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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1  Sasaran Khalayak 

3.1.1. Demografis 

Target primer : anak – anak usia ( 2 – 6 tahun ), laki, - laki, perempuan, menginjak 

jenjang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) hingga Taman Kanak – Kanak ( TK 

), SES B – A 

Target sekunder : Orangtua kisaran usia sekitar 30 – 40 tahun, laki – laki, 

perempuan, SES B – A 

3.1.2. Psikografis 

Target primer, anak 2 – 6 tahun bersifat aktif, suka meniru, antusias, terjadi 

perkembangan intelektual dan emosional. 

Target sekunder, orangtua pengguna aktif media sosial, peduli pada anak, mengerti 

teknologi 

3.1.3. Geografis 

Di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) hingga Taman Kanak – Kanak ( 

TK ) di daerah kota Semarang seperti lembaga pendidikan Santo Yusup, 

Karangturi, Tritunggal, YSKI, Dian Asih, Bina Bangsa School, dan Don Bosko. 

 

3.2  Analisa Target Sasaran 

3.2.1 Analisa Data 

a.  Angket 

 Penyebaran angket dilakukan pada bulan Maret 2019 ke beberapa sekolah 

di daerah Semarang dari jenjang KB atau PAUD hingga TK dimana target 

sasaran masih melingkupi usia 2 – 6 tahun. Sekolah – sekolah tersebut antara 

lain Don Bosko, Santo Yusup, dan Dian Asih. 
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  Diagram 3. 1 Hasil Angket Konsumsi Makanan Kariogenik 

( Sumber : Hasil Survey ) 

 

 Dari angket yang disebarkan penulis dengan 60 responden, ditemukan 

banyaknya anak yang masih mengkonsumsi makanan kariogenik sebesar 75% 

atau 45 responden. Kariogenik artinya makanan yang banyak mengandung 

karbohidrat, lengket, dan mudah hancur dalam mulut seperti contohnya 

marshmallow, coklat, permen, dll. Lebih mudahnya kariogenik adalah 

makanan – makanan manis yang banyak diminati oleh anak – anak. 

 

 

  Diagram 3. 2 Hasil Angket Check Up Dokter Gigi 

  ( Sumber : Hasil Survey ) 

 

 Seputar pengetahuan orangtua mengenai rutin periksa ke dokter gigi masih 

banyak yang meleset. Kegiatan rutin periksa ke dokter gigi dalam satu tahun 

dilakukan sebanyak 2x yaitu tiap 6 bulan sekali. Namun didapati jawaban 
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yang diberikan dari 60 responden sebanyak 58,3% kurang tepat, rutin periksa 

ke dokter gigi hanya dilakukan sebanyak satu kali saja per tahunnya. 

 

 

   Diagram 3. 3 Hasil Angket Apakah Karies Gigi dan Gigi Berlubang Sama 

( Sumber : Hasil Survey ) 

 

 Masih seputar pengetahuan orangtua mengenai karies gigi, diketahui 

bahwa wawasan mengenai karies gigi ini masih banyak yang salah. Diketahui 

dari jawaban “apakah karies gigi dengan gigi berlubang sama?” banyak yang 

menjawab “Tidak” sebanyak 75%. Sedangkan sebenarnya karies gigi dan gigi 

berlubang itu adalah satu kasus atau penyakit yang sama namun hanya 

berbeda tahap atau tingkat kerusakan. Sering dikatakan sebagai gigi berlubang 

karena tahap tersebut telah terlihat secara signifikan bahwa gigi tersebut 

terdapat lubang ( Dwi Setianingtyas dan Agam Ferry Erwana, 2018 ). 
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   Diagram 3. 4 Hasil Angket Cara Orangtua Mengajak Anak Gosok Gigi 

( Sumber : Hasil Survey ) 

 

 Lalu dari angket tersebut diketahui cara orangtua mengajak anak – 

anaknya menggosok gigi sebagian besar menjawab hanya dengan kalimat 

ajakan sebanyak ( 68,3% ), menggosok gigi bersama ( 55% ), menggosok gigi 

sambil bermain ( 16,7% ), dan lain – lain sebanyak ( 15,4% ).  

 

 

   Diagram 3. 5 Hasil Angket Pekerjaan Orangtua 

( Sumber : Hasil Survey ) 

 

 Data hasil survey pekerjaan orangtua yang tertinggi adalah ibu rumah 

tangga dengan jumlah (43,3%), diikuti dengan wiraswasta sejumlah (13,3%), 

dan karyawan swasta dan swasta sebanyak (11,7%). Dengan hasil tersebut 

secara tidak langsung diketahui keseharian target pada umumnya, waktu target 

yang lebih banyak berada disuatu tempat tertentu. 

 

b. Observasi 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 26 Maret 2019 di salah satu 

sekolah yaitu Don Bosko diketahui antusias anak – anak dengan media visual 

seperti video animasi sangat tinggi. Karena pada kesempatan tersebut ketika 

penulis memperlihatkan sebuah video animasi, anak – anak langsung fokus 



32 
 

kepada video tersebut. Lebih mudah fokus kepada video animasi jika 

dibandingkan penyampaian lisan yang dilakukan. 

 

  

   

   Gambar 3. 1 Kegiatan Observasi di KB – TK PL DON BOSKO 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi, 26/03/2019 ) 

Selain itu yang didapat dari tahap observasi, diketahui cara anak – anak 

menggosok gigi sendiri masih perlu pendampingan dari orang – orang 

sekitarnya. Mulai dari berkumur hingga selesai menggosok gigi anak – anak 

masih banyak yang terlhiat busa pasta gigi tertinggal di sekitar mulut. Dari 

cara menggosok gigi sudah cukup baik dengan terlihat mereka membersihkan 

gigi atas dan bawah, namun masih ada beberapa yang melewatkan gigi bagian 

dalam entah dibagian atas ataupun bawahnya. 
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   Gambar 3. 2 Kegiatan Observasi di KB – TK PL DON BOSKO 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi, 26/03/2019 ) 

 

c.  Wawancara Online 

 Penulis melakukan wawancara online melalui aplikasi kesehatan Halodoc 

yang dapat diunduh di app store tiap smartphone yang ada. Wawancara di 

Halodoc dilakukan bersama Drg. Indryani Tanuwijaya, Sp. Perio dengan latar 

belakang alumni Universitas Erlangga 1994 dan 2008 lalu tempat praktek 

berada di kota Surabaya yaitu RS Premier Nginden Intan Barat dan RS Mitra 

Keluarga Satelit Indah II.  

 Wawancara digunakan sebagai konfirmasi kebenaran terkait dengan karies 

gigi dan beberapa pengertian – pengertian yang kurang dipahami penulis guna 

menerangkan pengetahuan seputar topik yang diangkat. 

 Hasil yang didapati dari wawancara tersebut berupa pengertian karies gigi 

yaitu rusaknya struktur dan lapisan gigi yang terjadi secara bertahap, diawali 

dengan terkikisnya email gigi kemudian dentin dan akhirnya sementum alias 

akar gigi. Penyebabnya ialah makanan dan yang jarang gosok gigi. Lalu 

mengenai kesamaan karies gigi dengan gigi berlubang diketahui bahwa gigi 

berlubang itu hanya merupakan istilah yang lebih dikenal di masyarakat. Pada 

umumnya karies menyerang pada usia anak – anak yang telah tumbuh 

giginya. Selain itu penulis menanyakan pengertian demineralisasi dan 

remineralisasi. 

 Oleh sebab itu target sasaran ditetapkan pada usia 2 – 6 tahun karena gigi 

susu sudah mulai bertumbuh lengkap pada rentang waktu usia tersebut. Selain 

itu penyebab karies sejauh ini mayoritas karena kebiasaan jarang menggosok 
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gigi serta dari konsumsi makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh anak – 

anak. 

   

   Gambar 3. 3 Wawancara Online  Melalui Aplikasi Halodoc 

( Sumber : Dokumentasi Pribadi, 19:36, 15/03/2019 ) 

 

d. Studi Komparasi 

 Komparasi yang digunakan pada perancangan ini untuk mengetahui rata – 

rata durasi penayangan sebuah video animasi yang ada di youtube channel 

video animasi lainnya. Dari perbandingan tersebut digunakan pula sebagai 

acuan perkiraan durasi pembuatan perancangan animasi informatif yang 

ditujukan kepada anak – anak. 

 Contoh animasi yang diambil yaitu Upin & Ipin. Dapat diketahui dari 

contoh tersebut durasi untuk tiap video animasinya sangat bervariasi untuk 

tiap cerita yang disajikan, durasi tersebut berkisar sekitar 2 – 15 menit dan 

berbeda durasi pada tiap ceritanya.  
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 Dengan contoh animasi yang ada maka diambil durasi pertengahan dari 

durasi 2 – 15 menit tersebut. Durasi yang diambil pada pembuatan animasi ini 

berada dibawah 10 menit, tepatnya berkisar pada 5 – 6 menit. 

 

 

   Gambar 3. 4 Youtube Channel Upin & Ipin 

  ( Sumber : https://www.youtube.com/user/mzbritnob/videos ) 

 

e. Studi Pustaka 

 Penggunaan studi pustaka bersumber dari beberapa artikel, jurnal, berita, 

perancangan skripsi lain, dan buku. Hasil – hasil yang didapat bertujuan 

sebagai teori yang mampu diterapkan pada perancangan ini. Pengaplikasian 

teori untuk menambah informasi dalam proses merancang animasi yang akan 

dibuat untuk lebih memperkuat hasil visual perancangan. 

  

https://www.youtube.com/user/mzbritnob/videos
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3.2.2 Analisa SWOT 

a.  Kekuatan ( Strength  ) 

 Perancangan ini memiliki tujuan menginformasikan kepada target sasaran 

mengenai bahaya karies gigi yang berguna sebagai pengingat untuk 

meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan gigi dan upaya mengurangi 

resiko karies gigi yang terjadi pada anak. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan di KB Don Bosko Semarang, 

penyampaian secara visual seperti animasi menjadi hal yang lebih mudah 

menarik perhatian anak – anak dibandingkan seseorang yang menyampaikan 

secara lisan dalam waktu yang lama kepada anak – anak, karena anak yang 

cenderung mudah bosan dan mudah teralihkan konsentrasinya dengan dunia 

mereka sendiri yang dikiranya lebih menarik. 

 

b. Kelemahan ( Weakness ) 

 Menurut observasi yang telah dilakukan, saat penayangan sebuah contoh 

video animasi berkaitan dengan kesehatan gigi, ada seorang anak yang 

menangis ketika melihat kuman yang warna tubuhnya hijau, kuku panjang – 

panjang dan tajam, memiliki warna mata merah, dan penggunaan suara 

kategori berat pada video tersebut. Oleh karena itu karakter yang ada perlu 

mempertimbangkan tingkat kesan menakutkan yang ditimbulkan sehinnga 

mengurangi ketakutan anak – anak dan tidak menghilangkan ketertarikan anak 

untuk menonton video animasi yang dibuat. 

 Animasi dengan 2D memiliki keterbatasan pengambilan gambar dari sudut 

tertentu, proses pembuatan memerlukan berbagai bagian asset karakter yang 

berbeda – beda dan memakan waktu yang cukup panjang. Tingkat pergerakan 

yang halus memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. 

 

c.  Kesempatan ( Opportunity ) 

 Adanya perancangan ini mampu mengingatkan target untuk sadar dalam 

menjaga kesehatan gigi melalui media visual seperti animasi sebagai 

penyampaian yang mampu menarik perhatian anak – anak lebih baik 

dibandingkan penyampaian verbal saja. Pembuatan animasi 2D memiliki 
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tingkat kerumitan pembuatan karakter yang lebih rendah dibandingkan 3D 

yang harus melalui tahap 3D modelling. 

 

d. Ancaman ( Threat ) 

 Visual 3D memiliki keunggulan untuk mengambil sudut gambar yang 

lebih luas dan lebih menarik dengan adanya kesan volume yang dimiliki 

sehingga mampu mengesankan lebih hidup. Pembuatan 3D akan lebih cepat 

dalam proses penggerakkan dan tidak memerlukan asset yang banyak untuk 

membuat karakter dalam berbagai sisi. 

 

e.  Tone and Manner 

 Perancangan menggunakan bahasa Indonesia dengan penyampaian secara 

langsung tanpa adanya perumpamaan berat yang akan membuat target sasaran 

anak – anak harus berpikir berat untuk memahaminya. 

 Ketika proses observasi dilakukan dan anak – anak memilih warna sikat 

gigi yang ditawarkan, anak – anak cenderung memilih warna yang beranalogi 

panas yaitu merah, oranye, dan kuning. 

 

f.  Kesimpulan 

 Media visual seperti video animasi mampu menarik fokus atau perhatian 

anak – anak pada video yang ditampilkan. Pembuatan karakter perlu 

memikirkan pengaruhnya pada anak – anak yang menonton sehingga tidak 

menimbulkan ketakutan dalam menikmati video animasi tersebut.  

 Penyampaian pesan pada anak sebaiknya secara langsung tanpa 

menggunakan perumpamaan yang berat sehingga akan lebih mudah dipahami 

oleh anak – anak.  

 Penempatan waktu tayang video animasi akan memilih waktu istirahat 

anak – anak dimana mereka memiliki waktu yang lebih luang, pemilihan 

tersebut akan mengadaptasi dari waktu tayang yang ada pada studi komparasi. 
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3.3 Strategi Media 

3.2.1 Objektif 

Perancangan ini memiliki prioritas sebagai informasi kepada target sasaran tentang 

bahaya karies gigi. Selain itu sebagai pengingat untuk lebih menjaga kesehatan 

gigi dan tidak lupa rutin periksa ke dokter gigi 2x tiap tahunnya. 

3.2.2 Pendekatan Media 

Penggunaan media visual yang utama berupa video animasi yang menceritakan 

tentang bahaya karies gigi kepada target sasaran utama usia 2 – 6 tahun. Selain itu 

media pendukung ditujukan untuk menyentuh lingkup orangtua sehingga menjadi 

pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi anak – anaknya sejak dini. 

Media – media yang digunakan dalam perancangan antara lain : 

a.  Video Animasi 

Media visual utama yang digunakan di dalam perancangan berupa video 

animasi yang akan ditayangkan di televisi, selain itu dapat di akses kembali di 

youtube. Karena hasil angket yang mengatakan banyaknya penggunaan media 

televisi sebagai salah satu media hiburan yang sering digunakan diikuti 

dengan penggunaan smartphone, tablet, dan laptop/komputer. 

 

   Diagram 3. 6 Hasil Angket Persentase Media 

( Sumber : Hasil Survey ) 

Penggunaan media yang akan dipakai yaitu berupa siaran televisi dimana 

menurut angket yang ada persentasenya tertinggi ( 68,3% ) diikuti dengan 

penggunaan smartphone ( 66,7% ) 
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b. Media Sosial 

Kemudahan informasi didapatkan berkat adanya bantuan akses internet 

sebagai media komunikasi dan bahkan informasi. Besarnya peran internet di 

berbagai kemudahan yang disajikan mampu membantu penyampaian 

perancangan ini ke wilayah yang lebih luas secara lebih cepat dan mudah. 

Penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, Twitter dapat 

membantu penyebaran informasi bahaya karies gigi ke lingkup yang lebih luas 

kepada target sekunder orangtua yang berdasarkan angket didapati berusia 

mulai dari 26 – 45 tahun. 

 

c.  Poster 

Penggunaan poster akan lebih dimanfaatkan sebagai media promosi atau 

pengenalan adanya video animasi tersebut. Sehingga mampu menarik 

perhatian dan minat masyarakat untuk menyaksikan video animasi tersebut. 

Penempatannya sendiri dapat memanfaatkan media sosial ataupun sekolah, 

tempat dimana dekat dengan target sasaran primer maupun sekunder dalam 

beraktivitas sehari – hari. 

 

d. X – Banner 

Penerapan poster pada x – banner membantu menyebarkan pengenalan 

perancangan animasi ke lingkup yang lebih luas dengan penempatan di sekitar 

lingkungan sekolah, tempat praktek dokter gigi ataupun rumah sakit yang 

berkaitan dengan tema perancangan. X – banner berisi media sosial yang 

dimiliki sehingga lebih memudahkan target sasaran untuk menuju ke arah 

animasi yang dibuat. 

 

e.  Merchandise 

Penggunaan merchandise diperuntukkan sebagai penarik perhatian dari target 

sasaran untuk mencari tahu siapakah karakter yang tertera di dalam barang 

tersebut selain itu juga menjadi media pengenalan, pengingat, dan 
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penyemangat untuk menjalankan gosok gigi rutin sehingga memiliki semangat 

untuk berusaha menjaga kesehatan gigi semaksimal mungkin. 

 

3.4  Budgeting 

a.  Iklan instagram selama 1 bulan 

4 minggu x Rp 300.000  = Rp 5.000.000 

b. Iklan Televisi ( per 30 detik )  = Rp 30.000.000 

c. Poster 

100 lembar x Rp 5000  = Rp 500.000 

d. X – Banner    

10 buah  x Rp 65.000  = Rp 650.000 

e.  Merchandise 

50 set x 200.000   = Rp 10.000.000 

f.  Pra – Poduksi   = Rp 2.000.000 

g. Produksi    = Rp 5.000.000 

h. Pasca – Produksi   = Rp 1.500.000 

Total     Rp 54.650.000 

 

  


