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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa Masalah 

3.1.1 Kuisioner Online 

Berikut merupakan hasil kuisioner online yang dilakukan pada beberapa responden 

dengan kriteria wanita pada usia 19 – 40 tahun, SES  A- C, ibu – ibu hamil. 

Dari hasil kuisioner online tentang pernyataan yoga pada ibu hamil, diketahui bahwa 

dari 16 responden, sebanyak 5 (31,3%) responden kurang tertarik untuk mencoba yoga 

prenatal. Dikarenakan tidak adanya waktu luang, belum mengetahui , dan berpikir bahwa 

gerakan yoga terlalu rumit.  

Sebanyak 7 (43,8%) responden belum pernah melakukan yoga prenatal dan sebanyak 

11 (68,8%)  responden tertarik untuk mencoba melakukan yoga prenatal. Sebanyak 11 

(68,8%) responden mengetahui bahwa yoga prenatal bisa dilakukan di mana saja. 3 

(18,8%) diantaranya tidak mengetahui dan 2 (12,5%) sisanya mungkin mengetahui bahwa 

yoga prenatal bisa dilakukan di mana saja.  

Pelaku paling banyak berusia 25 tahun dan berada dalam trimester ketiga dan 

memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta. Sebanyak 15 ( 81,2%) ibu hamil memiliki 

pekerjaan. Maka yang perlu diberikan tindakan berada pada usia 25 tahun – 40 tahun.  

 

3.1.2 Wawancara Mendalam 

Dari hasil wawancara dengan dokter kandungan oleh Dr. Sarlita Indah Permatasari, 

SpOG. Dari dokter sendiri menganjurkan yoga prenatal asalkan tempat atau lokasi tersebut 

memiliki fasilitas yoga. Selama kehamilannya normal dan tidak ada keluhan, setiap ibu 

hamil boleh saja untuk melakukan yoga dan tidak ada kondisi khusus bagi ibu hamil untuk 

dapat melakukan yoga prenatal. Dari dokter sendiri yoga prenatal dianggap aman. Yoga 

prenatal sendiri tidak diwajibkan bagi ibu hamil tapi diperbolehkan. Tidak ada ketentuan 

umur khusus bagi ibu hamil yang ingin melakukan yoga prenatal, bahkan bagi umur 40 

sekalipun diperbolehkan. 

 

Dari hasil wawancara dengan bidan Ria Muliasih, S.ST. Dari bidan sendiri tidak selalu 

menganjurkan yoga prenatal karena tidak semua fasilitas kesehatan dan tenaga bidan bisa 

tehnik yoga dengan runtut dan benar. Tetapi tenaga bidan menganjurkan, asalkan tempat 

lokasi tersebut memiliki fasilitas yoga yang cukup memadai. Dari bidan sendiri 
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menganjurkan senam hamil yang didalamnya terdapat teknik pernafasan dan relaksasi 

yang diadaptasi dari gerakan yoga. Bila dikota – kota besar dengan fasilitas yang memadai 

dan sumber daya manusia, serta tingkat pendidikan dan sosial ibu hamil yang cukup , 

dianggap mungkin lebih mudah menerapkan teknik yoga pada ibu hamil tersebut. 

 

Dari hasil wawancara dengan salah satu instruktur yoga Verra Nabilanadia. Yoga 

sendiri memiliki banyak aturan / variannya. Prenatal yoga termasuk dalam aturan hatha 

yoga yang membutuhkan alat bantu dan termasuk dalam special needs. Yoga sendiri sudah 

diakui oleh Indonesia. Yoga sendiri sebetulnya adalah mempelajari suatu gerakan atau 

pose – pose yang dapat membantu tubuh kita untuk berusaha membetulkan posisi yang 

salah secara alami.  

Banyak orang yang salah paham akan yoga yang dianggap meditasi untuk 

mengosongkan pikiran. Sedangkan pada yoga sendiri tidak mempelajari meditasi untuk 

mengosongkan pikiran.  Meditasi dalam yoga digunakan untuk membantu melatih 

pernapasan melalui hidung dan secara psikologis membantu untuk lebih konsentrasi. 

Meditasi dalam yoga tidak mengosongkan pikiran karena kita diajarkan untuk 

mendengarkan sehingga pikiran kita tidak kosong, bahkan tidak diperbolehkan untuk 

tidur, karena otak kita sendiri diharuskan untuk bergerak.  

Yoga disalah artikan sebagai mempelajari agama hindu dikarenakan bahasa untuk 

menyebutkan nama gerakan yang digunakan menggunakan bahasa sansekerta yang berasal 

dari India yang juga digunakan dalam agama hindu. Maka dari itu, saat ini yoga 

menggunakan bahasa inggris  untuk menyebutkan nama gerakan yang lebih dapat diterima 

masyarakat.  

Yoga sampai kapanpun boleh dilakukan baik dari orang dengan usia sangat muda 

sampai paling tua. Yoga dapat dilakukan seumur hidup. Yoga sendiri dapat dilakukan di 

mana saja asalkan orang tersebut sudah memahami pola dan aturan yang berlaku dalam 

yoga. 

 

Dari hasil wawancara dengan salah satu instruktur yoga prental di Papandayan Yoga 

Shala Semarang yaitu oleh Nike Wijaya. Yoga sendiri adalah untuk melatih diri sendiri 

yaitu self practice yang bertujuan untuk melatih diri kita dalam kekurangan yang kita 

miliki. Yoga prenatal sendiri memang dikhususkan untuk ibu hamil yang bertujuan untuk 

mempersiapkan bagi ibu hamil. Gerakan yang dilakukan adalah gerakan yang termasuk 
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dalam hatha yoga. Untuk instruktur sendiri memberikan gerakan setiap kasus keluhan 

masing – masing dari ibu hamil tersebut.  

Menurut instruktur Nike sendiri, yoga dapat dilakukan tanpa instruktur , seperti 

contoh jika melihat video dalam youtube. Tetapi dalam hal ini setiap ibu hamil harus 

mengerti sendiri keluhan – keluhan atau pun kasus yang dialami dalam setiap kehamilan. 

Yoga prenatal sendiri berfungsi sama seperti yoga biasa,  tetapi dalam yoga prenatal lebih 

memberikan gerakan yang berbeda dan lebih mengajarkan dalam teknis pernapasan. 

 Untuk melakukan yoga prenatal dianjurkan ketika umur kandungan saat trimester 

kedua atau 20 minggu ke atas. Dan dari dokter sendiri sudah menyatakan bahwa 

kandungan janin tersebut kuat. Jika ibu hamil dinyatakan oleh dokter yang sering 

mengalami keguguran dan diharuskan untuk bed rest atau diharuskan istirahat di ranjang, 

maka tidak diperbolehkan untuk melakukan yoga prenatal. Tetapi setiap ibu hamil tidak 

dipaksakan , senyaman ibu hamil tersebut dalam melakukan yoga prenatal. Yoga prenatal 

bahkan diperbolehkan dilakukan oleh semua umur. Termasuk ibu hamil yang berusia 40 

tahun , selama ibu tersebut kuat untuk melakukan yoga prenatal. Jika keadaan janin yang 

sungsang maka sangat diperlukan untuk melakukan yoga prenatal karena pada yoga 

prenatal terdapat banyak gerakan seperti child pose, yang dapat membantu membalikan 

keadaan janin menjadi tidak sungsang. 

Yoga prenatal sudah dipastikan aman. Dalam melakukan gerakan tersebut , ibu hamil 

diberikan sandaran 4 – 6 buah bantal di sekitarnya sehingga ibu hamil. Gerakan yang 

dilakukan untuk membantu selama persalinan. Yang bertujuan untuk menguatkan otot – 

otot pada rahim. Kemudian mengajarkan teknik pernapasan yang akan sangat membantu 

selama persalinan normal. Yoga prenatal sendiri bisa dilakukan minimal selama 1 jam, 

cukup dengan gerakan ringan seperti stretching. Yoga prenatal sendiri bahkan 

diperbolehkan dilakukan sampai 1 hari menjelang persalinan. 

Instruktur Nike sendiri sudah pernah melakukan yoga prenatal ketika masa 

kehamilannya. Menurut instruktur Nike sendiri sangat membantu meringankan keluhan – 

keluhan selama kehamilan , kemudian merasa lebih ringan. Untuk para ibu hamil yang 

mengikuti kelas instruktur sendiri juga sangat senang ketika melakukan yoga prenatal. 

Instruktur sendiri sangat menginginkan adanya aplikasi yoga prenatal , dan dapat 

membantu memberikan informasi mengenai yoga prenatal.  Dalam aplikasi tersebut 

menurut instruktur sendiri dapat diinformasikan gerakan – gerakan umum bagi ibu hamil. 

Kemudian memberikan teknik pernapasan yang diperlukan dalam persalinan. Dan dapat 
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membantu bagi ibu hamil yang cukup sibuk tidak dapat melakukan olahrga dikarenakan 

pekerjaan.  

 

3.1.3 Observasi Offline 

Pada tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk pengumpulan data dengan cara 

mengamati situasi dan keadaan yang ada di salah satu tempat yoga di kota Semarang yaitu 

Papandayan Yoga Shala yang berlokasi di perumahan Mutiara Papandayan.  

Dalam tempat studio yoga tersebut mengajarkan yoga prenatal. Pengajar dalam kelas 

tersebut bernama Nike Wijaya. Dalam satu sesi bisa mengajar 10 – 15 orang dalam satu 

ruangan kelas. Jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas tersebut tergantung dengan ruangan 

yoga yang di gunakan. Instruktur dapat menambah jumlah peserta yang ikut jika ruangan 

yang digunakan lebih besar. Kelas dilakukan setiap hari senin jam 8 pagi. Kelas yoga 

prenatal tidak selalu dibuka setiap saat, hanya ketika ada banyak permintaan dari para ibu 

hamil maka akan dilakukan kelas yoga prenatal. 

Dalam 1 ibu hamil dibutuhkan minimal 4 – 6 buah bantal untuk menjaga dan 

mensupport ibu hamil ketika melakukan gerakan yoga.  

Berdasarkan pengamatan penulis gerakan yang dilakukan sangat aman dan gerakan 

yang dilakukan tidak membahayakan janin. Gerakan yang dilakukan untuk memperkuat 

otot kaki dan rahim yang bertujuan untuk membantu persalinan nanti. Kemudian teknik 

pernapasan yang sangat membantu untuk persalinan. Setiap gerakan yang dilakukan pada 

setiap ibu hamil berbeda – beda tergantung dengan keluhan yang dimiliki setiap ibu. 

Selama sesi berlangsung sangat diawasi oleh instruktur yoga tersebut. 

Ibu hamil yang mengikuti yoga prenatal memberikan testimoni yang sangat baik. 

Setelah melakukan yoga prenatal ini banyak ibu hamil yang sangat senang karena 

membantu mengurangi keluhan – keluhan seperti morning sickness, kemudian merasa 

lebih ringan. Suasana dalam ruangan tersebut sangat hangat dan sangat menyenangkan. 

Setelah dalam 1 sesi tersebut, ibu – ibu hamil berbincang satu dengan yang lainnya. 

 

3.1.4 Kesimpulan 

Dari semua hasil penelitian yang sudah dikumpulkan , didapatkan bahwa banyak ibu 

hamil yang sudah mengetahui yoga prenatal tetapi masih ragu dan takut untuk melakukan 

olahraga terutama yoga prenatal dikarenakan membahayakan janin. Kemudian ibu hamil 

merasa cukup rumit untuk melakukan gerakan – gerakan pada yoga. Walaupun sebenarnya 

menurut instruktur sendiri gerakan yang diajarkan adalah gerakan yang sangat mudah dan 
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dapat dilakukan dimana saja bahkan tanpa instruktur sendiri. Banyak ibu hamil yang 

merasa bahwa terlalu sibuk dikarenakan sibuk bekerja. Kemudian adanya perasaan malas 

untuk berolahraga, walaupun sudah mengetahui bahwa pentingnya untuk berolahraga 

selama kehamilan. Kurangnya informasi sarana dan prasarana ketersediaan fasilitas yoga 

di kota Semarang.   

Pada kuisioner online sebanyak 43,8% ibu hamil belum pernah melakukan yoga 

prenatal. Sebanyak 81.2% ibu hamil adalah pekerja sebagai karyawan. Hal ini yang 

menguatkan bahwa yoga prenatal perlu diinformasikan bagi ibu hamil.  

Pada wawancara mendalam peneliti menemukan bahwa yoga prenatal sudah dijamin 

aman baik dari bidan, dokter maupun instruktur yoga sendiri. Yoga prenatal sudah diakui 

di Indonesia. Gerakan yang dilakukan pun sangat membantu untuk melatih pernapasan 

ketika menjelang persalinan. Dan membantu mengurangi keluhan selama menjelang masa 

kehamilan. Yoga prenatal pun boleh dilakukan di mana saja bahkan tanpa menggunakan 

instruktur. Menurut bidan dan dokter sendiri ibu hamil diharuskan untuk melakukan 

olahraga demi kesehatan ibu dan janin.  Hal ini mendukung bahwa yoga prenatal aman 

dilakukan bagi ibu hamil, dan perlu untuk menginformasikan bagi ibu hamil pentingnya 

berolahraga yoga prenatal. 

Hal yang harus dilakukan untuk memberikan informasi pentingnya yoga prenatal 

adalah dengan membuat sebuah media yang mengandung informasi , hangat , terpercaya , 

aman, dan mendorong kepada ibu hamil. Hal ini dipaparkan oleh Nike Wijaya selaku 

instruktur yoga prenatal. Media ini akan menggunakan media yang interaktif dan 

berhubungan dengan gadget karena dengan gadget sangat mempermudahkan ibu hamil 

yang tidak memiliki waktu luang yang cukup banyak. Yang akan dibalut dengan cara 

perancangan kampanye sosial dimana akan dapat menyampaikan pesan dengan lebih tepat 

dan dapat mendukung media utama yang dibuat. 

 

3.2. Strategi Komunikasi  

3.2.1 Sasaran Khalayak dan Target Audience 

a.  Geografis 

Sasaran tinggal di daerah perkotaan, pemukiman menengah ke atas , dan beriklim 

tropis di Kota Semarang. 

b.  Demografis 

Sasaran dari kampanye adalah wanita usia 25 – 40 tahun (dewasa dini- dewasa), 

SES A - C, usia produktif bagi ibu hamil. 
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c.  Psikografis 

Target sasaran merupakan ibu hamil dan calon ibu hamil yang belum mengetahui 

yoga prenatal atau ragu untuk melakukan yoga prenatal. Tetapi terbuka akan hal baru 

dan bersedia untuk mempelajari banyak hal baru. Sangat bersemangat untuk 

mempelajari hal baru bagi kehamilannya. 

 

d. Behaviour 

Target sasaran merupakan seorang ibu hamil yang bekerja dan ibu rumah tangga 

yang menyukai untuk bertemu dengan orang baru atau berkumpul dan bersosial. 

 

e.  Profil Pelaku 

• Linda adalah ibu hamil berusia 25 tahun yang usia kandungannya dalam trimester 

pertama . Kehamilannya ini merupakan kehamilan anak pertamanya. Beliau adalah 

seorang karyawan swasta yang tidak memiliki banyak waktu luang yang cukup 

banyak. Mudah lelah dan sering mengalami morning sickness dan keluhan lainnya 

selama kehamilan. Hal ini dapat mengganggu pekerjaannya. Memiliki keraguan 

akan ikut olahraga dikarenakan merupakan kehamilan pertama dan ragu apakah 

aman bagi janin.  

• Ika adalah ibu hamil berusia 28 tahun. Pekerjaan sehari – hari adalah seorang ibu 

rumah tangga. Saat ini usia kandungannya mencapai trimeseter ketiga. Ini 

merupakan kehamilan anak keduanya, sehingga sudah mengetahui untuk 

pentingnya melakukan olahraga selama masa kehamilan. Sering merasa kesepian 

karena lebih banyak waktu di rumah sendiri .  Membutuhkan komunitas ibu hamil 

sekaligus olahraga untuk membantu memperlancar persalinannya. 
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3.2.2 Analisa Target Sasaran 

3.2.2.1 Creative Brief 

a. OBJECTIVE : what is the brief for ? 

Untuk mendapatkan ide kreatif dan solusi kreatif dalam menyelesaikan 

permasalahan pentingnya yoga bagi ibu hamil. Bertujuan untuk menciptakan ide 

dan solusi kreatif yang dapat merubah perspektif orang akan pentingnya dan 

manfaat akan yoga bagi ibu hamil. Dibuat dengan seefektif dan semenarik mungkin 

agar dapat lebih mengena target audience dan dapat membagikan pengalaman 

tentang apa yang sudah dilakukan sehingga dapat menarik orang lain untuk ikut 

berpartisipasi. 

 

b. ISSUE : what is the consumer issue ? 

Takut melakukan yoga prenatal dikarenakan ragu aman atau tidaknya. 

Kemudian tidak memiliki waktu luang lebih untuk bisa berolahraga selama masa 

kehamilan. Mengalami keluhan selama kehamilan .  

 

c. INSIGHT : result from research 

1. Perasaan malas untuk berolahraga pada ibu hamil. 

2. Adanya pemikiran bahwa takut untuk melakukan olahraga karena dapat 

membahayakan sang janin. 

3. Kurangnya informasi akan adanya sarana dan prasana atau ketersediaan fasilitas 

yoga di kota Semarang. 

4. Mengerti akan tingkat kepedulian bahwa olahraga sangat diperlukan pada 

kesehatan ibu dan janin. 

5. Adanya keraguan keamanan ketika melakukan olahraga saat sedang 

mengalami masa kehamilan. 

 

d. OPPORTUNITY : what is the opportunity for the brand based on the issue and 

the insight ? 

Meningkatkan citra positif tentang manfaat dari melakukan olahraga yoga pada 

ibu hamil. Diharapkan dapat menyadarkan orang – orang akan pentingnya olahraga 

yoga pada ibu hamil dan secara tidak langsung dapat membudayakan olahraga 

yoga pada ibu hamil. Memberikan pengetahuan baru tentang yoga pada ibu hamil. 
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e. CHALLENGE :  challenge from the audience that need to answer in order to 

achieve transformation. 

Tantangannya adalah mengajak ibu dewasa dini dan dewasa untuk berperan 

serta dalam melakukan yoga prenatal pada ibu hamil. Adanya ibu hamil yang 

memiliki pemikiran olahraga tidak diperlukan. Adanya pemikiran ibu hamil yang 

sulit menerima yoga. Dan pemikiran bahwa yoga membutuhkan biaya lebih dan 

terjamin aman. 

 

3.2.2.2 5W+1H 

a. Who : Siapa target sasaran ? 

Sasaran target audience ditujukan pada wanita usia dewasa dini  dan dewasa 

yaitu 25 – 40 tahun, SES A-C , usia produktif bagi ibu hamil. Yang belum ataupun 

sudah dalam masa kehamilan karena dianggap sebagai pelaku perubahan dan 

membutuhkan untuk berolahraga. Bertempat tinggal di daerah perkotaan, 

pemukiman menengah ke atas, dan beriklim tropis. Target sasaran adalah orang 

yang tidak mengetahui yoga prenatal atau ragu untuk melakukan yoga prenatal. 

Sedang dalam masa kehamilan minimal trimester pertama kehamilan. Jarang 

melakukan olahraga. Seringkali diam dan duduk pada saat masa kehamilan. Atau 

terlalu sibuk dalam bekerja. 

 

b.  What : Masalah apa yang muncul dan solusi apa yang dibutuhkan ? 

Masyarakat yang menyadari akan pentingnya melakukan olahraga selama masa 

kehamilan. Takut melakukan yoga prenatal dikarenakan ragu aman atau tidaknya. 

Kemudian tidak memiliki waktu luang lebih untuk bisa berolahraga selama masa 

kehamilan. Mengalami gangguan selama kehamilan . Kemudian beranggapan 

bahwa melakukan yoga membutuhkan biaya lebih. Maka dari itu perlu dilakukan 

kampanye sosial untuk menginformasikan akan dapat menyampaikan pesan 

dengan lebih tepat dan dapat mendukung media utama yang dibuat. 

 

c. When : Kapan kampanye akan berlangsung ? 

Kampanye ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 – 6 bulan. Yang diawali 

dengan tahap attention, interest, search , action dalam melaksanakan program 

launching event, dan share.  
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d.  Why : Mengapa harus dilakukan kampanye sosial akan pentingnya yoga 

pada ibu hamil ? 

Pentingnya yoga pada ibu hamil ini dilakukan karena adanya gaya hidup yang 

membuat masyarakat menjadi semakin malas untuk melakukan olahraga. Hal ini 

tentu saja berpengaruh dalam kesehatan ibu dan janin yang dapat mempengaruhi 

selama masa persalinan. Kemudian adanya tingkat kelahiran premature dan 

kematian pada ibu dan janin selama persalinan yang cukup tinggi. Masyarakat 

Indonesia terutama di kota Semarang yang malas untuk melakukan olahraga. 

Masih banyak orang yang tidak memikirkan dampak jauh kedepan akan olahraga 

terhadap kesehatan ibu maupun janin. 

 

e.  Where : Dimana kampanye sosial akan berlangsung ? 

Kampanye sosial ini dilakukan di kota Semarang yang akan dilakukan di tempat 

– tempat rumah sakit dan tempat kesehatan yang menyediakan sarana dan 

prasarana informasi kesehatan bagi ibu hamil untuk acara launching . 

 

f.  How : Bagaimana cara kampanye sosial akan berlangsung ? 

Dengan cara mengadakan acara peluncuran aplikasi mengenai pentingnya yoga 

pada ibu hamil dalam acara tersebut akan lebih memberikan pengarahan pada 

pengenalan aplikasi yoga bagi ibu hamil. Kemudian dalam aplikasi tersebut 

terdapat informasi seputar kehamilan dan yoga, komunitas bagi ibu hamil, dan 

sarana dan prasarana fasilitas yoga yang terdapat di kota Semarang. Tetapi lebih 

menitik beratkan tentang pengajaran gerakan yoga bagi ibu hamil. 

 

3.3 Konsep Penyampaian Pesan ( what to say ) 

a. Tema Kampanye 

Tema kampanye ini bahwa senam yoga aman, praktis, menyehatkan bagi ibu 

dan janin. Bertujuan untuk memberikan informasi akan pentingnya  berolahraga 

senam yoga pada masyarakat kota Semarang terutama pada ibu hamil untuk 

melakukan olahraga yoga prenatal. Dengan tema ini diharapkan audience dapat 

melakukan olahraga yoga prenatal.  Dan dapat memiliki kualitas hidup yang lebih 

baik selama masa kehamilan. 
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b. Judul Kampanye 

Perancangan kampanye ini akan berjudul “ Mother’s Journey - 9 Months of 

Yoga”. Judul ini menunjukan bahwa yoga yang dapat dilakukan dari trimester 

pertama kehamilan sampai kepada persalinan. Yang bertujuan untuk memberikan 

kualitas hidup yang lebih baik bagi ibu hamil. Dimana target sasaran ditujukan untuk 

para ibu hamil agar melakukan olahraga selama 9 bulan masa kehamilan hingga 

menuju persalinan. Untuk judul Mother’s Journey diartikan dalam bahasa Indonesia 

yaitu perjalanan ibu, yang dimaksudkan dengan perjalanan ibu selama masa 

kehamilan trimester pertama sampai terakhir . Sedangkan untuk sub judul 9 Months 

of Yoga dalam bahasa Indonesia artinya yoga selama 9 bulan. Judul ini menggunakan 

bahasa Inggris karena dianggap lebih menarik dan dapat menyampaikan pesan 

secara lebih baik. 

 

3.4 Strategi Penyampaian Pesan ( how to say ) 

a. Strategi Verbal 

Konsep Visual pada kampanye ini bersifat persuasif yaitu mengajak audience 

untuk melakukan yoga prenatal bagi ibu hamil. Bersifat persuasif dan informatif , 

hangat , lugas, intim, dari wanita ke sesama wanita, dan mudah dimengerti yang 

bertujuan agar audience menjadi tertarik dan mengganggap bahwa penting untuk 

melakukan yoga prenatal. Menggunakan strategi verbal dalam penyampaian pesan 

lewat visual dan verbal di dalamnya seperti dalam media cetak sticker, poster , dan 

MMT.  Dengan menggunakan bahasa Indonesia ringan yang dianggap digunakan 

oleh semua target pada SES A-C. Dengan harapan target memahami pesan yang 

ingin dimaksudkan dalam perancangan ini. 

 

 
Gambar 3.1  Contoh Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Illustrasi 

(Sumber : Google Images ) 
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b. Strategi Visual 

Konsep visual yang digunakan yaitu desain yang menggunakan pendekatan 

mixmedia yang terdapat foto, video, dan ilustrasi . ilustrasi kartun untuk penyusunan 

logo dan media kampanye lainnya, dikarenakan desain tersebut dinilai cocok untuk 

mempresentasikan ibu. Fotografi dan videografi digunakan untuk menjelaskan 

gerakan – gerakan yoga pada aplikasi agar dapat memberikan informasi secara lugas 

dan jelas kepada target. Pemilihan warna yang digunakan adalah warna pastel, warna 

hangat, dan warna lembut ( berdasarkan teori warna ). Warna ini digunakan untuk 

memperlihatkan sisi keibuan. Font yang digunakan adalah jenis huruf Sans Serif 

untuk memberikan kesan lugas dan modern, juga akan menggunakan jenis huruf 

casual script untuk memberikan kesan feminim ( berdasarkan teori tipografi). 

 

 
Gambar 3.2 Contoh Illustrasi Kartun  

(Sumber : Instagram @sundatestories) 

 

c. Tone and Manner 

Perancangan ini akan menggunakan gaya bahasa Indonesia yang persuasif dan 

ringan sehingga ibu hamil tidak sulit untuk memahaminya. Gaya bahasa yang 

digunakan bertujuan untuk memberikan informasi kepada ibu hamil pentingnya 

yoga prenatal. Kemudian hangat, dekat, mudah dimengerti, intim dan dari wanita ke 

wanita, aman dan tepercaya.  Sehingga dapat lebih mengenai target sasaran untuk 

menginformasikan bahwa yoga prenatal sangat aman dan tepercaya dan dapat 

mengajak ibu hamil untuk melakukan yoga prenatal. 

Contoh warna yang menunjukkan tone hangat . feminim, dekat dalam 

perancangan ini adalah warna pastel pink. Serta didukung dengan warna lainnya 

yang kontras dengan warna yang disebutkan, serat unsur visual lainnya yang 

mendukung dalam kampanye ini. 
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Gambar 3.3 Cara Penyampaian tone and manner 

( Sumber : Google Images ) 

 

d. Unique Value Proposition 

Unique value proposition pada kampanye ini adalah untuk mengajak target 

audience untuk melakukan yoga prenatal selama kehamilan. 

 

e. AISAS 

Dalam menyampaikan pesan yang dituju , kampanye yang ini menggunakan 

AISAS sebagai strategi penyampaian. 

 

1. Attention 

Dalam tahap ini digunakan untuk menarik perhatian dari target akan 

pentingnya yoga prenatal bagi ibu hamil. Dalam tahap ini akan mempengaruhi 

kognitif target, dengan membuat ibu hamil mulai berpikir kembali tentang 

kesehatan diri dan janin mereka. 

 Pendekatan dilakukan dengan cara memberikan informasi dan gambaran 

melalui penyebaran poster dan brosur untuk menarik perhatian bagi ibu hamil. 

Penyebaran brosur dan poster akan dilakukan di rumah sakit dan layanan 

kesehatan masyarakat, ruang kontrol dokter dan bidan. Kemudian akan 

disebarkan pada tempat – tempat yoga di kota Semarang dan komunitas ibu – ibu 

hamil. Penyebaran iklan juga akan dilakukan pada media sosial seperti instagram.  

Pada bagian bawah akan berisikan QR code yang akan terhubung dengan 

informasi dan pesan mengenai kampanye ini. 

Adanya video teaser yang akan disertakan dalam instagram. Dalam video 

tersebut akan mengenai kognitif target dengan cara memberikan video yang berisi 

pernyataan keamaan yoga prenatal dari instruktur yoga / dokter / bidan. Dalam 
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video tersebut diberikan informasi keamanan , perasaan ibu hamil, kemudian 

perasaan rasional yang dinyatakan oleh para ahli. 

 

2. Interest 

Dalam tahap ini setelah target mulai tertarik akan diberikan informasi dan 

gambaran dengan memberikan testimoni oleh ibu – ibu hamil yang sudah 

melakukan yoga prenatal. Kemudian diberikan informasi kegunaan dan manfaat 

– manfaat yang didapat dengan melakukan yoga prenatal selama masa kehamilan. 

Pesan ini disampaikan dengan cara penyebaran iklan di instagram yang nantinya 

akan diarahkan kedalam website untuk penjalasan dan informasi tentang 

testimoni lebih dalam dan lebih lengkap.  

 

3. Search 

Untuk memenuhi rasa penasaran target sasaran setelah dalam tahapan 

attention dan interest, akan diberikan informasi akan adanya aplikasi yoga 

prenatal. Informasi akan diberikan melalui media sosial yang mudah dijangkau 

bagi setiap ibu hamil. Penggunaan media sosial instagram  dan website dinilai 

tepat untuk menjangkau target dengan luas.  Media digunakan untuk menjelaskan 

keseluruhan kampanye dan sebagai pengantar target menuju tahapan berikutnya, 

yaitu dengan memberi informasi mengenai event peluncuran aplikasi dan media 

aplikasi di tahapan action. 

 

4. Action 

Melalui segala informasi yang sudah diberikan dalam tahapan search, target 

kemudian diarahkan pada sebuah media yaitu aplikasi. Aplikasi berguna untuk 

solusi bagi permasalahan ibu hamil yang membutuhkan olahraga tetapi terlalu 

sibuk dan tidak memiliki banyak waktu luang. Aplikasi ini bertujuan untuk 

membantu target melakukan gerakan – gerakan yoga prenatal. Kemudian dalam 

aplikasi tersebut terdapat informasi seputar kehamilan. Adanya sarana dan 

prasarana fasilitas yoga di Semarang. Kemudian memberikan informasi akan 

komunitas – komunitas ibu – ibu hamil, dan sebagai wadah ingin berkonsultasi 

dengan ahli yaitu dokter,bidan, dan instruktur yoga. 

Akan diadakan event peluncuran aplikasi yoga prenatal disalah satu tempat 

yoga di kota Semarang yang dapat dihadiri secara umum. Event ini dilakukan 



 36 

dengan tujuan untuk mempromosikan aplikasi yoga prenatal. Event akan 

dilakukan selama 1 hari. Dalam event tersebut akan disediakan tenaga medis 

untuk memberikan pelayanan kesehatan. Event ini bertujuan untuk ibu hamil 

dapat pengalaman yoga prenatal yang kemudian dapat mengarahkan ibu hamil 

tersebut untuk menggunakan aplikasi. 

 

5. Share 

Kegiatan membagikan informasi sudah menjadi kegiatan sehari – hari bagi ibu 

– ibu. Untuk semakin menarik perhatian dan minat pada ibu maka diadakan 

kontes foto selama acara berlangsung yang dilakukan pada instagram. Dalam 

kontes foto tersebut dicantumkan testimoni oleh ibu – ibu yang sudah melakukan 

yoga prenatal dan mengunduh aplikasi. Pengguna yang memenangkan kontes 

foto mendapatkan potongan harga untuk yoga/kontrol dokter & bidan / event – 

event yang disediakan oleh komunitas ibu hamil dan sebagainya.  

Cara ini dianggap efektif pula untuk semakin mengajak ibu hamil mengikuti 

yoga prenatal secara aktif tanpa terkendala biaya ,waktu dan tempat.  
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3.5 Strategi Media 

3.5.1 Objektif Media 

Attention 

- Poster & Brosur 

- Video Teaser 

Instagram, ruang dokter/bidan, 

Pelayanan kesehatan , tempat yoga 
Agustus – Oktober 2019 

Interest 

 

- Iklan 

Iklan instagram dan ruang 

dokter/bidan, rumah sakit, tempat 

yoga 

November – Desember 

2019 

Search 

- Akun Instagram 

- Info Acara 
Instagram, Website Januari – Februari 2020 

Action 

- Acara 

Peluncuran 

Aplikasi 

- Aplikasi 

- Media Massa 

- Dokter/Bidan/ 

Instruktur Yoga 

Papandayan Yoga Shala Februari 2020 

Share 

- Hasil Photo 

Contest untuk 

promo tiket 

Instagram  Februari – Juli 2020 

Tabel 3.1  Tabel AISAS 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

3.5.2 Pendekatan Media 

Perancangan kampanye menggunakan media utama dengan pendekatan teknologi 

yaitu aplikasi. Pendekatan ini dirasa tepat sasaran karena melihat kebiasaan target yang 

selalu lekat dengan gadget dan selalu digunakan sehari – hari. Dalam penggunaan gadget 

ini membantu memudahkan dan memecahkan permasalahan akan kesulitan berolahraga 
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bagi yang tidak memiliki waktu luang lebih banyak. Dengan aplikasi dapat memudahkan 

bagi ibu hamil yang kerepotan untuk bepergian terlalu jauh untuk melakukan olahraga. 

Selain itu digunakan pendekatan berupa reward agar ibu hamil semakin tertarik menjadi 

bagian dari kampanye ini. 

 

3.5.3 Budgeting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2  Tabel Budgeting 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

Tahapan Media Biaya 

Attention 

Poster A2 x 20 lembar  Rp. 800.000 

Panel x 10 unit Rp. 20.000.000 

Brosur x 10 rim Rp. 2.000.000 

Produksi Video Rp. 1.300.0000 

Iklan Instagram Rp. 10.000.000 

Interest 
Website  Rp. 5.000.000 

Iklan Instagram Rp. 10.000.000 

Search Admin Instagram Rp. 25.000.000 

Action 

Sewa Lokasi Rp. 5.000.000 

Backdrop Rp. 1.000.000 

Aplikasi Rp. 50.000.000 

Media Massa Rp. 35.000.000 

Pengisi Acara ( 

bidan/dokter/instruktur yoga) 
Rp. 50.000.000 

Share Promo  Rp. 10.000.000 

Lain – Lain ( 10 % total biaya ) Rp. 22.510.000 

Total Biaya Rp. 247.610.000 
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