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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

IV.1 Konsep Verbal 

IV.1.1 Konsep Kampanye 

Kampanye dirancang untuk menyadarkan, mengingatkan, dan menginformasikan 

remaja pentingnya menjalin hubungan orang tua dengan cara berkomunikasi sehat. 

Kampanye ini ditujukan kepada remaja awal dan bertujuan untuk mengurangi, atau 

bahkan menghilangkan perilaku agresif verbal remaja kepada orang tua yang dapat 

mendatangkan hal – hal negatif dikemudian hari. Bukan hanya remaja, para orang tua 

yang memperhatikan kampanye ini juga dapat mempengaruhi kesadaran mereka untuk 

lebih memperhatikan anak ketika anak mengalami perubahan perilaku. 

IV.1.2 Konsep Bahasa 

Konsep bahasa menyesuaikan dengan target remaja awal, berlokasi di kota 

Purwodadi yang notabene adalah kota kecil, dan sektor ekonomi menengah. Maka dari itu 

bahasa yang digunakan dalam kampanye dan konten adalah bahasa Indonesia, dan non-

formal. Pengecualian untuk pemakaian bahasa untuk logo akan lebih mengarah ke formal. 

Karena logo mewakili identitas kampanye dan digunakan untuk bekerja sama dengan 

lembaga formal, yaitu sekolah. 

IV.1.3 Tone & Manner 

Menggunakan tampilan modern dengan gaya flat design, dan menghindari 

penggunaan sudut – sudut yang tajam. Penggunaan warna hangat, tidak memiliki banyak 

warna kontras supaya tidak terlalu menganggu visual, dan memiliki karakter yang ceria. 
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IV.2 Konsep Visual 

 IV.2.1 Konsep Logo 

Konsep logo dalam kampanye mengadopsi dari visual bentuk orang berbicara 

dengan ekspresi senyum, percakapan, dan hati. Bentuk – bentuk tersebut mewakili makna 

komunikasi atau bicara sopan. Logo yang dibuat berupa logogram dan logotype yang 

bertuliskan judul dari kampanye tersebut, yaitu “Ucapkan Sopan”. 

     

 

Gambar 4.1: Logo Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2018 
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 IV.2.2 Konsep Warna 

 

Penggunaan warna dominan dalam logo menggunakan warna – warna hangat. 

Warna hangat diartikan sebagai penanda kehangatan dalam hubungan. Dan digunakan 

sesuai konsep dari kampanye, yaitu untuk menghangatkan hubungan antara remaja 

dengan orang tua. Aplikasi warna pada logo memiliki arti tersendiri, seperti siluet orang 

berbicara memakai warna biru untuk menandakan bahwa orang tersebut dalam suasana 

yang dingin. Warna kuning pada percakapan menandakan adanya percakapan yang 

hangat, serta warna merah pada bentuk hati diartikan sebagai kasih sayang dan 

kesopanan. 

 IV.2.3 Konsep Tipografi 

Tipografi dalam logo kampanye menggunakan jenis font tanpa kait atau sans-serif. 

Karakter huruf sans-serif memiliki keterbacaan yang tinggi dan terkesan modern dalam 

penerapannya. 

 

 



33 

 

IV.3 Visualisasi Desain 

 Kampanye sosial ini dibagi menjadi beberapa tahapan visual yang berbeda – beda sesuai 

dengan proses tahapan AISAS. 

 IV.3.1 Attention 

• Ambient Media 

Konsep ambient media dalam tahap attention adalah memberikan perhatian 

kepada masyarakat dalam bentuk kursi yang dapat memuat satu keluarga inti yang 

ditempatkan di Simpang Lima dan Alun – alun kota Purwodadi, setiap harinya, di 

titik tersebut banyak remaja yang membawa orang tua mereka untuk berolahraga, 

akan tetapi kursi umum di tempat tersebut sangat minim. Bentuk kursi didesain 

melingkar supaya komunikasi mereka terasa nyaman dengan bertatap muka. Pada 

background kursi diisi dengan kata – kata yang bermaksud sebagai pembuka topik 

pembicaraan, dan bisa juga sebagai pengingat bagi orang tua yang ingin 

mengatakan sesuatu. 

 

Gambar 4.2 : Ambient Media 

Sumber: Data Pribadi, 2018 
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 IV.3.2 Interest 

• Poster 

Berupa poster untuk memberitahu target tentang event roadshow yang diadakan di 

sekolah mereka dan poster himbauan. Kedua jenis poster ini akan dipasang di 

mading dan kantin sekolah. 

 

Gambar 4.3 : Poster Roadshow 

Sumber: Data Pribadi, 2018 
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Gambar 4.4 : Poster Himbauan 

Sumber: Data Pribadi, 2018 
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 IV.3.3 Search 

• Online Media 

Online media yang dipakai adalah Facebook dan Instagram, karena kedua 

platform tersebut sering digunakan oleh target. Konten yang ada di dalam media 

tersebut lebih berisi tentang himbauan - himbauan dan pengumuman event yang 

akan hadir, dokumentasi event,  dan photo challenge. 

 

Gambar 4.5 : Iklan Facebook 

Sumber : Data Pribadi, 2018 
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Gambar 4.6 : Instagram 

Sumber : Data Pribadi, 2018 
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 IV.3.4 Action 

• Event Roadshow 

Event roadshow akan diadakan di sekolah – sekolah yang sesuai dengan sasaran 

kampanye. Satu sekolah per bulan dan dilakukan selama enam bulan kegiatan. 

Kegiatan dilakukan di dalam aula utama sekolah, atau di dalam ruangan. 

 

Gambar 4.7 : Panggung dan Lokasi 

Sumber : Data Pribadi, 2018 
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Gambar 4.8 : Entrance Gate 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

 

Gambar 4.9 : Booth Merchandise 

Sumber : Data Pribadi, 2018 
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Gambar 4.10 : X-Banner 

Sumber : Data Pribadi, 2018 
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• Merchandise 

Merchandise ditentukan oleh barang yang sering atau bermanfaat untuk target, 

yaitu kaos, sticker, gantungan kunci, notebook, dan tumbler. Konsep dari 

merchandise lebih menonjolkan illustrasi dan tagline daripada logo. Karena gaya 

illustrasi dan bahasa tagline lebih sesuai dengan selera remaja. 

 

Gambar 4.11 : T-shirt 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

 

Gambar 4.12 : Sticker 

Sumber : Data Pribadi, 2018 
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Gambar 4.13 : Gantungan Kunci 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

 

Gambar 4.14 : Notebook 

Sumber : Data Pribadi, 2018 
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Gambar 4.15 : Tumbler 

Sumber : Data Pribadi, 2018 
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IV.3.5 Share 

• Photo Challenge 

Setelah mengikuti aksi kampanye, para audiens diharap sudah terpengaruh oleh 

kampanye sosial dan mengajak target untuk menceritakan pengalaman mereka 

bersama orang tua di media sosial Instagram, yang kemudian akan ditampilkan di 

akun Instagram kampanye. Audiens diharapkan mampu dan berani mengungkap 

hubungan mereka dengan orang tua, dan menandakan bahwa saat momen tersebut 

diambil, sudah terjadi komunikasi yang baik diantara mereka. Instagram dipilih 

karena Instagram adalah media sosial dengan konsep berbagi foto terbesar. 

 

Gambar 4.16 : Photo Challenge Instagram 

Sumber : Data Pribadi, 2018 


