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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 
  

4.1 Konsep Verbal 

4.1.1 Tone and manner 

Dalam perancangan ini menggunakan bentuk verbal yang bersifat edukatif 

dan fun dimana diharapkan perancangan tugas akhir ini akan mampu memberikan 

pengetahuan baru terhadap masyarakat sasaran dan sifatnya nonformal.  

4.1.2 Bahasa  

Sesuai dengan target sasaran terkait yaitu bagi remaja golongan SES B-A, 

penggunaan bahasa dalam perancangan tugas akhir ini yaitu bilingual bahasa yang 

terdiri dari gabungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hal tersebut terkait 

dengan kebiasaan remaja sekarang dimana cenderung menyukai Bahasa Inggris 

dan sifatnya lebih universal, namun tetap di dominasi oleh penggunaan Bahasa 

Indonesia karena target sasaran sebagian besar ditujukan kepada masyarakat 

Indonesia sehingga dapat lebih mudah dipahami. 

4.2 Konsep Visual 

Berdasarkan pada strategi komunikasi yang telah dipaparkan sebelumnya, secara 

keseluruhan konsep visual dari perancangan adalah sesuatu yang mencerminkan pada 

kesan feminim terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan PMS, fun, dan 

menggunakan warna-warna dominan pastel dan cerah yang akan di tampilkan melalui 

desain media dan karakter yang digunakan. Pemilihan dari konsep tersebut didasarkan pada 

hasil riset dan khalayak sasaran yang dituju, sehingga diharapkan dapat mendukung 

pencapaian tujuan dari perancangan dan dapat menarik minat audience sehingga 

penyampaian pesan dapat lebih mudah dipahami. 

4.2.1 Konsep Logo 

4.2.1.1 Logogram 

Penggunaan logo pada perancangan ini terdiri dari beberapa bentuk 

dasar yang disusun sedemikian rupa supaya dapat mewakili gagasan utama 
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ataupun tema dari perancangan dapat tersampaikan dengan baik. Berikut 

merupakan identifikasi dari logogram : 

          =  

- Penggunaan visual berikut diangkat dari  unsur cairan / darah yang 

kaitannya dengan menstruasi sehingga membentuk seperti tetesan yang 

berwarna merah muda.  

 =   

 

- Visual image  tersebut diangkat dari penggambaran bulan yang 

mewakili makna masa datang bulan / PMS itu sendiri. Pemilihan bentuk 

bulan berdasarkan definisi umumnya yaitu sesuatu yang berhubungan 

dengan satuan waktu, maupun pergantian periode yang sesuai dengan 

perubahan alam.  

 

Gambar 4. Logo Hello periods 

(sumber : data pribadi) 

 

Secara keseluruhan penjabaran konsep dari logogram perancangan 

ini adalah adanya 2 visual bulan yang disusun sedemikian rupa untuk 

mendefinisikan makna waktu atau periode pada saat datang bulan. 
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Kemudian pada gambar bulan terdapat perbedaan warna terang dan gelap 

yang artinya pada masa PMS terjadi sebuah siklus yang memiliki tahap 

berbeda-beda yang terjadi pada setiap wanita. Pada ujung visual bulan 

terdapat visual water drop yang berwarna merah muda melambangkan 

darah yang keluar ketika seseorang sedang mengalami PMS. Penggunaan 

ujung yang lancip bermaksud melambangkan beberapa syndrome PMS 

terkait dengan latar belakang permasalahan yang dibahas, akan tetapi juga 

peletakan bulan yang terlihat seperti wadah untuk visual darah tersebut 

dimaksudkan bahwa dari setiap permasalahan yg ada ketika PMS masih 

terdapat solusi dan trip untuk meminimalisirnya.  

4.2.1.2 Logotype 

 

Gambar 5. Logotype Hello periods 

(sumber : data pribadi) 

Logotype adalah sesuatu yang berkaitan dan berupa teks. Dalam 

perancangan  ini menggunakan logo type yang bertuliskan “Hello Periods” 

dengan jenis font Modesty Regular. Logotype yang digunakan disini 

berjenis script yang memiliki sifat luwes dan mewakili makna wanita, serta 

tidak formal.  
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Berkaitan dengan itu, penggunaan typeface pada logo berbeda dengan 

typeface yang digunakan pada Headtext dan konten bodytext yang 

diaplikasikan ke beberapa media cetak maupun media aplikasi. Jenis 

typeface yang digunakan yaitu Audrey Normal – regular dan Open Sans 

Semibold. Hal tersebut dikaitkan dengan faktor keterbacaan yang tinggi. 

Berikut beberapa font yang digunakan dalam perancangan : 

   

 Open Sans regular 

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 

    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  

4.2.1.3 Warna 

Berdasarkan pembahasan dan hasil riset sebelumnya maka penggunaan 

warna dominan yang digunakan dalam perancangan tugas akhir ini adalah 

yang memiliki citra feminim dan memiliki kesan comfortable (nyaman) 

sehingga dipilih warna-warna 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. 

Berikut beberapa contoh warna yang dominan digunakan :  
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Gambar 6. Colour Pallete 

(sumber : data pribadi) 

 

4.2.2 Konsep Ilustrasi 

Penggunaan gaya dan jenis illustrasi disesuaikan dengan target sasaran serta 

berdasarkan topik yang dibahas. Objek yang digunakan berupa penyederhanaan 

objek aslinya dan juga semi realis karena gaya design yang digunakan simpel dan 

menyerupai kartun. Tujuan dari pemilihan gaya illustrasi tersebut adalah ingin 

memberikan kesan yang lebih santai namun penyampaian pesan tetap dapat 

tersampaikan dengan baik.  

 

Gambar 7. Illustrasi PMS icon 

(sumber : data pribadi) 
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  Visualisasi yang dipilih merupakan perwakilan dari hal-hal yang berkaitan 

dengan PMS seperti kalender, cokelat, soda, buah-buahan, pembalut, celana dalam 

wanita, kantong kompres panas. Ilustrasi icon tersebut digunakan untuk pembuatan 

games pada media utama yaitu aplikasi dalam kategori classic mode selain itu juga 

akan dicetak dan diterapkan di beberapa media pendukung lainnya sebagai dekorasi 

media.  

 

Gambar 8. Illustrasi main character 

(sumber : data pribadi) 

  

Aplikasi “Hello Periods” memiliki karakter utama yang bernama 

“Hellena”. Merupakan karakter yang mewakili gadis remaja dengan menampilkan 

berbagai emosi / symptoms yang kebanyakan dialami oleh remaja ketika mengalami 

PMS, diantaranya adalah happy, fatigue, headache, cramp, mood swings, acne.  

Citra yang ditampilkan melalui karakter Hellena ini adalah berdasarkan pada  

sesosok gadis remaja yang  berkaitan dengan usia target yaitu 16-21 sehingga 

pemilihan gaya desain karakternya dibuat simple dan polos sehingga memberikan 

kesan yang lebih casual.  

Karakter Hellena akan digunakan sebagai karakter utama pada aplikasi 

“Hello Periods” serta akan banyak dijumpai pada pengaplikasian media 

pendukung lainnya untuk membentuk suatu harmonis antara media utama dan 

pendukung sehingga maksud dan tujuannya dapat tersampaikan dengan jelas.  
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4.2.3  Visualisasi desain 

4.2.3.1 User Interface 
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Gambar 9. Desain User Interface 

(sumber : data pribadi) 
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Seperti yang telah dibahas sebelumnya, aplikasi “Hello Periods” adalah 

aplikasi edukatif kategori kesehatan yang merupakan media utama dari 

perancangan.   

“Hello Periods” merupakan aplikasi period tracker yang berguna bagi 

para wanita di Indonesia dikhususkan untuk usia remaja karena memberikan 

berbagai macam tips dan trik yang disajikan secara interaktif dan menarik 

tujuannya untuk menginformasikan  bagaimana mengahadapi masa datang 

bulan dan meminimalisir dampak dan gejalanya.  

Aplikasi ini disajikan dengan beberapa sistem logging yang ramah 

pengguna dan memiliki beberapa fitur menarik didalamnya meliputi 

kalender haid, jurnal untuk mencatat data mengenai siklus haid serta 

fasenya, forum tanya jawab, tips dan trik menarik untuk mengurangi gejala 

dan dampak PMS, kumpulan quotes menarik yang instagram-able, games 

edukatif dan juga terdapat fitur music.    

Tampilan layout yang terlihat sengaja dibuat simpel dan tidak begitu 

rumit sehubungan dengan kesan kenyamanan target ketika sedang online, 

selain itu warna-warna yang digunakan masih dalam ranah yang sama yaitu 

dominan pink dengan kombinasi coklat dan putih, desain yang simpel 

memberi kesan yang harmonis terhadap karakter illustrasi dan gaya desain 

yang diterapkan pada media lainnya juga. Aplikasi “Hello Periods” dapat 

mudah ditemukan dan diakses melalui Play store dan App store. 
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4.2.3.2 Instagram ads 

 

Gambar 10. Implementasi instagram ads 

(sumber : data pribadi) 

Penggunaan instagram ads disini merupakan salah satu strategi 

promosi atau kegiatan advertising berbayar yang dilakukan untuk 

mempromosikan aplikasi “Hello Periods” kepada masyarakat. Hasil capaian 

instagram ads digunakan untuk memperoleh target audience yang lebih luas 

dan lebih ditargetkan. Berdasarkan keterangan Instagram sendiri 

menyatakan bahwa Instagram telah dipercaya untuk bekerja dibidang 

tersebut dan dari 60% user yang menggunakan instagram telah meyatakan 

bahwa melalui instagram ads dapat menemukan berbagai produk baru serta 

75% yang lainnya menyatakan bahwa setelah melihat postingan di 

instagram, mereka terdorong untuk melakukan action. Instagram ads sendiri 

merupakan platform visual sehingga konten yang disajikan tidak hanya 

terpatok pada tulisan namun juga bisa menggunakan gambar dan video 

sehingga diharapkan dengan penggunaan media ini dapat lebih efektif dalam 

penyebaran kegiatan promosi aplikasi “Hello Periods”.  
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4.2.3.3 Intagram feed 

 
Gambar 11. Implementasi feeds instagram 

(sumber : data pribadi) 

Penggunaan sosial media sebagai strategi marketing untuk 

mempromosikan aplikasi “Hello Periods”, selain itu juga sebagai media 

informasi sesuai dengan topik bahasan. Media sosial yang dipilih yaitu 

instagram berdasrkan riset data aktifitas sosial media yang telah dibahas di 

bab sebelumnya. Layout yang dipilih merupakan garis merah dari gaya 

desain dan ilustrasi dari perancangan yaitu menggunakan warna-warna 

manis pastel seperti coklat, merah muda, putih. Kegiatan yang dilakukan 

melalui media sosial adalah memanfaatkan instagram ads sebagai salah 

satu sarana promosi aplikasi Hello Periods dan pengenalan terhadap akun 

Hello Periods. Pada akun instagram akan berisi unggahan foto-foto yang 

menginformasikan beberapa tips dan trik mengenai masa PMS pada remaja 

dan diselingi oleh motivational quote .  
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4.2.3.4 Poster  

 

Gambar 12. Implementasi poster 

(sumber : data pribadi) 

Pemilihan desain sesuai dengan harmonisasi gaya desain pada 

perancangan. Peletakan poster sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya yaitu 

dikhususkan di sekolah-sekolah usia target dan diletakkan pada klinik kesehatan 

pada umumnya. Dalam poster tersebut berisikan mengenai himbauan untuk 

download aplikasi “Hello Periods”  sebagai media utama dan mengikuti 

instagram sebagai sarana publikasinya.  

Terdapat logo diujung atas supaya tidak memberikan kesan timpang 

tindih. Pemberian quotes ukuran headline dan berada di tengah media sebagai 

salah satu upaya marketing untuk mewakili penyampaian informasi yang di 

tawarkan sehingga dapat menarik perhatian audience. 
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4.2.3.5 Merchandise 

      

Gambar 13. Implementasi notebook 

(sumber : data pribadi) 

 

 

Gambar 14. Implementasi bantal 

(sumber : data pribadi) 

 

Gambar 15. Implementasi pouch 

(sumber : data pribadi) 
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Gambar 16. Implementasi bolpoin 

(sumber : data pribadi) 

 

 
Gambar 17. Implementasi tumbler 

(sumber : data pribadi) 

 

 
Gambar 18. Implementasi neck pillow 

(sumber : data pribadi) 

 

 

  


