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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1  Analisis Data 

Setelah dilakukan analisis data dengan menggunakan metode observasi online dengan 

jumlah 50 responden berupa anak yang menduduki bangku SMA berusia 15 sampai 18 tahun 

untuk mengetahui ada atau tidaknya rasa malas yang mereka alami saat belajar di sekolah, 

alasan mereka merasa malas, alasan mereka tetap melanjutkan pendidikan di sekolah SMA 

hingga selesai, dan hal apa yang membuat mereka senang untuk belajar di sekolah, telah 

didapatkan data sebagai berikut. 

 

Dari hasil jawaban yang telah diperoleh, 96% responden mengatakan bahwa mereka sering 

merasakan malas saat belajar di sekolah dan dari hasil jawaban responden didapatkan data 

bahwa mayoritas siswa SMA malas belajar karena kurangnya motivasi dari diri sendiri untuk 

mendorong mereka dalam kegiatan belajar dan penulis mendapat kesimpulan bahwa 

mayoritas responden tetap menjalani sekolah bukan karena keinginan mereka sendiri, lalu 

juga didapatkan data bahwa mayoritas dari responden mengatakan bahwa yang dapat 

membuat mereka senang untuk datang ke sekolah adalah untuk bertemu teman-teman 

mereka. 

 

3.2 Target sasaran 

3.2.1 Target sasaran secara demografis  

Umur               : 15 hingga 18 tahun 

Jenis Kelamin  : laki-laki dan perempuan 

Status               : Pelajar , anak SMA (Sekolah Menengah Atas) 

Target adalah para siswa SMA yang berusia 15 hingga 18 tahun dengan alasan 

menurut data yang telah didapatkan para remaja usia 15 hingga 18 tahun adalah masa 

di mana mereka ingin bersenang-senang dengan dunia yang mereka anggap bebas, 

dan remaja adalah usia yang paling susah diajak berkomunikasi. Jika hal it uterus 

berjalan, akan berujung ke hal yang negatif. 
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3.2.2 Target sasaran secara geografis 

Regional          : Kota Semarang 

Target lokasi adalah para siswa SMA di kota Semarang, karena menurut data yang 

telah didapatkan sebanyak 62,2% laki-laki dan 52,3% perempuan termasuk dalam 

kriteria tidak aktif, dan sebagian besar 57,9% berlokasi di daerah perkotaan dan 

berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas. (Priherdityo, 2015) 

 

3.2.3 Target sasaran secara psikografis 

Menurut data yang telah didapat, target secara psikogarfis adalah anak-anak yang 

suka mengikuti keinginan mereka lebih dari pada kebutuhan mereka. 

 

3.2.4 Target sasaran secara behaviour 

Menurut data yang telah didapat, target secara behaviour adalah anak remaja yang 

sangat suka nongkrong, berkumpul, dan bercanda bersama teman-temen mereka 

 

3.3 Insight 

Berdasarkan poin-poin data yang telah didapatkan dari hasil observasi, didapatkan insight 

: Bagaimana cara membuat pelajar SMA termotivasi belajar bersama teman dengan cara 

yang menyenangkan 

 

3.4 Analisis SWOT 

3.4.1 Strength 

- Dapat menjadi pilihan hiburan di saat waktu mereka belajar 

- Dapat mengurangi tekanan dalam kegiatan belajar anak-anak SMA 

- Permaianannya sangat sederhana dan mudah dimengerti 
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3.4.2 Weakness 

- Alat permainan tidak mudah untuk dibawa kemana-mana 

- Memungkinkan untuk merasa bosan jika dimainkan dengan terus menerus 

- serba manual dan kurang praktis 

 

3.4.3 Opportunity 

- Permainan sekaligus untuk belajar masih sangat jarang ditemui 

- Game board tersebut bisa di kembangkan menjadi permainan digital agar 

lebih praktis 

 

3.4.4 Threat 

- Banyak jenis-jenis permainan digital yang jauh lebih praktis 

- Sudah ada beberapa jenis game board lain yang sudah banyak dikenal 

 

3.5 Strategi Komunikasi 

3.5.1 Pendekatan Umum 

Terdapat banyak jenis permainan yang digemar oleh anak-anak SMA zaman 

sekarang ini, namun jarang kita temukan permainan yang dirancang dengan 

tujuan untuk membantu proses belajar mengajar. Namun sayangnya yang 

terjadi selama ini, aplikasi permainan yang ber tema edukasi sangat jarang 

digunakan oleh anak-anak sekarang ini di karenakan keberadaan handphone 

atau gadget yang sudah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk kegiatan sehari-

hari dan sering digunakan untuk bermain dan kegiatan-kegiatan yang kurang 

bermanfaat lainnya, apa jadinya jika generasi muda terus melakukan hal-hal 

yang tidak bermanfaat sehingga dapat menghambat prestasi belajar mereka, 

padahal sebuah ilmu adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk masa depan 

nanti. 

Dengan sebuah permainan sekaligus digunakan untuk belajar ini, kegiatan 

bersenang-senang dan belajar anak tidak tersingkirkan sekaligus dapat 

memoptimalkan tenaga yang mereka gunakan untuk hal yang positif. Dengan 
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permainan yang dapat di mainkan dengan mudah, sederhana dan memiliki 

fasilitas belajar mengajar yang seru dan menghibur, anak akan merasa lebih 

nyaman dapat mengembangkan minat belajar anak-anak. 

Bentuk perancangan yang akan digunakan untuk menjangkau target adalah 

dengan permainan berupa game board yang berfungsi untuk membantu anak-

anak SMA untuk belajar sekaligus untuk hiburan.  

 

3.5.2 Media Utama 

Game board tersebut berisikan permainan atau game yang nantinya akan 

dimainkan oleh para pemain dan di dalam permainan tersebut dan 

menggunakan kartu deck berseri bertuliskan soal materi-materi dan bab yang 

di ajarkan oleh sekolah jenjang SMA sehingga anak-anak tersebut dapat 

mengulang kembali apa yang sudah di ajarkan oleh guru selama di dalam 

sekolah sesudah sampai, dengan tujuan untuk dapat memberikan pemahaman 

yang lebih terhadap materi yang mungkin anak-anak kurang paham saat di 

ajarkan di dalam sekolah. Cara memainkan permainan tersebut adalah dengan 

cara tidak jauh beda dari permainan monopoli yaitu memulai permainan 

dengan melempar dadu tersebut, lalu setiap pemain akan mendapatkan sebuah 

kartu yang berisi soal sesuai dengan warna yang didapatkan oleh melempar 

dadu tersebut, soal pertanyaan tersebut berisikan materi pelajaran yang sesuai 

dengan warna yang didapatkannya. Setelah itu pemain yg mendapatkan 

perintah untuk membuat soal dengan materi-materi yang spesifik, lalu pemain 

tersebut akan mamberikan soal tersebut pada pemain yang akan bermain 

selanjutnya, jika pemain yang diberi pertanyaan dapat menjawab pertanyaan 

tersebut dengan benar, maka pemain tersebut akan diperbolehkan memajukan 

pion nya sehingga dapat lebih mendekati kemenangan, namun jika pemain 

tersebut salah dalam menjawab pertanyaan yang diberikan maka pion pemain 

yang memberikan pertanyaanlah yang akan diperbolehkan melangkah maju 

dalam papan board. Pemenang akan ditentukan jika terdapat salah satu pemain 

berhasil mencapai titik tengah pada papan board tersebut. 


