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BAB IV 

STRATEGI KREATIF  

 

4.1 Konsep Verbal  

4.1.1 Tema Kampanye  

Tema kampanye nya sendiri adalah untuk mengajak remaja dalam melatih diri agar  bisa 

lebih peduli dengan kesehatan yang ada pada tubuh mereka. Dengan tema yang dibuat 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja dan juga dapat mengurangi 

kebiasaan remaja yang kerap melakukan tindakan deprivasi tidur secara sedikit demi sedikit. 

langkah mengkampanye kan nya dengan memerhatikan desain komunikasi visual yang 

bertujuan mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan kepada target melalui suatu 

perancangan yang menarik sehingga dapat membantu meningkatkan minat mereka dalam 

memerhatikan kualitas tidur yang dimiliki.media yang digunakan sendiri berupa pendekatan 

teknologi seperti aplikasi dimana hal tersebut merupakan media yang sering digunakan oleh 

target audience,hal ini berdasarkan data dan juga hasil riset yang telah dilakukan terhadap 

120 responden. 

Aplikasi yang dibuat nantinya akan menjadi reminder kepada remaja terutama mengenai 

permasalahan sleep deprivation yang sering dilakukan,dimana fitur fitur yang ada didalam nya 

akan membantu remaja dalam melihat kualitas tidur yang mereka miliki.beberapa hadiah 

(reward ) juga akan diberikan nantinya ketika remaja mengikuti event dan berfoto di 

photobooth yang telah disediakan sehingga kampanye akan menarik minat remaja secara luas 

dan juga dapat diterapkan secara berkelanjutan. 

4.1.2 Konsep Judul Kampanye  

Konsep perancangan yang dibuat bertujuan untuk menyadarkan remaja akan pentingnya 

menjaga kualitas tidur dengan baik. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu judul yang dapat menjadi 

pengingat remaja akan perancangan kampanye yang dilakukan.penulis memberikan judul “ 

GOOD SLEEP, GOOD DAY “. Dimana penggunaan kalimat nya sendiri menggunakan Bahasa 

inggris ini juga disesuaikan dengan target sasaran yang merupakan SES A-B. untuk arti “Good 

Sleep” sendiri mempresentasikan seseorang yang memanfaatkan waktu tidurnya dengan 

baik.sedangkan “Good Day” mempresentasikan hari yang baik. Jadi pengertian Good Sleep 

Good Day menggambarkan suatu hal yang positif dimana ketika seseorang dapat menjaga dan 

memanfaatkan waktu istirahatnya dengan baik maka aktivitas yang dilakukan pada hari 

tersebut juga akan berjalan dengan baik.  
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4.1.3 Tone and manner  

Perancangan yang dibuat menggunakan warna-warna dingin dimana warna dingin sangat 

cocok diterapkan karena menimbulkan suatu kesan yang tenang dan juga lembut.desainya 

dibuat menggunakan gaya flat design sehingga dengan mudah menarik perhatian para 

remaja. Feminim dan juga cute menjadi ide dalam pembuatan perancangan ini,didapatkan 

karena teget sasaran yang memang merupakan remaja wanita. 

4.1.4 Bahasa yang digunakan  

Bahasa yang digunakan dalam perancangan kampanye menggunakan bahasa inggris 

dikarenakan target sasaran yang merupakan kalangan SES A-B. penggunaan Bahasa inggris 

sendiri juga dirasa dapat menarik dan juga lebih mudah diingat oleh kalangan remaja. Dan ini 

diterapkan pada konten seperti aplikasi,poster,video teaser, billboard dan lain sebagainya. 

4.2 Konsep Visual   

4.2.1 Konsep Logo   

 

Gambar 4.1 Logo  

( Sumber : dokumen pribadi )  

                                                    Logo yang dibuat mempresentasikan suatu kesan yang feminim dengan ditambah suatu 

elemen visual pendukung seperti awan dimaksud menunjukan keadaan langit malam,dimana 

logotype nya sendiri diambil dari judul kampanye “good sleep good day”. Logo ini juga hanya 

menggunakan satu jenis font dan memiliki keterbacaan yang jelas walaupun menggunakan 

jenis huruf script.  
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4.2.2 Konsep Pemilihan warna logo    

 

    

Gambar 4.2 Warna Logo 

( Sumber : dokumen pribadi ) 

Warna yang digunakan pada logo adalah warna ungu dimana warna ungu 

memberikan kesan yang dapat menarik perhatian,selain itu warna ungu juga merupakan salah 

satu warna yang masuk pada kategori warna dingin dimana warna dingin memberikan suatu 

kesan yang tenang maupun lembut. 

4.2.3 Tipografi logo    

Tipografi pada logo menggunakan satu jenis huruf yaitu : 

 Claiborne 

a b c d e f g  h I j k l m n  

o p q r s t u v w x y z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tipografi logo menggunakan jenis huruf yaitu “Claiborne” dikarenakan jenis 

tulisan script dapat menimbulkan kesan yang feminim dan juga menciptakan suatu 

kesan keakraban. Casual script juga bersifat santai dan juga tidak menimbulkan kesan 

yang formal.  
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4.2.4 Konsep Karakter  

  

Gambar 4.3 Karakter 

( Sumber : dokumen pribadi ) 

Karakter dari perancangan ini menggunakan karakter wanita yang 

mengenakan piyama tidur dikarenakan target sasaran dari perancangan 

kampanyenya sendiri merupakan remaja wanita. Wajah dari karakter sendiri dibentuk 

supaya terlihat menggemaskan dan juga lucu sehingga para remaja juga tidak bosan 

dan tertarik melihat tampilan perancangan yang telah dibuat. Karakternya juga 

mewakili beberapa ekspresi yang disesuaikan dengan tema kampanye. Penerapan 

karakter terdapat pada aplikasi dan juga beberapa media lainnya.  

4.2.5 Konsep icon  

 

Gambar 4.4 Icon 

( Sumber : dokumen pribadi ) 

Beberapa icon disajikan didalam aplikasi yang dibuat, hal ini bertujuan untuk 

mempermudah pengguna dalam mengenali fitur yang disajikan. Icon yang ada juga 
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digambarkan dan di visualisasikan berdasarkan apa yang ada seperti 

home,information,timer,statistic,award dan lain sebagainya. 

4.3. Visualisasi desain  
4.3.1 attention  

Pada media attention akan ditampilkan Video teaser coomingsoon aplikasi  dan juga 

event dari “GOOD SLEEP GOOD DAY” yang bertujuan untuk menciptakan rasa penasaran 

dimana  alur dari video tersebut sendiri diawali dengan tampilan pembuka yaitu logo, 

kemudian memperkenalkan aplikasi baru yang akan dihadirkan dimana tujuan dari aplikasi 

untuk membantu remaja dalam melihat kualitas tidur yang dimiliki,lalu tampilan berikutnya 

akan berisi himbauan untuk mendownload aplikasi yang nantinya dapat diperoleh audience 

melalui Appstore dan juga google play.durasi videonya sendiri berkisar kurang lebih 50 detik 

dan akan ditampilkan pada youtube dan juga instagram. Hal tersebut berdasarkan data yang 

telah diperoleh dimana remaja memiliki kecenderungan dalam mengakses media elektronik 

tersebut.  
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Gambar 4.5 Video Teaser 

( Sumber : dokumen pribadi ) 

Selain itu pada tahap attention nantinya akan dibagikan beberapa stiker di 

kampus-kampus yang ada di semarang dan berguna untuk membuat remaja lebih 

terpancing akan kampanye yang diadakan. 

 

Gambar 4.6 sticker 

( Sumber : dokumen pribadi ) 

 

 4.3.2 Interest  

 Poster dan Billboard  

Poster dan billboard yang ada bertujuan untuk menambah ketertarikan target akan 

aplikasi dan juga event yang diadakan. Untuk itu pada media ini lebih mengajak target untuk 

datang dan mendownload aplikasi yang ada. poster berukuran A3 kemudian disebarkan serta 

ditempatkan pada café-cafe yang berada di kota semarang ini berdasarkan hasil riset yang 

ada dimana memang remaja cenderung pergi ke cafe untuk sekedar nongkrong bersama 

teman . Untuk billboard sendiri akan dipasang di daerah simpang lima semarang,dengan 

durasi waktu selama 3 bulan.  
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Gambar 4.7 poster dan billboard 

( Sumber : dokumen pribadi ) 

 

 Aplikasi   

Aplikasi merupakan media utama yang menjadi reminder sehingga dapat 

membantu remaja dalam memerhatikan dan menjaga kualitas tidurnya. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut dapat meminimalisir kebiasaan sleep 

deprivation yang sering dilakukan.  
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Gambar 4.8 Aplikasi 

( Sumber : dokumen pribadi )  

 

beberapa hal yang akan diterapkan pada media aplikasi tersebut diantaranya 

adalah : 

 To do list : bertujuan untuk mencatat jadwal kegiatan yang akan dilakukan. 

selain itu ketika kita akan menuliskan jadwal kegiatan yang ada,informasi 

kegiatan yang dijadwalkan akan muncul pada notification dan juga alarm di 

telepon seluler yang dimiliki . 

 User profile : nantinya orang dapat mencatumkan foto yang dimiliki serta 

menggunakan karekter yang ada sebagai tampilan dari profile yang dimiliki , 
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kemudian mereka mengatur keterangan mengenai username serta usia yang 

ada dimana dari pencamtuman usia akan muncul tampilan berapa waktu tidur 

ideal yang diperlukan oleh orang tersebut.  

 Timer : bertujuan untuk melihat durasi tidur dan juga statistik tidur yang dimiliki 

dimana ketika hari berakhir akan terdapat score akan kualitas tidur yang 

dilakukan pada hari tersebut ( Normal sleep, bad sleep, good sleep ). 

 information : berguna untuk menambah pengetahuan dan juga memberikan 

tips serta langkah-langkah untuk mendapatkan tidur yang baik,selain itu juga 

akan ada infomasi mengenai event dan juga reward  

 statistic : berguna untuk mengetahui statistik dan perkembangan kualitas tidur 

yang ada baik tiap minggu maupun bulan. 

4.3.3 Search  

          Untuk mempermudah target dalam mencari dan terhubung dengan aplikasi yang 

ada yang maka disajikan barcode dan juga link yang berada di poster maupun konten 

instagram. Selain itu didalam aplikasi juga terdapat konten yang mempermudah remaja 

dalam mengakses informasi yang ada seperti info event dan lain sebagainya : 

konten instagram sendiri bertujuan dalam menambah promosi kampanye “GOOD 

SLEEP,GOOD DAY”. Dimana di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai 

event,award, dan juga download aplikasi. 

          

Gambar 4.9 Konten instagram 

 ( Sumber : dokumen pribadi ) 
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4.3.4 Action  

 Action bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi secara luas pada target audience,dimana 

saat event berlangsung akan disajikan beberapa live performance dan juga talkshow terkait 

sleep deprivation. Lokasi event sendiri diselenggarakan di legend coffee semarang 

dikarenakan lokasi tersebut strategis,ramai dikunjungi remaja,dan café tersebut juga buka 

hingga dini hari.  

        

Gambar 4.10 Event 

( Sumber : dokumen pribadi ) 
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Gambar 4.11 Photobooth 

( Sumber : dokumen pribadi ) 

Pada event juga disediakan booth foto untuk pengunjung dimana nantinya terdapat 

kontes foto sehingga pengunjung dapat memenangkan beberapa merchandise yang ada, 

pada photobooth sendiri juga disajikan beberapa atribut photo guna mendukung foto-foto 

yang akan diambil.  

4.3.5  share  

Dalam tahapan share nantinya akan di bagikan beberapa merchandise dari beberapa 

pemenang yang telah mengikuti photobooth contest. Dimana photobooth contest tersebut 

dilakukan pada photobooth yang telah ada saat event berlangsung. Merchandise sendiri 

berguna agar kampanye dari good sleep good day tetap diingat dan juga diterapkan secara 

berkelanjutan oleh remaja .beberapa benda yang disediakan sendiri antara lain mug,sleeping 

mask,notesbook dan juga bantal.  

 

 Mug dan sleeping mask  

          

 Bantal dan notesbook 
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Gambar 4.12 Merchendise 

( Sumber : dokumen pribadi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


