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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Verbal 

4.1.1 Tema Kampanye 

Dalam kampanye ini mengangkat tema untuk menginformasikan ibu hamil 

melakukan olahraga yoga prenatal. Memberikan informasi akan pentingnya yoga 

prenatal dan manfaat yoga prenatal bagi ibu hamil. Beberapa ibu hamil sudah 

mengetahui akan pentingnya berolahraga dan sudah mengetahui akan adanya yoga 

prenatal.  

Berdasarkan dari hasil kuisioner online kepada ibu hamil, banyak ibu hamil sudah 

mengetahui akan pentingnya berolahraga. Dan banyak juga yang mengetahui akan 

adanya olahraga yoga prenatal bagi ibu hamil. Tetapi banyak ibu hamil yang belum 

melakukan yoga prenatal dan ada yang tidak rutin melakukan olahraga. Maka dari itu 

diberikan informasi untuk menyadarkan akan pentingnya melakukan yoga prenatal dan 

manfaatnya bagi ibu hamil. Dalam kampanye ini akan diberikan informasi akan 

pentingnya yoga prenatal dan manfaatnya bagi ibu hamil. Kemudian penyampaian 

pesan akan manfaat kesehatan yang dialami ibu hamil akan disampaikan melalui para 

ahli yaitu dokter,bidan, instruktur yoga dengan diharapkan memberikan pesan bahwa 

yoga prenatal aman bagi ibu hamil. Tidak hanya itu disampaikan melalui para ibu hamil 

yang sudah melakukan yoga prenatal dengan memberikan testimoni kepada ibu hamil 

lainnya. Diharapkan dapat menyadarkan ibu hamil yang lain akan pentingnya 

melakukan yoga prenatal. 

 

4.1.2 Judul Kampanye 

Perancangan kampanye sosial ini memiliki judul “ Mother’s Journey – 9 Months of 

Yoga” yang dalam bahasa Indonesia sendiri untuk judul Mother’s Journey artinya 

perjalanan ibu. Yang menunjukan perjalanan ibu dari awal kehamilan masa trimester 

pertama sampai trimester ketiga. Untuk sub judul 9 Months of Yoga yang artinya dalam 

bahasa Indonesia sendiri yaitu yoga 9 bulan. Penggunaan sub judul ini untuk lebih 

menjelaskan kampanye ini mengenai yoga prenatal untuk ibu hamil.  

Judul ini menggunakan bahasa Inggris , karena dianggap lebih menarik dan pesan 

lebih dapat disampaikan.  
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4.1.3 Tone & Manner 

Dalam kampanye ini menggunakan kesan yang informatif yang aman dan 

terpercaya. Kemudian dengan kesan yang hangat, mudah dimengerti, persuasif, dan 

dekat dari wanita ke wanita, lugas dengan tujuan untuk memberikan informasi dan 

menyadarkan ibu hamil akan pentingnya melakukan yoga prenatal. Yang ditujukan 

kepada target, baik melalui tipografi dan ilustrasi yang tentunya memiliki satu garis 

kesinambungan. 

Warna yang akan keluar dalam perancangan ini adalah warna yang memiliki 

kategori warna pastel untuk memberikan kesan hangat dan feminim. 

 

4.1.4 Bahasa Yang Digunakan 

Berdasarkan data riset yang telah dilakukan perancang dengan mewawancarai 

beberapa sumber, untuk bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan oleh 

setiap target dari SES A – C. Bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa yang 

ringan dan digunakan sehari – hari agar dapat memberikan informasi dengan baik dan 

benar dan lugas. Bahasa Indonesia dipilih karena merupakan kebiasaan target dari SES 

A-C dalam sehari – hari. Diharapkan dengan bahasa Indonesia target bisa paham dan 

tidak adanya salah persepsi. 

 

4.2 Konsep Visual  

4.2.1 Konsep Logo Kampanye 

 

 
Gambar 4.1 Logo Kampanye 

Sumber : Data Pribadi ( 2019 ) 

 

Dalam logo ini memiliki konsep dasar menunjukkan posisi yoga dengan bentuk ikon 

ibu hamil secara kesamping. Logo ini dibuat secara gamblang sama dengan konsepnya 
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tanpa adanya maksud tersirat yang harus ditelaah lebih dalam, karena SES dalam 

perancangan ini adalah SES A-C. Logo ini menggunakan posisi kesamping agar lebih 

menonjolkan dan dapat memperlihatkan bentuk perut ibu hamil sehingga pesan dapat 

disampaikan dengan baik.  

 

4.2.2 Konsep Warna Logo 

Dalam perancangan ini digunakan warna  pastel, hal ini memiliki tujuan agar logo 

dapat menunjukan kesan hangat dan keibuan. Warna yang digunakan juga 

menyesuaikan dengan tone and manner yang bersifat hangat dan keibuan. Warna 

tersebut adalah hitam dan merah muda dengan berbagai warna merah muda yang lebih 

cerah dan gelap. Kemudian warna sekundernya adalah warna emas dan putih . Warna 

ini digabungkan dalam sebuah logo sehingga diharapkan bisa menjadi ketertarikan bagi 

target.  

 
Gambar 4.2 Logo Kampanye dan Warna 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 

4.2.3 Tipografi Logo 

Dalam logo perancangan ini menggunakan font “ The Secret “ yang masuk dalam 

keluarga Script yang memberikan kesan wanita, feminism, dan personality yang kuat. 

Yang ditujukan untuk memberikan kesan wanita yaitu ibu yang kuat yang relevan 

dengan tema kampanye ini. Selanjutnya digunakan pula font jenis “ ABeeZee” yang 

masuk dalam keluarga Sans Serif . Memberikan kesan modern, minimalis dan fleksibel 
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dengan keterbacaan yang tinggi yang bertujuan agar target dapat udah membaca dan 

mengingat. Dalam kampanye ini font “ABeeZee” digunakan sebagai body copy maupun 

headline yang bertujuan untuk lebih mudah dibaca dan mudah diingat.  

 

 
Gambar 4.3 Tipografi Logo The Secret 

Sumber : Data Pribadi ( 2019) 

 

 
Gambar 4.4 Tipografi Logo ABeeZee 

Sumber : Data Pribadi ( 2019) 

 

4.2.4 Konsep Logo Aplikasi 

Perancangan ini menggunakan aplikasi maka dari itu diperlukan logo khusus untuk 

aplikasi. Logo ini menggunakan logogram dan logotype pada logo kampanye. Logo 

tersebut memperlihatkan separuh bentuk dari logogram untuk memperlihatkan aplikasi 

ini mengenai yoga. 

 
Gambar 4.5 Logo Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi ( 2019) 

4.2.5 Gaya Desain 

Perancangan ini menggunakan fotografi dan videografi dalam tiap penyampaian 

pesannya, untuk menarik perhatian para target. Kemudian untuk desain sendiri 
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menggunakan konsep buku jurnal yang elegan dan minimalis. Tetapi dengan warna 

pastel pink yang memberikan kesan hangat. Menggunakan konsep buku jurnal 

dikarenakan sesuai dengan judul dari kampanye ini yaitu Mother’s Journey, yang 

artinya perjalanan dalam setiap ibu. Dengan menggunakan journal menandakan catatan 

ibu selama perjalanan kehamilan hingga persalinan. 

 

4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1 Attention 

• Poster Berseri 

Dalam tahap attention ini akan menggunakan poster sebagai media penyampaian 

pesan. Poster ini diletakan di tempat – tempat para ibu hamil sering berkunjung ; 

seperti di tempat check up dokter, rumah sakit, atau lingkungan olahraga. Dalam 

tahap ini akan menyasar kognitif ibu hamil. Yang bertujuan untuk mengajak dan 

membuat terbuka ibu – ibu tentang yoga prenatal. Kemudian dalam poster tersebut 

akan ada QR Code yang akan mengarahkan ibu ke instagram. Agar ibu hamil dapat 

terus mengikuti informasi mengenai Mother’s Journey. 

 

 
Gambar 4.6 Poster A3 

Sumber : Data Pribadi (2019) 
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Gambar 4.7 Brosur A5  

Sumber : Data Pribadi (2019) 

• Instagram 

Dalam tahap attention ini akan menggunakan instagram sebagai media penyampaian 

pesan. Instagram ini digunakan karena dianggap lebih dapat mengenai sasaran. 

Untuk saat ini banyak ibu – ibu yang menggunakan instagram dalam sehari – 

harinya. Akan ada iklan pada instagram dalam bentuk postingan menceritakan 

tentang kehamilan dan juga perasaan ibu hamil yang sudah melakukan yoga 

prenatal. Selain iklan instagram dalam bentuk poster, juga ada postingan dalam 

bentuk iklan aplikasi. Yang juga akan dimasukkan dalam bentuk instagram dan 

brosur dan poster yang akan dibagikan di tempat – tempat ibu – ibu hamil sering 

berkunjung, seperti di tempat check up dokter, rumah sakit, atau lingkungan 

olahraga. Dalam tahap ini akan menyasar kognitif ibu hamil. Yang bertujuan untuk 

mengajak dan membuat terbuka ibu – ibu tentang yoga prenatal.  
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Gambar 4.8 Instagram 

Sumber : Data Pribadi ( s2019) 

 

4.3.2 Interest 

• Instagram 

Dalam tahap interest ini melanjutkan dari postingan yang sebelumnya. Pada tahap 

ini diberikan informasi dan gambaran dengan memberikan testimoni oleh ibu – ibu 

hamil yang sudah melakukan yoga prenatal.  Dan memberikan informasi yoga itu 

baik dan aman. Dalam tahap ini sudah diarahkan untuk masuk ke dalam website. 

Dalam website itu akan diberi informasi lebih dalam mengenai testimoni dari ibu 

hamil dan informasi dari dokter dan para ahli. 
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Gambar 4.9 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

• Video Teaser 

Dalam tahap interest ini diberikan video teaser  untuk mengajak target lebih tertarik 

dengan kampanye ini. Pada video teaser berisi tentang pernyataan bahwa yoga 

prenatal aman bagi ibu hamil. Pernyataan ini dipaparkan oleh instruktur yoga yaitu 

Nike Wijaya sebagai instruktur yoga prenatal di studio Papandayan Yoga Shala. 

Pada video ini juga mengajak ibu hamil untuk datang dan mengikuti event 

peluncuran aplikasi. Video teaser ini akan diletakan di tempat – tempat ibu hamil 

sering berkunjung. Seperti di ruang tunggu dokter. Kemudian video teaser ini 

dimasukan kedalam website dan instagram. Pada instagram akan di link kan ke 

website. 
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Gambar 4.10 Video Teaser 

Sumber : Data Pribadi ( 2019) 

 

4.3.3 Search 

• Website 

Dalam tahap ini menggunakan website sebagai media untuk memberikan informasi 

lebih lanjut mengenai informasi tentang yoga prenatal. Serta sebagai media untuk 

mendapatkan tiket masuk ke dalam event acara peluncuran. Selain website juga ada 

media iklan yang menginformasikan mengenai event secara massal kepada 

masyarakat. 
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Gambar 4.11 Website 

Sumber : Data Pribadi ( 2019)  

 
Gambar 4.12 Website 

Sumber : Data Pribadi ( 2019) 

 

4.3.4 Action 

• Event Peluncuran Aplikasi 

Dalam tahap ini menggunakan media event sebagai sarana utama untuk meluncurkan 

aplikasi. Dalam event ini akan dilakukan di Papandayan Yoga Shala, pada tanggal 

22 Desember 2019. Dalam tahap ini akan ada launching aplikasi yang menjadi media 

utama dalam perancangan untuk menginformasikan yoga prenatal. 
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Event ini akan dilakukan dengan memberikan pelatihan yoga prenatal pada ibu hamil 

yang diinstrukturkan oleh Nike Wijaya. Kemudian akan diadakan check up gratis 

bagi ibu – ibu hamil yang ingin konsultasi dengan Dr. Olivia Fransiska Laksamana 

, Sp.OG. Pada event diberikan xbanner untuk mempromosikan aplikasi selama acara. 

X banner akan diletakan di pintu masuk studio.  

 
Gambar 4.13 Xbanner 

Sumber : Data Pribadi ( 2019) 

 

• Aplikasi 

Kemudian aplikasi akan menjadi media utama bagi ibu – ibu yang ingin melakukan 

yoga prenatal di manapun dan kapanpun.  Visual yang digunakan pada aplikasi ini 

menggunakan warna pastel ,warna merah muda yang menunjukan kesan keibuan. 

Dalam aplikasi tersebut akan terdapat video sesi – sesi melakukan yoga bagi ibu 

hamil. Kemudian adanya wadah bagi ibu hamil untuk melakukan konsultasi dengan 

para ahli , yaitu dokter/bidan/instruktur yoga. Kemudian adanya wadah bagi 

komunitas ibu – ibu hamil di Semarang. Dan adanya wadah bagi informasi – 

informasi yang diperlukan bagi ibu hamil. Aplikasi ini akan bekerja sama dengan 

toko – toko yang dibutuhkan bagi ibu hamil . Dan akan melakukan promo – promo 

untuk kebutuhan ibu hamil. 
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Gambar 4.14 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi ( 2019) 

 
Gambar 4.15 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi ( 2019) 

 

Halaman tampilan pertama berisi login , masuk dan daftar. Dalam daftar 

terdapat daftar informasi yang diperlukan untuk mendata pengguna. Kemudian 

setelah masuk sebagai pengguna , kemudian pengguna memberikan data sedang 

dalam masa trimester berapa. Setelah itu pengguna memberikan data pada kapan 

mengetahui masa kehamilan. Setelah itu ada halaman untuk mendata bunda 

mengalami keluhan apa saja. Kemudian masuk kedalam halaman beranda. 
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Gambar 4.16 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 

 Halaman beranda berisi konten – konten yang berisi tips dan video – video 

pergerakan yoga. Kemudian dalam halaman beranda dihubungkan dengan halaman 

kesehatan , yoga, komunitas, dan profile, juga musik. Pengguna pertama kali akan 

diarahkan kepada video yang berisi tentang apa itu yoga prenatal dan filosofi 

kampanye Mother’s Journey pada halaman beranda.  

 Untuk halaman musik dibuat untuk memberikan audio yang diperlukan selama 

sesi yoga.  
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Gambar 4.17 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 
Gambar 4.18 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi (2019) 
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Halaman kesehatan berisi tempat dimana pengguna bisa berkonsultasi dengan 

dokter dan instruktur. Kemudian pengguna juga dapat menjadwalkan untuk 

melakukan laboratorium di berbagai tempat laboratorium yang terdapat di 

Semarang.  Ketika pengguna menekan pada bagian dokter kemudian akan terdapat 

profil banyak dokter kandungan yang terdapat di kota Semarang. Ketika menekan 

salah satu profil dokter , akan terlihat profil lengkap dokter tersebut. Kemudian dapat 

berkonsultasi dengan dokter tersebut melalui chat. Untuk pada bagian instruktur juga 

sama seperti pada halaman dokter. Profil para ahli bisa juga di share kan melalui 

gmail , line , whatsapp, google+. Hal ini juga bermaksud dengan membantu 

mempromosikan aplikasi Mother’s Journey. Jika pengguna melakukan sharing bisa 

mendapatkan voucher yang dapat digunakan di beberapa outlet yang bekerja sama 

dengan Mother’s Journey.  

 

 
Gambar 4.19 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 

Halaman yoga berisi tempat dimana pengguna bisa melakukan gerakan – gerakan 

yoga dengan melihat melalui video . Dalam satu video terdapat satu siklus gerakan 

yoga yang berisi dengan berbagai macam gerakan yoga prenatal.  
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Gambar 4.20 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 

Halaman komunitas berisi tempat dimana pengguna bisa bertemu dengan banyak 

ibu hamil di Semarang dan komunitas yoga prenatal dan komunitas ibu hamil di kota 

Semarang. Kemudian pada halaman event digunakan untuk  mencatat perjalanannya 

dengan buah hati. Dan mengingatkan adanya event launching pada tanggal 22 

Desember 2019. Pada halaman komunitas terdapat juga tips dan artikel – artikel 

mengenai seputar kehamilan. 
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Gambar 4.21 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 

Halaman profil berisi tentang data profil pengguna yaitu nama , kota, dan tanggal 

kelahiran. Dalam halaman tersebut pengguna bisa melakukan pengaturan, 

mengundang teman, dan melihat riwayat. Terdapat juga notifikasi dan scan. Dalam 

halaman scan digunakan untuk melalukan scan barcode pada kupon virtual. Dalam 

halaman kupon terdapat kupon diskon outlet yang bekerja sama dengan Mother’s 

Journey yang diberikan kepada pengguna.  
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Gambar 4.22 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 

Halaman keluar ini berisi hanya untuk mengeluarkan pengguna dari aplikasi. 

 
Gambar 4.23 Aplikasi 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

Ini adalah mock up aplikasi pada smartphone. 
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• Video Sequence 

Dalam tahap action ini terdapat video sequence untuk memperlihatkan gerakan – 

gerakan yoga yang dimasukan dalam aplikasi nantinya. Pengambilan gambar 

dilakukan dengan metode Beauty Shot. Dalam video ini menggunakan siklus 

pemanasan sebelum melakukan gerakan inti pada yoga prenatal.  

 

 
Gambar 4.24 Video Sequence 

Sumber : Data Pribadi (2019) 
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4.3.5 Share  

Pada tahap ini menggunakan kontes sharing foto saat peluncuran acara. Foto 

kontes akan berlangsung selama event. Akan diadakan lomba foto kontes dengan 

cara ibu – ibu tinggal memposting kegiatan yang dilakukan selama event 

berlangsung. Setelah itu akan dipilih pemenangnya dan akan mendapatkan kupon 

yang dapat digunakan untuk check up kepada dokter / bidan di salah satu rumah sakit 

yaitu di Rumah Sakit Hermina. Dan kupon yang dapat digunakan untuk melakukan 

yoga prenatal di Papandayan Yoga Shala. Dan beberapa kupon untuk membeli 

peralatan bagi ibu – ibu hamil di Mothercare. Selain itu juga menggunakan 

merchandise yang akan dibagikan ketika event berlangsung, supaya Mother’s 

Journey akan dikenal melalui merchandise yang dipakai oleh ibu – ibu. Dan secara 

tidak langsung membantu mesharekan aplikasi ini kepada ibu – ibu nya. 

 

 
Gambar 4.25 Kupon 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

  

Selain itu juga menggunakan merchandise yang akan dibagikan ketika event 

berlangsung, supaya nama Mother’s Journey tetap dikenal melalui merchandise 

yang dipakai oleh ibu hamil, maka dari itu merchandise yang dibuat adalah benda – 
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benda yang selalu dibawa dan digunakan oleh ibu hamil seperti totebag, handuk, 

buku planner , matras yoga, tumblr, pin, sticker. 

 

 
Gambar 4.26 Matras Yoga dan Handuk 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 

 
Gambar 4.27 Kaos dan Tote Bag 

Sumber : Data Pribadi (2019)  

  
Gambar 4.28 Buku dan Mug 

Sumber : Data Pribadi (2019) 
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Gambar 4.29 Pin dan Bolpoin 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 
Gambar 4.30 Tumblr dan Pembatas Buku 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 
Gambar 4.31 Sticker 

Sumber : Data Pribadi (2019) 
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4.3.6 Branding Kampanye 

Adanya branding pada kampanye ini. Branding diimplimentasikan pada 

stationery kit. Seperti surat, ID card , kartu nama. Branding pada kampanye ini 

digunakan untuk membantu mendukung kampanye ini menjadi lebih baik. 

 

   
 Gambar 4.32 ID Card 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 
Gambar 4.33 Kartu Nama 

Sumber : Data Pribadi (2019) 

 

 
Gambar 4.34 Surat 

Sumber : Data Pribadi (2019) 
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