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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1 Analisa Masalah 

 III.1.1 Wawancara 

 Metode yang digunakan guna untuk mendapatkan informasi dari beberapa ahli untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat. Dengan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Dari umur berapakah normalnya seorang remaja putri mengalami menstruasi ? 

2. Apakah saat menstruasi diharuskan untuk menjaga kebersihan? Kenapa ? 

3. Menjaga kebersihan yang seperti apa yang harus rutin dilakukan saat mengalami 

menstruasi ? 

4. Apa yang akan terjadi bila seorang remaja putri lupa untuk mengganti pembalut 

untuk jangka waktu seharian ? Apa dampaknya ? 

Menurut Dr. Edward Tirtananda mengatakan bahwa seseorang mulai mengalami 

menstruasi kisaran umur 14 tahun. Menurut Dr. Edward , pentingnya menjag kebersihan saat 

menstruasi juga akan berdampak bagi dewasanya, jika tidak dimulai sejak dini untuk rutin jaga 

kebersihan saat menstruasi akan menyebabkan datangnya banyak penyakit. Jika seseorang yang 

sedang mengalami menstruasi jarang mengganti pembalut hingga seharian akan menyebabkan 

bakteri yang bersarang dapat berkembang biak dengan cepat. Hal yang paling fatal dapat 

berakibat kotor bahkan timbul jerawat pada daerah kemaluan yang mengakibatkan demam di 

sekujur tubuh. 

Menurut Dr. Kusmiyati Cahyono mengatakan bahwa pada umumnya remaja 

mengalami awal menstruasi kisaran umur 13-14 tahun. Saat menstruasi datang, para 

penderitanya diharuskan untuk menjaga kebersihan setiap harinya sehingga tidak membawa 

dampak buruk. Dengan rutin mengganti pembalut dan celana dalaman setiap menstruasi , akan 

membuat terhindar dari bakteri-bakteri yang menempel. Jikalau seseorang yang sedang 

menstruasi mengalami kelupaan mengganti pembalut untuk jangka waktu seharian dan 

ditambah dilakukan berulang-ulang akan berakibat buruk di kedepannya, dikarenakan banyak 

virus dan bakteri yang akan menempel dan menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga 

menyebabkan mudah demam, lemah, badan terlihat tidak sehat. 
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III.1.2 Kuesioner 

Metode kuesioner dipilih guna untuk mendapatkan informasi yang langsung kepada 

target , selain itu juga bersifat tertutup sehingga tidak sembarang orang dapat melihat jawaban 

tersebut. 

1. Tahukah Anda, bahwa 3-4 jam sekali pembalut harus diganti ? 

Terdapat 62,3% atau sekitar 33 orang yang tidak mengetahui bahwa mengganti pembalut 

harus dalam rentan waktu 3-4 jam sekali dikarenakan jika terlalu lama tidak diganti akan 

menyebabkan infeksi dan bersarangnya berbagai macam virus. 

2. Apakah Anda mengetahui dampak buruk jika seharian tidak mengganti pembalut ? 

Terdapat 56,6% atau sekitar 29 orang yang tidak mengetahui dampak buruk yang akan 

terjadi bila seharian tidak mengganti pembalut, padahal hal tersebut sangat riskan akan 

menyebarnya virus bakteri yang akan dengan cepat berkembang biak bila hal ini tidak segera 

ditangani. 

3. Jika terdapat pengedukasian secara online tentang menstruasi , opsi mana yang Anda pilih 

? 

Terdapat 71,7% atau sekitar 38 orang yang memilih opsi e-comic atau komik online 

sehingga dapat diakses melalui gadget masing-masing sehingga dapat diakses dimanapun 

dan tetap up to date dengan informasi yangg dibutuhkan. 

4. Diantara 2 gambar dibawah ini , manakah yang Anda pilih ? 

Terdapat 68,2 % atau sekitar 36 orang memilih opsi yang pertama yaitu The Simpson yang 

dengan artian bahwa remaja masa kini lebih tertarik dengan model gambar yang seperti 

tokoh The Simpson yang tidak menggambarkan sebuah kerealisan. 

5. Manakah yang paling Anda sukai diantara 2 gambar di bawah ini ? 

Terdapat 77,3 % sekitar 40 orang memilih opsi yang kedua sebagai sebuah penjelasan bahwa 

tokoh yang diinginkan adalah yang tidak membentuk realis atau bisa dibilang kartun. 

Sehingga memiliki bentuk wajah yang berbeda daripada umumnya. 

6. Dilihat dari warnanya, Manakah yang Anda sukai 

Terdapat 77,3 % sekitar 40 orang memilih opsi yang kedua yaitu memilih gambar komik 

yang memiliki warna supaya dapat dengan mudah mengimajinasikan setiap pergerakannya. 

7. Untuk komik dengan tujuan pengedukasian, genre manakah yang akan Anda pilih ? 

Terdapat 77,3% sekitar 40 orang memilih komik dengan genre comedy supaya tidak 

memberikan kesan yang menegangkan dan sifat nya menghibur. 



31 
 

Menurut siswi di sekolah Karangturi , Sedes , Loyola , dan Kebondalem mengganti 

pembalut 3-4 jam sekali merupakan hal yang asing dan tidak diketahui dengan pasti. 

Dikarenakan jadwal sekolah yang terlalu padat menyebabkan lupa mengganti pembalut hingga 

seharian yang akan berdampak buruk bagi kesehatan. 

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, telah disimpulkan bahwa siswi usia 14-17 

tahun kurang pengedukasian dan penyuluhan mengenai menjaga kebersihan saat menstruasi. 

Sebagian besar diantaranya mengatakan bahwa mengganti pembalut 3-4 jam sekali merupakan 

hal yang asing bagi mereka. Itu menyebabkan munculnya bakteri dan dengan cepat berkembang 

biak, serta infeksi parah yang akan menjalar demam ke seluruh tubuh. Bila hal tersebut 

dibiarkan terus-menerus maka akan berdampak pada jangka panjang nya nanti, yang 

menyebabkan terserang banyak penyakit sekaligus. 

III.2 Khalayak Sasaran 

 III.2.1 Demografis 

Sasaran yang akan dituju adalah pelajar berjenis kelamin perempuan usia 14 – 

17 tahun, dengan tujuan supaya menyadarkan betapa pentingnya menjaga kebersihan 

saat menstruasi terutama rutin dalam mengganti pembalut supaya terhindar dari segala 

macam penyakit, serta untuk menginformasikan kepada target guna diedukasi sejak 

awal menstruasi agar supaya tidak berdampak pada jangka panjangnya. 

 III.2.2 Psikografis dan Behavioural 

- Usia dimana awal mula mengalami menstruasi, dan pada tahap dapat menerima dan 

mencerna informasi dengan baik. 

- Remaja yang harus diedukasi tentang menjaga kebersihan saat menstruasi. 

- Remaja yang terlalu sibuk sehingga lupa untuk mengganti pembalut untuk jangka waktu 

seharian. 

- Remaja yang kurang diberi pengetahuan dari lingkungan rumah , sekolah , maupun 

lainnya. 

III.3 Creative Brief 

 III.3.1 Problem 

a. Issues 
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Bagaimana cara mempertahankan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan saat 

menstruasi sangat kurang disosialisasikan sehingga siswi usia 14-17 tahun tidak 

mengetahui bahayanya jika tidak mengganti pembalut dalam rentan waktu seharian 

menyebabkan berasarangnya virus bakteri dan jamur. 

 b. Insight 

Kurangnya pengedukasian tentang bahayanya jika tidak menjaga kebersihan terutama 

jarang mengganti pembalut saat menstruasi. Sering dianggap masalah sepele dan 

terkadang lupa untuk mengganti pembalut dalam jangka waktu yang lama. Mengajarkan 

siswi usia 14-17 tahun untuk rutin mengganti pembalut dan mengetahui dampak 

terburuknya jika hal tersebut dilupakan. Dengan adanya media komunikasi visual 

menjadikan siswi usia 14-17 tahun menjadi mudah mengerti dan memahami pentingnya 

menjaga kebersihan saat menstruasi supaya terhindar dari dampak terburuknya. 

 c. Challenge 

Dalam mengubah pola pikir , perilaku terhadap remaja memanglah tidak mudah. Harus 

diedukasi secara terus-menerus demi pola hidup yang sehat. 

III.3.2 Analisa SWOT 

a. Strength 

- Aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses di seluruh merk handphone yang berguna 

untuk mengedukasi sehingga dapat dibawa kemana saja. 

- Sebuah proses pengedukasian yang tepat supaya tidak berdampak buruk di jangka 

panjangnya. 

b. Weakness 

- Kurangnya pengedukasian dari lingkungan sekitar rumah dan sekolah sehingga 

kurangnya pengetahuan tersebut. 

- Remaja yang memiliki jam sekolah yang padat mengakibatkan lupa mengganti 

pembalut secara rutin. 

- Kurang gencarnya gerakan untuk jaga kebersihan saat menstruasi. 

c. Opportunity 
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- Dengan adanya pembuatan media secara visual membuat pengkomunikasian untuk 

mengedukasi dapat tersalurkan dan dapat diterima dengan mudah. 

- Pembuatan perancangan secara komunikasi visual yang belum pernah ditemui. 

d. Threat 

- Remaja kurang merealisasikan menjaga kebersihan saat menstruasi. 

III.4 Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

 III.4.1 What to say 

Yang ingin disampaikan yaitu bagaimana mengubah pola pikir remaja untuk selalu 

menjaga kebersihan dikarenakan dampak jangka panjang yang akan terjadi jika tidak 

diedukasi sejak usia dini, 

 III.4.2 How to say 

Cara yang digunakan untuk menyampaikan yaitu dengan perancangan desain komik 

online yang juga mengedepankan sifat kesopanan dan kerasionalan kepada khalayak 

sasaran untuk mengikuti dan melaksanakan sesuai yang dikampanyekan, serta mengubah 

pola pikir remaja untuk menjaga kebersihan saat menstruasi terutama dengan rutin 

mengganti pembalut guna pola hidup yang sehat. 

III.5 Strategi Media 

 a. Media Utama 

 - Desain aplikasi komik 

 b. Media Pendukung 

 - Poster  

- Video  

- Social Media ( Instagram ) 

 - Booth 

 - Merchandise 
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III.5.1 Tema Perancangan  

Tema perancangan ini yaitu mengajak para remaja putri mulai dari usia 14-17 

tahun untuk menjaga kebersihan saat menstruasi sehingga tidak terbawa hingga 

usia dewasanya dan membawa dampak buruk nantinya. Maka dengan adanya 

tema ini dapat memberikan sebuah ajakan untuk peduli dengan kebersihan dan 

menjaga organ kewanitaan masing-masing saat menstruasi dimulai sejak dini, 

dengan tujuan supaya terhindar dari segala macam penyakit yang berasal dari 

kurangnya menjaga kebersihan organ kewanitaan saat menstruasi. 

 III.5.2 Judul Perancangan Media Utama 

Judul dari perancangan ini yaitu “Happy , Healthy Life” yang artinya hidup yang 

sehat adalah sebuah kebahagiaan. Dengan menjaga kebersihan saat menstruasi , 

sama saja dengan kita mempertahankan kesehatan pada tubuh kita, sehingga 

tubuh tetaplah segar dan bugar tanpa lemah, letih, lesu, dan lunglai. Dengan 

adanya aplikasi komik yang dapat diakses di gadget apapun dapat memudahkan 

remaja untuk dibawa kemana saja. 

 III.5.3 Media Utama 

 Komik Online  

 Komik yang dapat dilihat dan diakses melalui handphone sehingga praktis dan 

mudah untuk dibawa kemana saja. Akan mulai diperkenalkan kepada publik saat di 

booth pameran yang akan disertai dengan pengedukasian yang bertujuan untuk 

mengedukasi siswi usia 14-17 tahun agar supaya terpandu dalam perihal menjaga 

kebersihan saat menstruasi. 

III.5.4. Media Pendukung 

- Pada tahap awal ( 20 Agustus – 25 September 2018 ) akan dipasang poster di mading-

mading sekolah dan akan dibagikan melalui Sosial Media = Instagram.  

- Lalu pembagian video sekitar tanggal 30 September – 16 Oktober 2018 melalui 

instagram , youtube guna menarik minat siswi serta digiring untuk tetap memantau 

instagram dikarenakan banyak info-info.  
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- Pada tahap akhir ( 7 – 11 November ) booth / stand yang terdapat dibazaar guna 

memperkenalkan tentang komik online tersebut serta diberikan pengedukasian secara 

singkat namun jelas sehingga dapat dipahami secara mudah. 

III.6 Strategi Anggaran 

Dengan adanya kampanye tersebut, maka diperlukan pula perkiraan anggaran , guna 

mengetahui pengeluaran yang dibutuhkan. Diantaranya yaittu : 

 Promosi medsos (instagram)   : 5.000.000 

 Aplikasi     : 10.000.000 

 Logo      : 3.500.000 

 Jasa desain     : 8.000.000 

Media pendukung = 

 Poster      : 5.000.000 

 Flyer      : 6.000.000 

 Umbul-umbul     : 4.500.000 

 Baliho      : 8.000.000 

 X-Banner     : 7.000.000 

Total                 = Rp. 57.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


