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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisis data 

 3.1.1 Kuisioner online 

Berdasarkan hasil riset awal hingga saat ini, didapatkan responden sebanyak 

48 orang dan mendapatkan hasil bahwa 80% diantaranya menganggap bahwa PMS 

adalah sesuatu yang cukup mengganggu dalam aktifitas sehari-harinya. Hal yang 

memiliki presentasi paling tinggi yaitu mengenai masalah emosi dalam hal apapun 

(66.7%), lalu faktor gejala yang kedua yaitu munculnya jerawat (54.2%), kemudian 

ada faktor mood swings (50%), mudah ‘baper’ (41.7%), breast pain (33.3%), 

sembelit atau diare (20.8%), dan sisanya mengenai masalah fisik seperti nyeri pada 

bagian tertentu, sakit maag, mudah lelah. Hal tersebut membuktikan bahwa gejala 

PMS cukup mengganggu kehidupan seseorang selama periodic tertutama yang 

berhubungan dengan psikis. 

Dari hasil data yang di dapatkan penulis, 88.5% responden memilih tertarik 

apabila ada pembahasan mengenai PMS dan presentase pemilihan media yang 

digunakan paling tinggi yaitu melalui media sosial (63.3%), aplikasi (53.3%), 

thematic book (16.7%), iklan (8.3%), dan kampanye (4.2%). Berdasarkan 

perolehan data tersebut dapat dilihat bahwa responden tertarik untuk memberikan 

feedback yang baik apabila ada sebuah media yang menarik yang 

menginformasikan mengenai tips dan trik dalam upaya meminimalisir dampak 

PMS.   

Pemberian kuisioner online pada tahap kedua yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan mengenai seberapa banyak audience mau mengakses 

media yang ditawarkan dengan mengcompair  dua media dengan polling tertinggi 

pada riset sebelumnya yaitu melalui aplikasi dan media sosial , terdapat perolehan 

bahwa peminat media aplikasi yang mau mendownloadnya yaitu sebesar 57%, dan 
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sisanya memilih mengakses melalui media massa. Dapat dilihat bahwa keduanya 

memiliki presentase yang hampir seimbang sehingga diperlukannya kedua media 

tersebut untuk menarik minat audience. 

Dengan demikian penulis melakukan riset lebih lanjut mengenai teknis 

yang akan digunakan pada perancangan tugas akhir ini. Berikut data kepemilikan 

smartphone dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

RESPONDEN F % 

PUNYA  49 100 

TIDAK 

PUNYA 

0 0 

TOTAL  49 100,0 

Tabel 3. Data kepemilikan smartphone 

(sumber : data pribadi) 

 

RESPONDEN F % 

IOS  19 38.8 

ANDROID 30 61.2 

TOTAL  49 100,0 

Tabel 4. Data kepemilikan jenis smartphone 

(sumber : data pribadi) 

Berdasarkan hasil analisis data diatas, maka dapat dilihat bahwa keseluruhan 

responden memiliki smartphone pribadi baik berupa android maupun iOS. Hal ini 

menunjukan bahwa pemilihan media yang dapat diakses melalui smartphone akan 

cocok untuk penyebaran informasi bagi target perancangan. 
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Jenis media sosial yang paling sering digunakan oleh target sasaran akan 

terlihat dari pendataan pada tabel di bawah ini.  

MEDIA SOSIAL F % 

INSTAGRAM 44 89.8 

FACEBOOK 3 6.1 

TWITTER 2 4.1 

TOTAL  49 100,0 

Tabel 5. Data aktifitas media sosial 

(sumber : data pribadi) 

Melihat data yang telah di dapatkan, perolehan paling banyak yaitu ada pada 

aplikasi instagram sehingga akan lebih efektif apabila pemilihan media massa yang 

digunakan pada perancangan ini yaitu melalui instagram.  

 Pada bagian ini, penulis mendata karakteristik atau gaya desain yang paling 

diminati dan disukai oleh target sehubungan dengan topik yang dibahas yaitu PMS.  

Disediakan beberapa jenis font, gaya desain dan pemilihan warna yang akan dilihat 

pada pendataan tabel di bawah ini.  

 

 

Tabel 6. Data pemilihan gaya desain 

(sumber : data pribadi) 

 

Style  

 

   

f 25 8 10 6 

% 51.0% 16.3% 20.4% 12.3% 
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Tabel 7. Data pemilihan jenis font 

(sumber : data pribadi) 

Berdasarkan data yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa pemilihan gaya 

desain flat design memiliki perolehan presentase terbanyak yaitu 51% dan 

sedangkan pemilihan font paling banyak terdapat pada jenis font dekoratif (38.8%), 

akan tetapi mengacu pada teori UI maka jenis tulisan tersebut kurang efektif apabila 

dijadikan sebagai font type secara keseluruhan karena akan mengurangi aspek 

keterbacaannya. Maka dari itu jenis font tersebut akan digunakan hanya sebagai 

headline, dan untuk body atau isi akan digunakan jenis huruf sans serif  berdasarkan 

perolehan data terbanyak kedua (30.6%).  

 3.1.2 Interview 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 15 orang, 6 diantaranya 

merupakan target sekunder. Mereka mengaku bahwa ketika pada masa PMS terjadi 

beberapa perubahan sosial yang cukup drastic sehingga mengganggu aktifitas 

hariannya secara periodik. Menurut target sekunder, mengatakan bahwa mereka 

benar-benar pusing ketika menghadapi perempuan yang sedang PMS hingga 

bingung mencari cara untuk mengatasiya. 

Berdasarkan hasil wawancara ini pula terhadap target primer, rata-rata 

mereka mengeluh ketika masa PMS datang karena belum ada cara yang benar 

ampuh untuk mengatasi masalah tersebut terutama untuk masalah yang berkaitan 

dengan psikologinya.  

Font 

Style 

 

 

   

f 15 10 5 19 

% 30.6% 20.4% 10.2% 38.8% 
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 3.1.3 Studi Pustaka 

  Metode Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk 

memperoleh data sekunder yang dapat mendukung hasil riset primer. Hasil riset ini 

mendapati bahwa salah satu faktor  yang paling sering dihadapi oleh remaja pada 

masa PMS yaitu yang berhubungan dengan psikologis. Misalnya perubahan perilaku 

yang juga mudah stress, mudah emosi, hal-hal tersebut ada kaitannya dengan 

kehidupan sosial seseorang di masyarakat seperti hubungan dengan lingkungan 

sekitar, aktifitas yang padat, keadaan lingkungan sekitar yang buruk dapat memicu 

buruknya dampak PMS bagi remaja. Kurangnya informasi mengenai PMS juga 

menjadi salah satu faktor utama dalam memperburuk dampak PMS bagi remaja.  

  Selain itu dari segi DKV, ditemukan bahwa mampu mengatasi berbagai 

aspek kehidupan salah satunya yaitu isu sosial sehingga dengan pembawaan media 

serta visualisasi yang tepat dan menarik, dapat mengurangi dampak negatif dari PMS.  

  Pemilihan jenis media akan ditentukan berdasarkan SES target yang akan 

dituju. Berikut pengelompokan jenis SES di Indonesia berdasarkan website 

ekonomi.bisnis.com : 

- SES A (Rp7 juta-Rp11 juta) 

- SES B (2,8 juta-Rp4,25 juta) 

- SES C (Rp1,4 juta-Rp2,8 juta) 

3.2 Khalayak Sasaran 

3.2.1 Target Audience 

a. Geografis 

Sasaran pada khususnya terletak di Indonesia terutama di wilayah 

metropolitan yang memiliki kegiatan dan kepadatan penduduk yang 

tergolong padat karena merupakan salah satu faktor pemicu dampak PMS 

terjadi.  
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b. Demografis 

Sasaran dari perancangan komunikasi visual yang akan dilakukan 

ditujukan kepada target primer yaitu remaja putri kisaran usia 16-21 tahun, 

dan target sekunder yaitu orang sekitar yang terkena dampaknya seperti 

teman, pacar, keluarga yang mempunyai rentan usia yang hampir sama 

dengam target utama. Tergolong dalam kategori SES b-a. 

c. Psikografis 

Target sasaran adalah mereka yang merasa terganggu dengan gejala 

dan dampak negative dari PMS yang ditimbulkan, aktif sosial media dan 

familiar dengan dunia maya, tertarik dengan informasi dan media kreatif yang 

baru. 

3.2.2 Creative Brief 

Dalam penyusunan perancangan ini, penulis menggunakan metode 5W+1H 

sebagai berikut :  

- What?  

Perancangan strategi komunikasi visual ini berdasarkan pada isu sosial pada 

remaja wanita mengenai masalah PMS yang seringkali terjadi dalam ranah 

kehidupan sosial sekitar masyarakat. Media penyampaian informasi masih 

minim sehingga dirasa diperlukannya perancangan maupun pengembangan 

media yang membahas PMS pada remaja. 

- Why? 

Melalui strategi perancangan ini diharapkan dengan perspektif dan konsep 

dasar DKV dapat memberikan solusi yang tepat dengan cara 

menginformasikan pengetahuan awal mengenai sindrom pra menstrual serta 

memberikan tips dan trik untuk mengatasi sindrom pra menstrual kepada 

remaja sehingga dengan peran Desain Komunikasi Visual mampu mengurangi 

isu sosial yang ada dengan mengurangi dampak PMS bagi aktifitas remaja. 

- Who?  
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Para remaja wanita yang berusia 16-21 tahun yang sedang mengalami PMS dan 

menjumpai gejala dan dampak PMS yang negatif bagi aktifitas pada masa 

periodiknya. Aktif dengan menggunakan media massa dan paham dalam dunia 

internet. 

- Where? 

Strategi komunikasi visual akan ditujukan kepada masyarakat remaja wanita di 

Indonesia khususnya di kota-kota yang metropolis memiliki tingkat kegiatan 

yang padat. Selain itu melihat ranah usia remaja, maka strategi perancangan 

komunikasi visual ini juga akan di tempatkan pada beberapa tempat publik 

seperti sekolah dan kampus.    

- When? 

Akan mulai diterapkan pada masa kini dimana perkembangan jaman sudah 

maju dan aktifitas harian semakin padat. Hal ini bertujuan supaya mendapat 

timing yang tepat untuk mencapai penyelesaian masalah secara maksimal.  

- How? 

Pelaksanaan strategi komunikasi visual ini akan dilakukan dengan melalui 

beberapa tahap, proses dimulai dari tahap perancangan tema mengenai dampak 

PMS pada remaja hingga akhirnya akan memperoleh strategi media yang tepat 

untuk mencapai tujuan dari perancangan yang dilakukan. Berdasarkan hal 

tersebut maka akan dilanjutkan dengan menggunakan tehnik user interface  

untuk memaksimalkan pencapaian pesan kepada target audience. 

3.3 Strategi Penyampaian Pesan 

3.3.1 Tema perancangan 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan pada BAB I 

sebelumnya, maka tema yang diusung dalam perancangan komunikasi visual ini 

merujuk pada permasalahan remaja khususnya remaja wanita yang menghadapi 

sindrom pra menstrual secara periodik. 

 3.3.2 Judul perancangan 

 Berkaitan dengan topik dan permasalahan yang di bahas pada perancangan 

tugas akhir ini, maka dipilih judul dari strategi perancangan ini yaitu ‘how to deal 



34 
 

with PMS’  yang artinya bagaimana upaya untuk mengatasi masa-masa selama PMS 

yang difokuskan pada wanita usia remaja yang secara psikologi masih labil dan 

kurang informasi mengenai PMS. Alasan pemilihan judul tersebut adalah supaya 

khalayak sasaran tertarik untuk membaca dan mudah mengingatnya bahwa gejala 

maupun dampak dari sindrom pra menstruasi yang ditimbulkan masih memiliki 

solusi untuk meminimalisirnya secara tepat.  

3.3.3 Positioning 

Berdasarkan hasil riset yang didapatkan dan merujuk pada teori media 

komunikasi visual yang telah diulas sebelumnya, maka penggunaan media 

komunikasi visual disini akan dipilih media yang paling mudah dicari dan diakses 

oleh publik sehingga akan lebih mudah penyebaran informasinya seperti media 

massa instagram. 

3.3.4 USP 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diulas pada 

bab sebelumnya, strategi perancangan yang diharapkan mampu memberikan solusi 

terbaik bagi target utama maupun target sekunder secara bersamaan. Keunikan dari 

strategi media komunikasi visual yang dirancang ini yaitu akan bersifat informatif, 

persuasif, dan interaktif karena memiliki desain yang baru dengan menggabungkan 

antara beberapa multimedia seperti fasilitas forum tanya jawab, games, dan quotes 

ter up-to-date. 

3.3.5 Big idea 

 Dikaitkan dengan teori dan hasil riset yang telah di dapatkan sebelumnya, 

didapatkan sebuah ide atau gagasan utama yaitu perancangan aplikasi ini akan 

menampilkan secara visual verbal sesuai judulnya yaitu ‘how to deal with PMS’ 

yang akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu games mengenai kehidupam PMS 

serta catatan tanggal bulanan untuk mewakili kesan fun dan interaktif , selain itu 

untuk menampilkan kesan interaktif dan informatif akan dihadirkan fasilitas untuk 

forum tanya jawab terhadap ahli maupun sesama wanita, juga terdapat menu 

learning  untuk menyampakan informasi-informasi mengenai PMS sehingga lebih 
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mengedukatif, kemudian untuk menarik minat audience juga akan dihadirkan 

quotes maupun ilustrasi menarik yang berhubungan dengan PMS.  

Pemilihan gaya desain yang akan ditampilkan secara konsisten sehingga 

dapat membentuk suatu identitas tersendiri dan lebih mudah dikenali oleh publik.  

3.4 Strategi Media 

 3.4.1 Obyektifitas Media 

1. Penggunaan medianya yang sesuai dengan konsep dan tema sehingga maksud 

dapat tersampaikan dengan maksimal. 

2. Pemilihan media berdasarkan data psikografis target dimana targetnya lebih 

menyukai untuk melihat informasi melalui media visual yang dapat diakses 

melalui handphone. 

 3.4.2 Pendekatan Media 

 1. Utama : Aplikasi edukatif. 

 2. Pendukung : Media sosial (instagram), media cetak. 

3.5 Strategi Visual 

 Strategi visual yang dimunculkan dalam perancangan media komunikasi visual ini 

akan menggunakan elemen-elemen dasar dalam desain komunikasi visual sesuai yang 

telah dibahas pada teori desain komunikasi visual sebelumnya, antara lain : 

- Warna : dikaitkan dengan teori warna dan hasil riset yang telah dibahas sebelumnya, 

penggunaan warna-warna yang akan digunakan pada desain perancangan tugas akhir 

ini adalah yang memiliki citra feminim dan memiliki kesan comfortable (nyaman) 

seperti merah, merah muda, putih, cokelat, dan identik dengan warna pastel yang 

disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dan berhubungan dengan target 

audience yaitu wanita remaja. Di bawah ini akan dibahas makna dan fungsi dari 

masing-masing warna. 
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a. Warna Merah muda  

 Warna berikut merupakan warna yang identik dengan warna yang 

menimbulkan citra feminism, serta perasaan yang lembut dan bebas. Dengan 

memberikan warna merah muda pada desain akan mendukung karakteristik 

pembahasan  mengenai PMS pada remaja wanita. 

b. Warna Putih 

 Merupakan warna yang memiliki karakteristik positif, cerah, bersih, serta 

melambangkan kesuciaan, kemurnian, serta kelembutan. Penggunaan warna 

ini bertujuan untuk memberikan kesan positif terhadap penyampaian pesan 

kepada audience. 

c.  Warna Cokelat 

 Warna cokelat mewakili warna yang memiliki citra kenyamanan, keamanan 

dan kehangatan. Dengan memberikan kombinasi warna ini, akan mendukung 

kesan yang nyaman dan santai bagi audience yang dituju.  

d. Warna Pastel  

 Disebut juga warna lembut. Merupakan warna-warna yang cerah namun 

tidak menimbulkan kesan yang tegas karena memiliki tingkat hue yang lebih 

rendah.  Dengan demikian maka pemilihan warna tersebut dapat memberikan 

kesan yang lebih santai dan cenderung enak dipandang sebagai penunjang sisi 

psikologis.  

- Font : berdasarkan hasil riset yang didapatkan dan dilandaskan pada teori tipografi 

yang telah dibahas sebelumnya, pemilihan jenis font yang akan dipilih yaitu jenis 

sans serif  yang memiliki karakteristik modern dan efisien supaya menampilkan 

kesan yang lebih santai namun tetap memperhatikan kesan keterbacaannya karena 

penggunaan media yang dipilih yaitu melalui media smartphone . 

- Icon : menurut teori aplikasi yang telah diulas sebelumnya, maka pembuatan icon 

yang di terapkan pada aplikasi akan dibuat supaya tidak kaku dan dapat mewakili 

informasi yang dimaksudkan serta memperhatikan bentuk icon yang digunakan 

supaya tidak mengesampingkan faktor keterbacaanya.  
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- Ilustrasi : berdasarkan teori yang ada maka, penggunaan sedikit ilustrasi pada 

beberapa strategi media yang ada bertujuan untuk mendukung supaya desain lebih 

komunikatif dan interaktif.  

3.6 Strategi Anggaran 

No. Keterangan Biaya Jumlah Total 

1 Jasa pembuatan 

applikasi 

(UI, platform 

aplikasi) 

Rp. 30.000.000,00 
1 Rp. 30.000.000,00 

2 Iklan media sosial Rp. 80.000,00 

Per hari 

30 hari Rp. 2.400.000,00 

3 Poster A3 Rp. 5.000,00 20lbr Rp. 100.000,00 

4 Registrasi Playstore Rp. 260.000,00 1 Rp. 260.000,00 

5 Tumbler Rp. 38.000,00 100 Rp.3.800.000,00 

6 Bantal hias Rp 60.000,00 100 Rp 6.000.000,00 

7 Neck pillow Rp. 120.000,00 100 Rp. 1.200.000,00 

8 Pouch  Rp. 50.000,00 100 Rp. 5.000.000,00 

9 Notes Rp. 35.000,00 100 Rp. 3.500.000,00 

10 Bolpoin Rp.8.000,00 100 Rp. 800.000,00 

11 Sticker A3 Rp. 8.000,00 20 lbr Rp. 160.000,00 

jumlah Rp. 53.220.000,00 

 Tabel 8. Data strategi anggaran 

(sumber : data pribadi) 

  


