

karena tidak hanya Ujian Nasional yang dihadapi namun juga persiapan masuk kuliah, jika tidak 

diterima di universitas manapun, mereka juga sudah mulai berfikir dimana tempat untuk kerja 

sambilan yang kemudian pada tahun berikutnya mereka harus menyiapkan lagi untuk 

pendaftaran kuliah periode berikutnya. Sesekali mereka refreshing dan menenangkan diri, 

namun mereka juga butuh dukungan dari pihak lainnya seperti orang tua, terutama dari teman 

– teman mereka. Untuk membantu belajar biasanya mereka belajar kelompok, mencari 

referensi dari internet. Dari FGD yang dilakukan juga terlihat adanya “kesetujuan” antara satu 

dan lainnya saat ada anak yang berpendapat. Mereka merasa yang mereka alami relatif sama 

walau dari SMA yang berbeda, mereka juga merasa jika mayoritas atau dalam kelompok belajar 

mereka merasa tenang dan sanggup menghadapi UN, hal tersebut dapat berpengaruh pada 

tingkat stres mereka, mereka bisa ikut tenang dan fokus.  

 

3.2.6. Internet 

Suara.com dan Hellosehat.com tentang sisi positif dari stres 

 artikel dari kedua situs tersebut memaparkan hasil penelitian tentang adanya sisi positif yang 

bisa didapatkan saat stres yaitu stres dapat meningkatkan daya ingat karena saat stress otak akan 

memusatkan pada kemampuan berpikir dan daya ingat, stress dapat membuat orang menjadi lebih 

tenang saat menghadapi masalah yang akan datang, stres akan menuntut kita untuk bisa mengelola 

suatu situasi dan mendorong kita untuk lebih produktif. 

 

CNN Indonesia tentang langkah berpikir positif 

 Pada artikel tersebut dijelaskan beberapa langkah untuk berpikir positif, dimulai dari menarik 

nafas yang panjang untuk meredam stress dan memperlancar siklus oksigen, berpikir optimis untuk 
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meningkatkan kemauan dalam mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi, selalu bersyukur 

dan mengingat apa saja pelajaran berharga yang bisa didapatkan dari berbagai masalah yang 

dihadapi, bersuka cita tertawa agar bisa bahagia.  

 

Nasional.kompas.com tentang keluhan siswa SMA sulitnya soal UNBK 

 Pada artikel ini ditulis tentang adanya keluhan siswa SMA tentang sulitnya soal UNBK yang 

sudah berbasis HOTS (High Order Thinking Skill) yang membuat menteri pendidikan Muhadjir 

Effendy membuat pernyataan minta maaf di media. Sedangkan maksud dari dibentuknya HOTS 

adalah untuk melatih pemikiran kritis dan pembentukan karakter pada siswa. 

 

Nasional.kompas.com tentang usul penghapusan UNBK 

 Artikel ini disimpulkan UNBK dianggap meresahkan berbagai pihak baik dari siswa, orang tua, 

maupun sekolah sehingga banyak pihak yang mengusulkan untuk penghapusan UNBK.  Yang 

membuat resah ialah soal – soal yang semakin sulit, menimbulkan perilaku diluar kebiasaan yang 

tidak baik, menimbulkan stress dan sebagainya. Serta UNBK dinilai tidak cukup mampu dijadikan 

standar pendidikan yang benar. 

 

3.2.7. Observasi 

 Dari observasi yang dilakukan penulis di 3 SMA di Semarang (SMA negeri  4 Semarang, SMA 

negeri 9 Semarang, dan SMA negeri  1 Semarang) didapatkan data sebagai berikut :  

Cara bergaul anak – anak di setiap sekolah sama. Kegiatan belajar mengajar tiap sekolah terlepas 

dari SES karena tiap sekolah memiliki siswa dari segala kalangan dan mendapatkan porsi materi, 

pembelajaran dan jadwal yang sama, kemudian terkait kepiawaian siswa dalam menggunakan 

gadget juga cukup merata karena semua siswa memiliki paling tidak 1 handphone. Biasanya siswa 

yang tidak tahu cara mengoperasikan sistem di gadget-nya akan bertanya dan diajari oleh siswa 

lainnya di sekolah maupun di luar sekolah. UN juga sudah digencarkan menggunakan komputer 

(UNBK) sehingga mereka smua dituntut untuk melek teknologi. Dari 3 sekolah tersebut, siswa kelas 

12 merasa materinya semakin berat, kegiatan belajar baik di sekolah dan di luar sekolah semakin 

banyak, sebagian besar dari siswa setelah pulang sekolah mengikuti bimbingan belajar, dan 

mengikuti les privat. Bahan obrolan sehari – hari mereka selain membahas pelajaran adalah hal – hal 

yang sedang trending di internet, baik itu meme, challenge atau video. Saat jam kosong, untuk 

melepas penat, mereka menonton film, YouTube, menyalakan lagu di kelas, tidur di kelas, menyanyi 
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bersama, mereka hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ketika sudah ada salah satu 

atau dua anak yang menyelesaikannya terlebih dahulu, kemudian anak – anak lain mencontek 

pekerjaan yang sudah selesai. Mereka terlihat selalu bercerita tentang hal yang baru saja mereka 

alami kemarin harinya, kejadian saat di kelas, maupun di kantin. Selain itu mereka membahas event 

– event yang sedang hits, terutama jika bintang tamunya adalah artis atau penyanyi yang sedang 

naik daun. Kebersamaan di kelas 12 terlihat lebih erat dibanding kelas – kelas di bawahnya. Di setiap 

sekolah yang di-observasi oleh penulis, setidaknya ada 2-4 kelas yang memiliki tabungan kelas yang 

digunakan untuk jalan – jalan setelah ujian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Suasana sekolah saat UTS 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 2.5. Suasana di kelas ketika tidak ada guru 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Suasana di kelas ketika tidak ada guru 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)  
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3.3  STRATEGI MEDIA 

3.3.1 Objektif Media 

  ATTENTION 

 

X-banner, billboard, 

iklan instagram,dan 

game Truth or Dare 

(kognisi) 

 

Banner kantin sekolah, kamar mandi sekolah, dan 

dekat gerbang sekolah. Billboard dekat sekolah – 

sekolah,instalasi game Truth or Dare di tiap sekolah 

(dekat aula sekolah), serta iklan instagram 

 

Desember 2018 

INTEREST 

Ambient Media 

(afeksi) 

Sampul buku dan pembatas buku yang dibagikan gratis 

melalui koperasi sekolah, serta papan gantung 

bertuliskan quotes di koridor tiap sekolah 

Januari 2019 

SEARCH 

 Sosial Media,  

poster acara 

 

Di tempat target biasanya mengakses internet secara 

praktis, poster dipasang di mading tiap sekolah 

 

Januari 2018 

Action 

 

Event 

Di Lapangan basket/lapangan upacara tiap sekolah 

Terdapat 2 booth interaktif untuk melawan stres 

negatif dan melatih fokus siswa 

1 -20 Februari 

2019 

 

Share  

Hashtag, 

merchandise 

Merchandise bagi yang memenangkan game di booth, 

serta dibagikan buku soal latihan UN untuk menunjang 

persiapan menuju UN pada setiap peserta. 

Upload foto dengan hashtag #AntiSambatSambatClub 

20 Februari 

2019 dst 
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3.3.2 Pendekatan Media 

Pendekatan media menggunakan instagram  dan poster untuk memberi informasi tentang event 

yang akan dilakukan. Ambient media untuk mempengaruhi atau membujuk siswa untuk merubah 

pola pikirnya menjadi positif saat stres, booth interaktif untuk membantu siswa mengurangi stres 

dengan mengenal lebih terhadap stres yang positif, serta melatih fokus siswa. 

Media pendukung : media dalam bentuk banner dan baliho untuk kognisi. 

3.3.3 Strategi Anggaran 

Budget Attention - Search  

Booth Truth or Dare 1.000.000 

Stiker greget (2000pcs) @Rp500 1.000.000 

X-Banner (3 buah) @Rp80.000 240.000 

Ambience media 5.000.000 

Baliho 25.000.000 

Poster acara 1.000.000 

Budget event  

Pengisi acara 30.000.000 

Booth interaktif dan panggung 10.000.000 

Booth tembok dan photobooth 2.000.000 

Umbul – umbul (6pcs) @Rp50.000 300.000 

Entrance gate 2.000.000 

Budget merchandise  

Penggaris (400pcs) @Rp 2.000 800.000 

Pin (400pcs) @Rp1.500 600.000 

Sticker (400pcs) 180.000 

Pena (400pcs) @Rp2.000 400.000 
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Voucher nonton gratis (200pcs) @Rp40.000 8.000.000 

Buku soal latihan UN (700pcs) @Rp25.000 17.500.000 

total  

 97.820.000 

 

  


