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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa Masalah 

Pengumpulan data diperoleh berdasarkan metode yang digunakan, 

melalui wawancara dan observasi offline didapatkan data primer, sedangkan 

metode studi pustaka serta kuesioner merupakan pelengkap data primer.  

 

3.1.1 Analisa Data 

3.3.1.1 Observasi Offline 

Observasi bertujuan mendapatkan data secara 

langsung dengan mengamati secara langsung, lokasinya 

bertempat di daerah pasar pecinan kota Semarang, tidak 

hanya itu, penulis juga mengamati secara langusung tradisi 

sangjit di kota Semarang dan tidak lepas dari barang atau 

makanan (baki) di dalam sangjit itu sendiri. 

 

 

Gambar 3. 1 Lokasi Penjual Barang Sangjit 

Sumber: Data Pribadi 
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Gambar 3. 2 Lokasi Penjual Barang Sangjit 

Sumber: Data Pribadi 

 

3.3.2.1 Wawancara 

Tujuan dari penggunaan metode wawancara yaitu 

untuk mendapat informasi langsung dari responden. 

Wawancara dilakukan dengan seorang yang memiliki dua 

anak dan keduanya telah menikah menggunkan tradisi 

sangjit beliau bernama Susiani, 58 tahun dan bekerja 

sebagai kayawati di salah satu perusahaan. 

 Mengapa tradisi sangjit harus dilaksanakan? Beliau 

mengatakan “Karena tradisi merupakan bagian dari 

bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan secara turun 

termurun”. Apakah ibu tahu makna setiap baki yang ada 

dalam sangjit? “Sejujurnya saya kurang begitu mengerti 

soal makna baki, hanya beberapa yang saya tahu”. 

Bagaimana cara menyampaikan pada anak? “Akan lebih 

baik menggunakan gambar/ visual, karena penyampaian 

secara lisan akan menimbulkan banyak persepsi”.  
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3.3.3.1 Kuesioner Online 

Metode pengumpulan data secara online bertujuan 

untuk mengetahui apakah responden memiliki pengetahuan 

mengenai sangjit serta mengerti arti setiap barang atau 

makanan yang ada dalam sangjit. Kuesioner ini dibagikan 

kepada responden yang telah memiliki anak yang telah 

menikah dan menggunakan tradisi sangjit. Dari 90 

responden didapat hasil sebagai berikut. 

 

Diagram 3. 1 Hasil Kuesioner Rata-rata Usia 

Sumber: Data Pribadi 

 

 

 

Diagram 3. 2 Hasil Kuesioner Online 

Sumber: Data Pribadi 
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Diagram 3. 3 Hasil Kuesioner Online 

Sumber: Data Pribadi 

 

 

Diagram 3. 4 Hasil Kuesioner Online 

Sumber: Data Pribadi 

 

3.3.4.1 Studi Pustaka 

Informasi diperoleh dari berbagai macam sumber di 

internet, artikel, buku mengenai apa itu tradisi sangjit, 

barang atau makanan apa saja yang ada dalam sanjit serta 

arti yang tersimpan dari masing-masing barang maupun 

makanan di dalam tradisi sangjit. Hal ini berguna untuk 

melengkapi informasi primer. 
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3.2 Strategi Komunikasi 

 

3.2.1 Sasaran Khalayak dan Target Audience 

a. Geografis 

Target bertempat tinggal di kota Semarang. 

b. Demografis 

 Sasaran primer dari perancangan adalah orang tua 

yang memliki anak usia produktif (20-35 tahun) di kota 

Semarang. 

 Sasaran sekunder dari perancangan adalah masyarakat 

awam yang ingin menambah wawasan mengenai tradisi 

sangjit. 

c. Psikografis dan Behavioral 

Target merupakan orang tua etnis Tionghoa yang memliki 

anak yang belum menikah. 

 

3.3 Strategi Media 

3.3.1 Objektif 

1. Memberikan sebuah informasi mengenai arti setiap baki yang 

ada dalam sangjit 

2. Media yang dipakai berupa esai foto, hal ini dipilih 

berdasarkan pilihan dari responden. 

 

3.3.2 Pendekatan Media 

Media berupa esai foto yang berisi penjelasan mengenai 

makna setiap baki yang disusun secara menarik. Target utama 

merupakan orang tua etnis Tionghoa yang memiliki anak usia 

produktif (belum menikah) yang ada di kota Semarang. 
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3.4 Strategi Anggaran 

 

1. Instagram Ads 

Rp 60.000 X 5 (per 1000 view)   = Rp 300.000 

2. Poster A3 

Rp 6.000 X 50     = Rp 300.000 

3. Stiker 

Rp 4.000 X 200     = Rp 800.000 

4. Pembatas Buku 

Rp 2.500 X 200     = Rp 500.000 

5. Buku 

Rp 100.000 X 200    = Rp 20.000.000 

6. Facebook Ads 

Rp 60.000 X 5 (per posting)   = Rp 300.000 

7. Merchandise 

Rp 10.000 X 200    = Rp 2.000.000 

8. Tote Bag 

Rp 25.000 X 200    = Rp 5.000.000 

9. X Banner 

Rp 55.000 X 12     = Rp 660.000 

10. Video Display 

Rp 100.000 X 12    = Rp 1.200.000 

 

 

Total Anggaran     = Rp 31.060.000 

 

 

  


