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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa Masalah 

3.1.1 Angket 

 Melalui metode ini, ,peneliti membagikan kuisioner secara online 

kepada 60 remaja di kota Semarang, untuk mendapatkan data mengenai 

presentase seberapa banyak orang yang merasa memiliki banyak waktu luang. 

 Dari kuisioner tersebut didapatkan data bahwa 87,9% remaja di Kota 

Semarang pernah memiliki waktu luang berlebih. 85,3% diantaranya berstatus 

sebagai mahasiswa dan 70,6% dari target dengan usia 18-22 tahun mengaku 

bahwa mereka pernah merasa kebingungan saat memiliki waktu luang, karena 

mereka sebenarnya merasa ingin melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa yang 

dapat dilakukan, selain itu juga muncul perasaan bosan dan kesepian dalam 

diri mereka. 21 remaja diantaranya mengatakan bahwa dalam kondisi tersebut 

mereka menjadi mudah kepikiran tentang berbagai permasalahan.  55,9% 

remaja bahkan menyadari bahwa dengan berada di kondisi tersebut mereka 

menjadi tidak produktif. Selain itu 74% responden mengatakan bahwa mereka 

biasa menyibukan diri dengan gadgetnya sebagai cara menghabiskan waktu. 

 Kendala dalam memanfaatkan waktu luang cenderung ini sering dialami 

oleh mahasiswa ber SES B dengan pengeluaran perbulan diatas Rp.500.000 – 

2.000.000 (79,3%). hal ini terjadi karena remaja dengan SES B belum terlalu 

dituntut untuk memenuhi kehidupan finansialnya, dan mereka belum sibuk 

bekerja sehingga memiliki lebih banyak waktu luang. 

3.1.2 Cultural Probing 

  Untuk benar – benar memahami bagaimana prilaku target dalam 

menjalani waktu luangnya dan seberapa sering mereka memiliki waktu luang, 

peneliti menggunakan metode cultural probing. Dimana peneliti mengumpulkan 

data keseluruhan kegiatan, dari 5 orang target dengan kesibukan, usia, dan 

universitas yang berbeda. Peneliti mengambil jadwal mulai dari bangun pagi 

hingga tidur malam pada hari kamis, jumat, dan sabtu. Pemilihan hari ini 

dimaksudkan untuk melihat apakah ada perbedaan kegiatan yang dilakukan 

saat hari kerja dan hari libur. 

  Dari cultural probing yang telah dilaksanakan, didapatkan data bahwa 

mahasiswa tingkat akhir cenderung memiliki lebih banyak waktu luang jika 

dibandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Terdapat pula perbedaan 
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kegiatan antara mahasiswa yang memiliki pasangan dengan yang tidak. 

Mahasiswa yang memiliki pasangan lebih sering bepergian diluar rumah untuk 

menghabiskan waktu bersama pasangannya. Namun terdapat kecenderungan 

yang sama pada tiap target saat memiliki waktu luang dan sedang tidak 

bersama pasangan, yaitu menghabiskan waktu dengan menonton film dan 

menyibukan diri pada gadgetnya, tidak perduli saat hari kerja maupun hari libur. 

  Pada dasarnya penggunaan gadget dan menonton film bukanlah hal 

yang buruk karena dalam kegiatan itu juga bisa didapatkan informasi dan 

pengetahuan, terlebih lagi hal tersebut termasuk sebagai kegiatan rekreasi 

yang mana memang diperlukan oleh setiap orang. Namun, kegiatan tersebut 

masuk kedalam golongan rekreasi pasif, dimana seseorang tidak memiliki 

tujuan khusus dan interaksi sosial secara langsung dalam menjalaninya. 

Kegiatan ini sangatlah sering dilakukan oleh para target penelitian ini. rata – 

rata target penelitian ini menghabiskan waktu lebih dari 4 jam, bahkan hingga 

11 jam dalam sehari hanya untuk melakukan kegatan rekreasi yang bersifat 

pasif.  

  Dapat disimpulkan jika intensitas kegiatan rekreasi pasif yang dilakukan 

para mahasiswa saat ini sangatlah tinggi, dan pada akhirnya menjadi rutinitas 

dan dianggap wajar. Mereka tidak menyadari bahwa waktu luang mereka terlah 

berlalu sia – sia dan membuat masa muda mereka kurang bermakna karena 

pemanfaatan yang tidak tepat. 

3.1.3 Wawancara Mendalam 

  Setelah mengerti bahwa para target memiliki kebiasaan melakuakan 

rekreasi pasif yang kurang bermakna, maka peneliti melakukan wawancara 

mendalam mengenai apa alasan yang mendasari prilaku tersebut. 

  Para responden mengaku tidak tahu mau melakukan kegiatan apa 

selain bermain hp untuk mengisi waktu luangnya. Begitu banyaknya hiburan 

yang disajikan dalam gadget membuat mereka semakin betah berlama – lama 

menghabiskan waktu. Selain itu mereka juga malas untuk beraktfitas diluar 

rumah tanpa adanya tujuan yang jelas. 2 dari 5 responden kerap merasa 

menyesal di akhir hari karena merasa harinya sia – sia, tetapi tetap mengulangi 

pola yang serupa keesokan harinya.  

  Semua responden mengaku memiliki ketertarikan pada beberapa hal 

seperti mengenai animasi, bela diri, bedah film, hingga topik – topik seperti pro-

kontra narkoba dan LGBT. Saat ditanya mengapa mereka tidak mencari dan 
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mengikuti kegiatan yang mereka inginkan tersebut, munculah alasan bahwa 

mereka belum dapat menemukan wadah bagi keinginan mereka. Informasi 

mengenai acara – acara yang mereka minati terkadang terlambat/tidak sampai 

pada mereka. Minimnya alternatif kegiatan aktif yang mereka ketahui membuat 

mereka pasrah dan kembali pada rekreasi pasif yang mudah dijalani. 

 

3.2 Khalayak Sasaran 

a. Geografis 

Kota Semarang 

Mahasiswa dengan usia 18 - 22 tahun 

b. Demografis 

 Target yang dituju adalah remaja dengan usia 18 – 22 tahun dengan SES B 

yang sudah berstatus mahasiswa dan mulai memiliki kebebasan dalam 

menggunakan dan mengatur waktu luangnya. 

c. Psikografis  

 Sering merasa bingung harus mengisi waktu luangnya dengan kegiatan apa. 

 Memiliki waktu luang lebih fleksibel dibanding anak sekolah dan pekerja. 

 Memiliki ketertarikan untuk mengeksplorasi hal – hal yang baru, tetapi sulit 

keluar dari zona nyaman. 

d. Behavioral 

 Menghabiskan waktu luang dengan bermain gadget atau rekreasi pasif lainnya. 

 Menghabiskan waktu di rumah tanpa tujuan yang jelas. 

 Menggunakan fasilitas tegnologi untuk memenuhi kebutuhan dan 

kenyamanannya. 

 

3.3 Analisa Khalayak Sasaran 

3.3.1. Creative brief 

a. Objective 

  Perancangan ini berperan untuk menyadarkan para remaja khususnya 

mahasiswa bahwa waktu luang yang mereka miliki saat ini sebenarnya 

adalah sesuatu yang berharga dan seharusnya dimanfaatkan dengan baik 

untuk mencari pengalaman, agar masa muda mereka lebih bermakna, dan 

tidak menyesal di kemudian hari. 
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b. Issue 

 Adanya anggapan bahwa memang sewajarnya waktu luang tidak 

digunakan untuk beraktifitas menjadikan mahasiswa menggunakannya 

dengan sia – sia dan tanpa rasa bersalah jika tidak memanfaatkannya 

dengan kegiatan yang bermakna. 

c. Insight 

 Mahasiswa memiliki waktu luang lebih fleksibel dibanding anak 

sekolah/pekerja. 

 Minimnya pengetahuan mengenai kegiatan apa saja yang dapat 

dilakukan untuk mengisi waktu luang 

 Kebiasaan menghabiskan waktu dengan gadget 

 Kemudahan dan tegnologi yang ada membuat mahasiswa semakin 

nyaman melakukan rekreasi pasif di rumah. 

 Rasa malas untuk beraktifitas karena tidak memiliki tujuan yang jelas 

 Merasa wajar jika waktu luang cukup dilalui dan dinikmati tanpa perlu 

melakukan kegiatan yang bermakna. 

 Ketidaksadaran bahwa telah menjalani waktu luang dengan tidak 

bermakna. 

d. Opportunity 

 Dengan maraknya penggunaan media sosial dan ketergantungan 

generasi remaja masa kini terhadap akses internet yang menyuguhkan 

berbagai macam informasi dapat digunakan untuk membentuk cara pikir 

yang lebih terbuka untuk menyadarkan remaja mengenai pentingnya 

merubah kebiasaan mereka dalam memanfaatkan waktu luangnya agar 

lebih bermakna. 

e. Challenge 

 Perkembangan kognitif dan sifat labil yang dialami remaja membuat 

mereka memiliki cara berpikir sendiri mengenai suatu permasalahan, 

sehingga mahasiswa cenderung tidak menyukai informasi dalam bentuk 

nasihat dan cara komunikasi yang membosankan.  Oleh sebab itu 

diperlukan strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik target 

untuk dapat merubah prilaku yang sudah menjadi kebiasaan mereka. 
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3.4 Konsep Penyampaian Pesan (What to Say) 

3.4.1. Tema Kampanye 

 Tema kampanye ini adalah agar anak muda keluar dari zona nyaman 

dan memanfaatkan waktu luang untuk melihat dunia dan mendapatkan 

pengalaman yang bermakna serta menyadari bahwa masa muda tidak akan 

kembali lagi. Pengalaman bermakna yang dimaksud adalah pengalaman yang 

dapat menjadi bekal/modal untuk masa yang akan datang. 

 

3.4.2. Judul Kampanye 

 Kampanye ini memiliki judul “Time to Act” dengan tagline “Do 

Something Great!”. Dari judul dan tagline tersebut ditunjukan kepada anak 

muda bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi mereka untuk bergerak 

dan melakukan kegiatan – kegiatan yang hebat, tidak hanya menjalani 

kegiatan sehari – hari yang biasa saja dan tidak bermanfaat seperti terjebak 

dalam zona nyaman. 

 

3.5 Strategi Penyampaian Pesan (How to Say) 

3.5.1.   AISAS 

 Dalam menyampaikan pesan yang dituju, kampanye ini menggunakan 

AISAS sebagai strategi penyampaiannya. 

a. Attention 

  Tahap attention akan digunakan untuk menyadarkan para 

remaja bahwa masa muda adalah saat yang berharga dan tidak akan 

kembali lagi. Pada tahap ini juga mengajak remaja untuk keluar dari zona 

nyaman melalui print ads yang menunjukan visual berupa foto dan kalimat 

yang menggambarkan kondisi yang sesuai dengan prilaku remaja saat 

ini. Media ini akan diletakan pada daerah sekitar kampus di Kota 

Semarang. 

 

b. Interest 

  Setelah target menegerti mengenai adanya kampanye ini, target 

digiring untuk semakin mencari tahu tentang kampanye ini melalui 

peranan para influencer muda yang diajak bekerjasama untuk 

mempromosikan dengan menunjukan contoh bagaimana mereka 

menggunakan waktu luang mereka dengan bermakna. Peran influencer 
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dan media sosial digunakan karena remaja saat sekarang sangat mudah 

terpengaruh dengan sosok terkenal dan medsos. Tahapan ini akan 

menggunakan postingan dan iklan instagram sebagai wadahnya. Pada 

tahap ini juga disampaikan informasi tentang acara peluncuran aplikasi.  

 

c. Search 

  Pada tahap search ini target akan digunakan website sebagai 

tempat pendaftaran dan informasi mengenai acara launching aplikasi 

yang akan di hadiri oleh para ambasador dan tokoh penting di Semarang. 

Selain itu informasi mengenai website ini juga akan diberikan pada media 

sosial instagram 

 

d. Action 

  Setelah melalui segala informasi pada tahap search, target 

diarahkan pada sebuah media yaitu aplikasi. Aplikasi ini berguna sebagai 

solusi dari permasalahan para mahasiswa yang sering mengeluh bingung 

tidak memiliki alernatif kegiatan untuk mengisi waktu luang. Aplikasi ini 

membantu target menemukan kegiatan apa saja yang dapat diikuti di 

Semarang melalui kerja sama dengan komunitas – komunitas yang ada 

untuk terus mengupdate kegiatan setiap minggunya. Untuk menyuguhkan 

kegiatan sesuai minat para target, digunakan sistem pemilihan preference 

pada awal penggunaan aplikasi. Selain itu aplikasi ini dapat menjadi 

forum untuk berbagi informasi dan kegiatan yang diketahui oleh para 

target. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk merasa bingung dan tidak 

ada kegiatan untuk dilakukan saat waktu luang. 

 Akan diadakan event peluncuran aplikasi ini yang akan didatangi oleh 

para influencer Semarang dan media peliput yang dapat dihadiri secara 

umum di cafe Tekodeko. 

  

e. Share 

  Untuk semakin menarik minat target untuk berbagi agar 

kampanye ini semakin luas, digunakanlah tiket promo bagi pengguna 

aplikasi yang ingin mengikuti acara – acara yang ada. Pengguna dapat 

mendapatkan potongan harga untuk acara seperti 

workshop/talkshow/khursus dan sebagainya dengan cara membagikan 

info acara pada akun sosial media mereka. Cara ini dianggap efektif pula 
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untuk semakin mengajak para mahasiswa untuk menikuti kegiatan aktif 

diluar sana tanpa terkendala biaya. Selain itu, pada peluncurannya 

aplikasi ini telah mengadakan acara yang dapat menunjang tahap share 

ini menjadi lebih luas. 

 

3.6  Strategi Media 

3.6.1. Objektif Media 

Attention 

- Print Ads dan 

sticker Kampus di semarang 

Agustus  – Oktober 

2019 

Interest 

- Influencer 

muda 
Media sosial 

Oktober – Desember 

2019 

Search 

- Info launching 

- Ambassador 

Influencer muda 

Instagram dan 

website 

Desember– 

Januari2020 

Action 

- Acara peluncuran 

aplikasi 

- Media masa 

- Bintang tamu 

Ambassador 

- Tiket promo 

- QR code 

- Merchandise 

Cafe Tekodeko 

Februari 2020  

Share 

Unggah informasi acara 

untuk promo tiket 

Media sosial dan 

aplikasi 

Februari 2020 – Juli 

2020 

Tabel 3. 1 Objektif Media 

Sumber :Dokumen Pribadi 
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3.6.2. Pendekatan Media 

 Perancangan kampanye ini menggunakan media utama dengan 

pendekatan teknologi  yaitu aplikasi. Pendekatan ini dirasa tepat sasaran 

karena melihat kebiasaan target yang selalu lekat dengan gadget dan menyukai 

semua kemudahan dalam genggamannya. Selain itu digunakan pendekatan 

berupa reward dan promo agar mahasiswa semakin tertarik menjadi bagian dari 

kampanye ini. 

 

3.6.3. Budgeting 

Tahapan Media Biaya 

Attention 

Poster A2 x  20 lembar Rp. 800.000 

Panel x 10 unit Rp. 20.000.000 

Interest 

Influencer Rp. 12.000.000 

Iklan instagram Rp. 7.000.000 

Search 

Admin instagram Rp. 25.000.000 

Ambassador kampanye Rp. 30.000.000 

Action 

Sewa lokasi Rp. 5.000.000 

Backdrop Rp. 700.000 

panggung Rp. 3000.000 

Ambassador kampanye Rp. 50.000.000 

Pembuatan dan maintenance 
aplikasi 

Rp. 50.000.000 

Goody bag dan merchandise Rp. 30.000.000 

Media masa Rp. 34.000.000 

Total Biaya  Rp. 284.600.000 

Tabel 3. 2 Budgeting 

Sumber : Dokumen Pribadi 

  




