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BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1 Analisa Target Audience 

3.1.1 Analisa Masalah 

a. Observasi 

Observasi dari kehidupan orang-orang di sekitar penulis didapatkan 

bahwa masih banyak orang tua yang masih belum mengetahui mengenai pola 

asuh terutama pola asuh yang demokratis, dikarenakan hal tersebut banyak 

orang tua yang kerap bimbang dalam mendidik anak mereka. 

Kemudian observasi juga dilakukan pada target berusia 30 – 40 tahun di 

sekitar penulis yang memiliki ses A-B yang sebagian besar bekerja sebagai 

orang yang beroperasi di kantor dan memiliki pola pikir yang modern, dan juga 

memiliki tingkat intelejensi yang cenderung tinggi. 

b. Angket 

penyebaran angket yang peneliti lakukan pada 43 orang tua untuk 

mendapatkan data kuantitatif mengenai pengetahuan pola asuh mereka. 

Dari penyebaran angket ini, didapatkan bahwa sebanyak 58% mengaku 

tidak mengetahui mengenai pola asuh demokratis dimana dapat di simpulkan 

masih tergolong banyak orang tua yang masih belum mengetahui mengenai 

pentingnya pengetahuan mengenai pola asuh, kemudian sebanyak 86% 

mengaku mengalami kesulitan dalam mengasuh anak mereka sehingga dapat 

disimpulkan juga bahwa banyak orang tua yang mengalami kesulitan dalam 

mengasuh anak mereka,  sebanyak 88% orang tua pernah mengalami 

kebimbangan dalam mengambil tindakan terhadap anak mereka, dan sebanyak 

72% orang tua pernah merasa salah dalam mengasuh anak mereka. Jadi dapat 

disimpulkan dari hasil angket di atas bahwa masih banyak orang tua yang masih 

kurang wawasan mengenai pola asuh sehingga mereka sulit dalam mengasuh 

dan mengambil tindakan terhadap anak-anak mereka. 
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Gambar 7 

Sumber : Pribadi 

 

Gambar 8 

Sumber : Pribadi 
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Gambar 9 

Sumber : Pribadi 

 

Gambar 10 

Sumber : Pribadi 

 

Penyebaran angket selanjutnya yang penelitilakukan pada 54 orang tua 

untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai tanggapan orang tua mengenai 

perancangan yang akan di lakukan. 

Dari penyebaran angket ini didapatkan sebanyak 92.6% orang tua 

merasa eksebisi merupakan media yang efektif bagi mereka untuk mendapatkan 

suatu informasi, kemudian sebanyak 77.8% orang tua merasa mall merupakan 
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suatu lokasi yang sesuai untuk pelaksanaan eksibisi, sebanyak 14.8% orang tua 

memilih outdoor, sebanyak 7.4% memilih gedung convention center. 

 

Gambar 11 

Sumber : Pribadi 

 

Gambar 12 

Sumber : Pribadi 

  c. Wawancara 

wawancara dilakukan pada tanggal 22 maret 2019 dengan salah satu 

orang tua berusia 32 tahun bernama Claresta Puspa Ika memiliki 1 anak laki-

laki yang masih duduk di bangku SD kelas 2, hasil dari wawancara tersebut 

didapati bahwa pengetahuan mengenai pola asuh demokratis tidak ada, 

kemudian dari beberapa kasus dalam mengasuh anak kerap tidak sabar dan tidak 

memberikan anak kesempatan untuk mengutarakan perasaannya. 
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3.1.2. Sasaran Khalayak dan Target 

a. Geografis 

orang tua usia 30-40 tahun, Kota Semarang 

b. Demografis 

target audience adalah orang tua usia 30-40 tahun yang masih belum 

mengetahui mengenai pola asuh demokratis dengan SES A-B, laki – laki, 

perempuan, sudah menikah, memiliki anak & belum memiliki anak. 

c. Psikografis dan Behavioral 

Target sasaran memiliki kecenderungan untuk : 

- belum mengetahui mengenai pola asuh demokratis. 

- memiliki rasa ingin tahu. 

3.1.3. Analisa Target Sasaran 

3.1.3.1. Analisa SWOT 

a. kekuatan (Strength) 

Perancangan ini memiliki peran untuk menginformasikan para 

orang tua mengenai pola asuh yang efektif yaitu pola asuh demokratis 

khususnya bagi orang tua yang masih sama sekali tidak mengerti 

mengenai pola asuh anak. Dengan adanya perancangan ini dapat 

memberikan informasi mengenai pola asuh demokratis kepada orang tua 

dan dengan wawasan pola asuh ini orang tua menjadi tau bagaimana 

cara mengasuh anak dengan pola asuh demokratis ini, dan tidak merasa 

bingung dalam mengambil tindakan kepada anak mereka. 

b. Kelemahan (Weakness) 

kelemahan pada perancangan ini yaitu adalah orang tua yang 

sudah memiliki wawasan mengenai pola asuh demokratis. 

c. Kesempatan (Opportunity) 
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dengan adanya perancangan ini para orang tua dapat 

mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana cara mengasuh anak 

dengan pola asuh demokratis, sehingga nantinya orang tua tidak merasa 

bimbang dalam mengambil tindakan terhadap anak-anak mereka. 

d. Ancaman (Tread)  

ketidakpedulian orang tua mengenai pola asuh dapat 

menghambat perancangan ini dalam memberikan informasi mengenai 

pola asuh demokratis kepada orangtua tersebut. 

3.1.3.2 Tone and Manner 

Pada perancangan ini akan digunakan bahasa indonesia dan 
bahasa inggris dengan gaya penyampaian yang sopan.  

Kemudian untuk warna yang akan digunakan dalam 
perancangan ini adalah warna panas untuk memberikan kesan 
kehangatan dan juga kesan yang tegas pada perancangan ini. 

3.2 Creative Brief 

3.2.1 Planning Phase Event 

a. Mengapa event ini diadakan? (Why) 

event ini dilaksanakan dikarenakan masih banyaknya orang tua yang 

masih belum memiliki wawasan atau belum mengetahui mengenai pola asuh 

terutama pola asuh demokratis sehingga banyak orang tua juga salah dalam 

mengambil tindakan dalam mengasuh anak mereka. Maka dari itu dengan 

adanya event ini diharapkan orang tua dapat mendapatkan wawasan/informasi 

mengenai pola asuh demokratis dan dapat mengurangi resiko dampak yang 

buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak. 

b. Apa yang akan disampaikan? (What) 

Pesan yang akan di berikan kepada target audiens adalah mengenai pola 

asuh demografis yang merupakan pola asuh dengan dimensi kontrol 

(pembatasan, campur tangan, dan penggunaan kekuasaan orang tua kepada 

anak) yang tinggi, namun juga menerapkan dimensi kehangatan 

(memperhatikan kesejahteraan anak, bakat anak, serta memberikan cinta kasih) 

yang juga tinggi atau singkatnya tegas terhadap anak namun tetap memberikan 
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kasih sayang terhadap anak mereka, dan juga mengutamakan komunikasi dua 

arah antara anak dan orang tua. 

c. Siapa targetnya? (Who) 

target sasaran pada perancangan ini adalah orang tua berusia 30-40 

tahun dengan SES A-B, yang memiliki kecenderungan untuk belum mengetahui 

mengenai pola asuh demokratis. 

d. Kapan diadakan? (When) 

event pameran ini akan di laksanakan pada hari keluarga nasional 

tanggal 29 juni 2019 yang jatuh pada hari sabtu dan akan dilakukan selama 7 

hari. Pengadaan event pada hari keluarga nasional dirasa sangat tepat dengan 

adanya hari besar yang jatuh bertepatan pada hari libur maka target dapat 

dicapai dan pesan dapat tersampaikan dengan optimal. 

e. Dimana lokasi yang akan ditentukan? (Where) 

event pameran ini akan di adakan di mall paragon mengingat dari hasil 

angket dan kemudahan akses dikarenakan mall paragon berada di tengah kota 

dan memiliki tempat parkir yang tergolong sangat banyak. 

f. Bagaimana cara menyajikan informasinya? (How) 

event pameran ini dilakukan dengan cara memperlihatkan karya berupa 

penggabungan fotografi dengan media interaktif sebagai pendukungnya. 

Informasi ini akan disampaikan dengan menggunakan storyline : orang tua tidak 

menginginkan anak yang berkarakter dan berkebiasaan buruk, kemudian setelah 

itu dilanjutkan dengan himbauan pola asuh itu penting, dan yang terahkir 

memberikan mengenai pola asuh demokratis hal ini dilakukan dengan 

menyampaikan inti pesan tegas terhadap anak namun tetap memberikan kasih 

sayang kepada anak serta mengutamakan komunikasi 2 arah antara anak dan 

orang tua.  
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3.3 Strategi Media 

Media utama yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah event 

pameran fotografi. Event ini berisi gambaran mengenai pola asuh demokratis. Dengan 

target sasaran orang tua yang berusia 30-40 tahun.  

1. Media utama 

a. Event Pameran 

event pameran ini digunakan sebagai media utama yang akan digunakan untuk 

menyampaikan pesan mengenai pola asuh, dimana event pameran ini akan berlangsung 

selama 7 hari yang akan di laksanakan bertepatan dengan hari keluarga nasional pada 

tanggal 29 juni 2019. Di dalam event pameran ini akan terdapat :  

- Gate atau Pintu 

Dalam event ini akan digunakan gate atau pintu sebagai petunjuk masuk 

dan keluar bagi para pengunjung area event ini, akan terdapat 2 gate pada event 

pameran ini yang akan memiliki desain yang berbeda.  

 

  -Fotografi 

Fotografi akan digunakan sebagai penyampai informasi yang akan 

digunakan pada event ini, dimana karya fotografi ini akan di berikan dengan 

alur yang mendukung pesan utama event ini, dengan menggunakan fotografi ini 

target audiens dapat memahami sebuah pesan dengan berjalan dan melihat foto 

yang ada di dalam pameran, selain itu foto juga dapat memberikan suasana 

ambience yang menggambarkan akan pola asuh demokratis yaitu hangat dan 

tegas. 

2. Media Pendukung 

a. Media interaktif 

media interaktif ini memiliki fungsi sebagai pelengkap pada karya fotografi 

yang akan digunakan sebagai pelengkap karya untuk memperjelas pesan yang akan 

digunakan. 
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b. Poster 

merupakan media promosi yang akan digunakan untuk mempromosikan event 

ini. Yang nantinya akan di letakan di beberapa titik di semarang yang terdapat banyak 

orang tua akan berkumpul, seperti di rumah sakit, sekolah, tempat les, taman bermain 

dan tempat penitipan anak/daycare. 

 c. Merchandise 

merchandise ini akan diberikan kepada pengunjung guna untuk mengingatkan 

kembali pesan dari eksebisi ini, dimana merchandise ini akan berupa barang yang akan 

digunakan dalam sehari-hari seperti mug, piring, pembatas buku, dll. 

 d. Media Sosial 

media sosial pada saat ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi berkat adanya akses internet sehingga akan lebih mudah 

menyebarkan informasi melalui media sosial ini, media sosial akan digunakan sebagai 

salah satu media promosi untuk mempromosikan perancangan ini. 

 e. brosur katalog 

berisi mengenai detail isi karya event sehingga mempermudah para audiens 

untuk memahami isi dari event ini dan digunakan sebagai pengingat mengenai event 

yang telah di laksanakan ini. 

 f. x-banner 

x-banner ini akan diletakan pada beberapa titik di dalam ground level paragon 

dan pada lantai paling atas paragon yang akan berfungsi untuk mempromosikan 

mengenai event pameran bagi para pengunjung paragon tidak masuk melalui pintu 

masuk utama paragon. 
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3.3.3 Strategi Anggaran 

Poster promosi A3 

100 x Rp 5.000,00    = Rp 500.000,- 

Penyewaan tempat selama 7 hari  

7 x Rp. 3.000.000,-    =  Rp. 30.000.000,- 

 Pembuatan Karya Pameran 

      = Rp. 2.000.000,- 

 Penyewaan touchscreen monitor 50 inch 

 30 x Rp. 3.000.000,-   = Rp. 90.000.000,- 

Pembuatan Design Pameran 

      = Rp. 10.000.000,- 

 Penyewaan Lightning Pameran 

      = Rp. 3.000.000,- 

 Merchandise 

 200 x Rp. 20.000,-   = Rp. 4.000.000,- 

 Total      Rp. 139.500.000,- 
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