
 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Strategi Komunikasi 

3.1.1. Sasaran khalayak dan target audience 

  a.  Geografis 

   Kota Semarang, Surabaya, Medan. 

   Primer : Wanita remaja, mahasiswa usia 19 – 25 tahun 

   Skunder : Wanita dewasa, pekerja usia 25 tahun ke atas 

 

b.  Demografis 

Target audience adalah wanita remaja, mahasiswa usia 19-25 

tahun yang aktif beraktifitas dan memiliki perubaha emosional 

yang cukup ekstrim. 

 

b.  Psikografis dan Behavioral 

Target memiliki perilaku seperti : 

- Lekas marah 

- Sulit tidur 

- Agresif 

- Memiliki perubahan mood yang tidak stabil 

- Depresi 

- Memiliki masalah dengan berat badan 

- Malas melakukan aktifitas (tidak ada minat beraktifitas) 

- Lebih sering menggunakan gadget 

 

3.1.2.  Analisa Target Sasaran 

  3.1.2.1. Analisa SWOT 

   a.  Kekuatan (Strength) 

 

Perancangan ini dapat memberikan dampak untuk 

mengatasi penyakit Seasonal Affective Disorder atau 

gangguan afektif musiman kepada seseorang yang 

menderita, dan juga sekaligus untuk mencegah 



 
 

timbulnya perubahan suasana hati yang sangat 

ekstrim akibat pengaruh cuaca. Pencegahan ini 

dengan melakukan pendekatan visual berupa aplikasi 

untuk memberikan reminder terhadap cuaca dan 

suhu, selain itu seseorang bisa melampiaskan 

kekesalan pada saat mengalami mood yang buruk 

dengan mini game dan juga beberapa tools untuk 

mengorganisir aktifitas seseorang sehingga mood 

akan tetap baik dan tidak mengganggu aktifitas. 

 

b.  Kelemahan (Weakness) 

 

Cuaca menjadi faktor utama seseorang 

khususnya wanita usia remaja mengalami perubahan 

suasana hati yang menuju pada gangguan afektif 

musiman. Hal tersebut tidak dapat dihindari, tetapi 

bisa dikurangi dengan melakukan pencegahan yang 

bisa membuat mood seseorang menjadi buruk. 

 

c.  Kesempatan (Opportunity) 

 

Dengan dilakukan perancangan ini, wanita usia 

remaja diharapkan untuk dapat mengatasi perubahan 

suasana hati dengan menggunakan media yang 

efektif dan menarik, serta dapat mengurangi terjadinya 

hal yang tidak diinginkan akibat perubahan mood yang 

berubah-ubah secara drastis sehingga tidak 

mengganggu aktifitas dan juga dapat mampu 

melaksanakan tugas dan kewajiban yang akan 

dilaksanakan. 

 

 

 

 



 
 

d.  Ancaman (Thread) 

 

Gangguan afektif musiman di Indonesia masih 

seringkali diabaikan. Sebab di Indonesia hanya 

memiliki dua musim. Hal tersebut seringkali 

diremehkan oleh para dokter dan kemudian hampir 

diabaikan. 

 

e.  Tone and Manner 

 

Perancangan ini menggunakan tampilan 

modern. Untuk memberikan kesan yang menarik 

untuk target sasaran. Penggunaan huruf dengan 

menampilkan huruf yang ringan dan mudah dibaca 

sehingga target akan lebih mudah memahami.  

 

  Warna yang digunakan yakni dengan 

menggunakan warna-warna yang lembut, dan cerah. 

Sebab warna cerah dapat meningkatkan emosi positif 

yang ada pada tubuh manusia. Dan untuk menunjukan  

kesan semangat. Menurut Color Emotion Guide, 2016 

menyatakan bahwa warna kuning merupakan warna 

dari matahari. Warna kuning dapat membangkitkan 

perasaan optimisme, kejelasan, dan kehangatan. 

Selain warna-warna cerah, warna lembut seperti 

pastel merupakan warna yang sangat disukai wanita. 

Berdasarkan penelitian yang dlakukan Dokter Anya 

Hurlbert and Yazhu Ling pada tahun 2007. Pada hasil 

eksperimen warna, pria dan wanita sama-sama 

memisahkan warna lain. Namun ketika diuji coba 

wanita maupun pria dihadapkan pada warna 

campuran gradasi warna-warni (spesifik warna) wanita 

lebih cenderung memilih warna diantara warna merah 

yaitu warna ‘pink’  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Spesifik Warna yang lebih disukai pria 

dan wanita 

 

Sedangkan pada eksperimen lain bawah pria lebih 

menyukai warna yang cerah, dan wanita lebih 

menyukai warna yang lembut atau soft.  

 

3.1.3.  Konsep Penyampaian Pesan (what to say) 

 

 Tema Kampanye 

Tema kampanye ini bertujuan untuk mencegah wanita 

usia remaja terkena Seasonal Affective Disorder, dan juga 

diharapkan dalam kampanye ini, wanita lebih bisa mengatasi 

perubahan mood atau suasana hati yang ekstrim akibat 

cuaca. Dengan membiasakan mengubah pola pikir dan 

manajemen aktifitas maka target akan dapat menyesuaikan 

mood dengan pekerjaan. 

 

 Judul Kampanye 

Perancangan kampanye ini berjudul MOODY 

BOOSTY! Nama tersebut diambil sesuai dengan rancangan 

aplikasi yang akan dibuat. “Moody” disini diambil dari kata 

“mood” atau suasana hati, Sedangkan “boosty” merupakan 



 
 

kalimat yang diambil dari kata “boost” yang berarti dorongan, 

atau dapat meningkatkan suasana hati agar lebih baik. Judul 

kampanye ini memiliki tagline sebagai pendukung 

perancangan kampanye ini yakni “Control your mood, control 

your day!”. Dalam judul kampanye “MOODY BOOSTY” 

Sehingga secara keseluruhan kampanye ini bertujuan untuk 

mengurangi seseorang mengalami perubahan mood yang 

buruk secara tiba-tiba. Dan dapat mengubah pola pikir target 

untuk selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu. 

Penggunaan bahasa menggunakan bahasa inggris karena 

target yang dituju yakni wanita usia remaja SES A dan B. 

 

3.1.4.  Strategi Penyampaian Pesan (how to say) 

a. Attention  

Merupakan awal perkenalan untuk mengenalkan target 

terhadap aplikasi “MOODY BOOSTY”. Diharapkan target dapat 

diberi awareness mengenai topik permasalahan sesuai judul yang 

diambil. 

b. Interest  

Pada tahap interest, target akan diarahkan kepada 

penggunaan media sosial. Di mana terdapat sebuah iklan yang 

ditayangkan pada media sosial yang sering diakses. Sekitar 90% 

dari 60 tanggapan target menjawab media sosial yang sering 

diakses ialah instagram dan juga line. Iklan tersebut berisi tentang 

aplikasi yang menjadi media utama. Selain itu tidak hanya iklan 

aplikasi, iklan tersebut berisi aksi kegiatan kampanye yang akan 

dilakukan secara serentak bagi wanita usia remaja dengan tagline 

“Control your mood, control your day!”. Target akan diarahkan 

melalui iklan Line dan instagram, target mengikuti challenge yang 

diadakan melalui online atau melalui media sosial. Berupa 

challenge photo action, target harus mengupload foto 

bertambahkan frame (frame diambil dengan cara harus 

mengunduh aplikasi) sesuai dengan suasana cuaca yang dihadapi 



 
 

dengan caption menarik.Setelah mengupload, target akan 

mendapatkan point. Diharapkan agar mengajak target untuk 

melakukan aktifitas walau berada pada musim yang tidak menentu. 

Pengadaan challenge pun akan ada poin yang dapat ditukar 

dengan hadiah. 

c. Search   

Pada tahapan ini, diharapkan setelah target tertarik. Target 

akan mulai mencari tahu event yang ingin dijalankan dalam sebuah 

kampanye. Target akan mulai tertarik untuk mendownload aplikasi 

tersebut, dan mulai memainkan aplikasi tersebut. Dalam aplikasi 

tersebut, target akan diberikan informasi menarik mengenai fakta 

unik, seputar kesehatan, mini game, reminder weather, dan juga do 

it later (sebuah tool yang berguna untuk mengelola pekerjaan 

secara mudah dan tersusun rapi agar target tetap fokus terhadap 

pekerjaan yang sudah ditentukan dalam hari itu, sehingga cuaca 

bukanlah menjadi hambatan seseorang untuk menghentikan atau 

bahkan menunda pekerjaan). Selain target mendapat informasi 

seputar isi aplikasi, target juga dapat informasi seputar event 

kampanye yang akan dijalankan melalui media sosial.  

d. Action  

Pada tahapan ini merupakan tahapan aksi kegiatan 

kampanye “Challenge your mood in every Season!” bertujuan 

selain untuk mempromosikan aplikasi “MOODY BOOSTY” , 

diharapkan target bisa dapat berpartisipasi secara langsung. 

Kampanye tersebut berisi tentang aktifitas kegiatan jalan pagi 

bersama (Sebagai salah satu bentuk terapi cahaya untuk 

mengurangi dampak gangguan afeksi musiman) selain itu akan 

ada mini game dengan menggunakan booth interaktif agar memicu 

target untuk lebih bersemangat melakukan aktifitas dengan 

beberapa challenge seperti water splash (hujan buatan). 

 



 
 

d. Share  

Pada tahapan share, akan dibagikan merchandise sebagai 

tanda telah mengikuti kampanye yang telah dibuat. Merchandise 

tersebut akan dapat memudahkan target dalam membagikan 

pengalaman mereka. 

 

3.1.5.  Analisa Target Audience 

3.5.1.1. Angket 

Peneliti menyebarkan angket kepada 150 target 

wanita usia remaja sebagai pendukung data secara kuantitatif 

terhadap pandangan Seasonal Affective Disorder.  

Dari angket ditunjukan bahwa sekitar 26,3 % target 

yang hanya mengenal tentang SAD. Berdasarkan angket 

yang telah disebar kepada target, setidaknya kurang lebih 

59,83% target terkena gejala gangguan afeksi musiman. Hal 

ini ditandai dengan adanya penurunan aktifitas pada saat 

musim hujan, 63,93% target menjawab tidur, dan 55,74% 

target akan lebih memilih menghabiskan waktu untuk bermain 

gadget. Hal tersebut merupakan salah satu dampak buruk 

dari cuaca yang ditimbulkan. Sedangkan pada cuaca panas, 

sekitar 52,46% mereka lebih menghabiskan waktu dengan 

bermain gadget dan media sosial, serta pada 39,34% mereka 

memilih untuk keluar rumah.  

Terlihat pada jumlah responden menyatakan bahwa 

cuaca dapat mempengaruhi mood atau suasana hati mereka. 

Selain karena dapat mengacaukan aktifitas mereka, cuaca 

dapat menurunkan suasana hati menjadi buruk dan 

cenderung menjadi malas , bahkan dapat memicu agresivitas. 

Responden dalam menanggapi tentang cuaca yang 

dihindari yakni 50:50 , atau sama-sama memiliki kekuatan 

yang sama. Pada cuaca panas yang sangat terik, dan badai 

hujan.  

Peneliti juga menanyakan kepada responden skala 

penggunaan media sosial yang mereka gunakan. Sebab hal 



 
 

tersebut berkaitan dengan dampak pelarian seseorang 

terhadap perubahan mood yang buruk. Melihat sekitar 

47,45% responden menggunakan sosial media dengan 

sering. Hal ini membuktikan bahwa dampak dari cuaca dapat 

membawa dampak buruk yakni berupa gejala gangguan 

afeksi musiman, selain itu dapat memicu timbulnya perasaan 

negatif terhadap penggunaan sosial media. Angka sosial 

media yang memiliki pengguna terbanyak jatuh kepada 

instagram pada angka 95,08% dan line 91,80%. 

 

3.5.1.2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan psikolog klinis 

kepada dosen psikologi Unika Soegijapranata Drs. George 

Hardjanto, MSi. menyatakan bahwa cuaca bisa menjadi salah 

satu faktor seseorang mengalami perubahan suasana hati, 

bahkan hingga menyebabkan timbulnya depresi. Beliau 

menyatakan bahwa wanita cenderung lebih mudah terpancing 

emosi atau sensitif terhadap perubahan mood karena 

disebabkan oleh faktor hormonal. Selain itu wanita juga 

dominan memiliki ketergantungan yang lebih pada orang lain 

sehingga mereka mudah merasa sensitif dan pesimis. Pak 

George mengatakan bahwa penanganan depresi bermacam-

macam. Tergantung bagaimana riwayat seseorang terkena 

depresi. Beliau mengatakan bahwa cara untuk mengurangi 

gangguan emosional yakni dengan mengubah pola pikir, ada 

juga dengan menggunakan terapi kognitif. Terapi kognitif 

dengan mengubah pola pikir seseorang yang negatif menjadi 

positif serta diberikan dorongan atau dukungan untuk 

berubah. Sebab penanganan yang paling efektif tidak ada 

karena bergantung pada diri sendiri. 

 

 

 

 



 
 

3.5.1.3. Cultural Probing 

Pada tahapan cultural probing ini merupakan tindakan 

yang dilakukan peneliti untuk mengetahui kebiasaan atau 

perilaku yang dilakukan oleh target. Cultural probing 

dilakukan selama kurang lebih 2 minggu kepada 6 orang 

wanita usia remaja 19-24 tahun. Pada bagian cultural probing 

ini target di minta untuk menuliskan kegiatan selama 1 hari 

dengan menjelaskan cuaca yang sedang dihadapi pada 

waktu pagi, siang, dan malam. Dan target diminta untuk 

menjelaskan perasaan yang dialami pada hari itu juga dengan 

menggunakan skala. Skala 1 menunjukkan bahwa target 

berada pada suasana hati yang sangat buruk, skala 2 

menunjukkan bahwa target berada pada mood buruk, skala 3 

menunjukkan target berada pada mood biasa-biasa saja, 

skala 4 menunjukkan mood baik, dan skala 5 menunjukkan 

pada mood sangat baik. Berdasarkan data cultural probing 

yang di dapat. Selama 2 minggu, cuaca berlangsung 

mendung pada pagi hari, dan hujan pada malam hari. 

Sehingga pada pagi hari aktifitas yang dilakukan sebagian 

besar menjawab tidur bahkan menghabiskan waktunya untuk 

bermain gadget. Pada cuaca mendung dan hujan , beberapa 

target cenderung malas dalam melakukan aktifitas. 

Sedangkan pada cuaca panas, target cenderung lebih sering 

melakukan aktifitas seperti mengerjakan tugas, keluar rumah, 

atau bekerja.  

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa cuaca 

menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu suasana 

hati. Selain itu, berdasarkan data yang di dapat. Hanya sedikit 

wanita yang mengetahui tentang Seasonal Affective Disorder. 

Ini menandakan bahwa perlu adanya edukasi mengenai 

Seasonal Affective Disorder dan gejalanya. Dengan adanya 

edukasi , hal tersebut dapat mencegah sekaligus mengurangi 

dampak dari Seasonal Affective Disorder. Kemudian, 



 
 

berdasarkan data yang di dapat melalui angket, dan juga 

cultural probing dapat disimpulkan bahwa rata-rata target 

lebih menghabiskan waktu untuk bermain gadget pada saat 

mengalami cuaca yang buruk. 

 

3.1.6.  Strategi Media 

  3.1.6.1. Objektif Media 

 

Attention 

 

Poster, Iklan Sosial 

Media 

(Line, instagram) 

 

Menyebarkan iklan untuk 

memperkenalkan kampanye dan 

juga aplikasi di instagram dan 

line dan juga memasang poster 

dan iklan spanduk seperti event 

kampanye berupa teaser 

 

April 2018 

 Interest 

 

Iklan sosial media  

Tentang aplikasi 

 

Line dan instagram, target 

mengikuti challenge photo action. 

 

April - Oktober 2018 

 Search  

 

Aplikasi dan iklan 

online maupun 

offline 

 

Mendownload aplikasi, dan 

mendapatkan informasi seputar 

info penting cuaca, fakta dan lain-

lain. Info seputar jadwal kampanye 

berlangsung 

 

September –  Selamanya  

 

Action 

Challenge day 

action 

Kawasan Simpang Lima 

Semarang 

September 2018 

Share  

Merchandise, 

photobooth 

Hadiah tukar poin, dan kunjungan 

photobooth action 

September 2018 



 
 

 

3.1.6.2. Pendekatan Media 

Pendekatan media yang digunakan dengan menggunakan 

teknologi aplikasi dan booth interaktif yang menarik dan 

menyenangkan. Untuk meningkatkan mood atau suasana hati 

sehingga dapat kembali beraktifitas. 

 

3.1.6.3. Budgeting 

1. Tahap Attention 

 

 
Tabel 3.2. Anggaran Tahapan Attention 

 
 

 
2. Tahapan untuk Interest 

 

 

MEDIA 

 

HARGA 

 

JUMLAH 

 

TOTAL 

Give away Challenge Rp 1.500.000,00 3 buah Rp 4.500.000,00 

Iklan Line Rp 5.500.000,00 1 bulan Rp 5.500.000,00 

Pembuatan youtube ads Rp 1.100.000,00 2 bulan Rp 2.200.000,00 

Jasa pembuatan teaser aplikasi Rp 2.000.000,00 1 Rp 2.000.000,00 

TOTAL 
 

Rp 14.200.000,00 

 

MEDIA 

 

HARGA 

 

JUMLAH 

 

TOTAL 

Iklan Instagram  

(sponsored video teaser) 

Rp 1.500.000,00 1 bulan Rp 1.500.000,00 

Iklan Line (sponsored) Rp 5.500.000,00 1 bulan Rp 5.500.000,00 

Poster (Universitas, Mall) Rp 5.000,00 150 Rp 750.000,00 

TOTAL 
 

Rp 7.750.000,00 



 
 

 
Tabel 3.3. Anggaran Tahapan Interest 

 
3. Tahapan untuk Search 

 

 

MEDIA 

 

HARGA 

 

JUMLAH 

 

TOTAL 

Jasa pembuatan desain aplikasi Rp 20.000.000,00 1 Rp 20.000.000,00 

Jasa desain banner ads Rp 5.500.000,00 - Rp 5.500.000,00 

Penayangan banner ads Rp 1.500.000,00 2 bulan Rp 3.000.000,00 

TOTAL 
 

Rp 28.500.000,00 

 
Tabel 3.3. Anggaran Tahapan Search 

 
 

 
 

 
4. Tahapan untuk Action dan Share 

 

 

MEDIA 

 

HARGA 

 

JUMLAH 

 

TOTAL 

Pin Rp 1.500,00 1000 buah Rp 1.500.000,00 

Stiker Rp 2000,00/10 lembar 5000 lembar Rp 1.000.000,00 

Notes Rp 5.000,00 1000 buah Rp 5.000.000,00 

Gantungan Kunci Rp 8.000,00 250 buah Rp 25.000.000,00 

Photobooth Rp 10.000.000,00 1buah Rp 10.000.000,00 

Kaos Rp. 100.000 500 Rp. 50.000.000,00 

TOTAL 
 

Rp 92.500.000,00 

 

Tabel 3.4. Anggaran Tahapan Action 

 



 
 

 

 

5. Total Keseluruhan 

 

 

TAHAPAN STRATEGI 

 

HARGA 

Tahapan untuk attention Rp 7.750.000,00 

Tahapan untuk interest Rp 14.200.000,00 

Tahapan untuk search Rp 28.500.000,00 

Tahapan untuk action dan share Rp 92.500.000,00 

TOTAL Rp 142.950.000,00 

 

Tabel 3.5. Total Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


