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BAB 3 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1. Analisa Masalah 

Dalam perancangan buku yang akan dibuat, penulis menggunakan beberapa 

metode dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Metode yang 

digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.  

 

3.1.1. Observasi Online 

Metode observasi online penulis gunakan untuk mendapatkan data 

mengenai target audiens penulis. Observasi online dilaksanakan dengan 

menyebarkan kuesioner online yang kemudian disebarkan melalui media sosial 

dan layanan chatting Line dan Whatsapp. Metode observasi online ditujukan 

untuk target yang tinggal dan bersekolah di Semarang. Kuesioner disebarkan 

kepada anak-anak mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA), 

Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), dan 

Universitas Negeri Semarang (UNNES). Alasan pengambilan target tersebut 

adalah untuk mendapatkan sample di beberapa daerah di kota Semarang. 

Observasi online diadakan sebanyak dua kali, dimana observasi online 

pertama digunakan sebagai data awal untuk memberikan gambaran mengenai 

topik permasalahan dan target. Setelah mendapatkan data awal, observasi 

dilanjutkan dengan observasi kedua, dimana kuesioner disebarkan ke beberapa 

universitas di Semarang.  Peserta dari observasi perrtama berjumlah  99 orang, 

dan untuk survey kedua, jumlah partisipan sebanyak 158 orang.  

 

1. Observasi Online Pertama 

Data observasi pertama didapatkan dari mahasiswa di Universitas 

Katolik Soegijapranata. Observasi diikuti oleh 99 partisipan yang berasa dari 

fakultas yang berbeda-beda. Hasil dari observasi tersebut kemudian diolah 
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kembali untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan topik 

utama. Berdasarkan hasil observasi, didapatkan hasil bahwa sebanyak 82 

partisipan pernah mengalami stres. Sebagian besar yang mengalami stres 

adalah anak perempuan, yakni sebanyak 58 partisipan. Kemudian, data lain 

yang didapatkan adalah persentase mahasiswa yang mengalami stres.  

Berdasarkan data yang didapatkan, target yang banyak mengalami 

stres adalah mahasiswa yang berusia sekitar 18 tahun, dengan hasil sebanyak 

39 partisipan. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang 

banyak mengalami stres adalah mahasiswa baru. Dari observasi, diketahui 

pula bahwa faktor penyebab stres mahasiswa tertinggi adalah tugas kuliah, 

dengan hasil sebanyak 25 partisipan. Faktor lain yang memiliki persentase 

yang cukup tinggi yakni, masalah pribadi (masalah keluarga, keuangan, 

saudara) dengan jumlah 17 orang partisipan, dan faktor ketakutan akan masa 

depan dengan jumlah 16 orang.  

 

2. Observasi Online Kedua 

Setelah mendapatkan data dari observasi online pertama, penulis 

mendapatkan data bahwa mahasiswa baru memiliki kecenderungan 

mengalami stres. Untuk memperkuat hasil tersebut, dibuatlah observasi 

kedua, yang kemudian disebarkan di 4 universitas di Semarang. Berdasarkan 

hasil yang didapatkan, terdapat 158 responden. Jumlah tersebut kemudian 

diolah lagi untuk mendapatkan data yang relevan. Setelah diolah, didapatkan 

jumlah total responden adalah 120. Dari 120 responden tersebut, hasil 

observasi online dapat dipecah lagi, yakni sebagai berikut.  

120 responden terdiri dari responden yang berasal dari 4 universitas 

yang berbeda, yakni UNIKA, UNDIP, UDINUS, UNNES.  
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Gambar 3.1. Responden dari empat universitas 

 

Berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya, didapatkan jumalh 

responden dari UNIKA berjumlah 36 orang (30%), responden dari UNDIP 

berjumlah 37 orang (30,8%), UDINUS berjumlah 24 orang (20%), dan 

UNNES berjumlah 22 orang (18.3%) 

Data berikutnya adalah data mengenai usia responden. Berdasarkan 

observasi online kedua, didapatkan data mengenai usia responden sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.2. Usia Responden 
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Dari data diatas, dapat diketahui bahwa persentase tertinggi 

mahasiswa yang mengalami stres adalah mereka yang berada pada usia 18-

19 tahun. Usia tersebut merupakan usia dimana mahasiswa masih berada di 

masa-masa awal perkuliahan, sehingga mereka membutuhkan penyesuaian-

penyesuaian.  

Data berikutnya adalah persentase faktor penyebab stres pada 

mahasiswa baru. Pada bagian ini, masing-masing responden dapat 

menjawab lebih dari satu jawaban.  

 

Gambar 3.3. Faktor penyebab stres 

 

Berdasarkan gambar diatas, terdapat beberapa faktor yang memiliki 

persentase tinggi. Faktor-faktor dengan persentase tertinggi ini 

menununkjukan faktor-faktor yang paling banyak memberikan efek stres 

pada mahasiswa baru. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor tuntutan 

berprestasi dengan jumlah sebanyak 29 jawaban (24,2%) , tugas 

perkuliahan sebanyak 59  jawaban (49,2%),  masalah pribadi berjumlah 75 

jawaban (62,5%),  tekanan dari dalam diri sendiri 68 (57%), dan kejadian 

di masa lalu sebanyak 34 jawaban (28,3%). 
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Dalam pelaksanaan observasi online kedua, penulis juga melakukan 

survei mengenai gaya ilustrasi dan font yang memberikan kesan 

menyenangkan bagi para responden.  

 

Gambar 3.4. Gaya Ilustrasi 

 

Gaya ilustrasi yang disajikan diatas terdiri dari 3 jenis ilustrasi.  

Ilustrasi A, menggunakan bentuk yang lebih simpel. Untuk ilustrasi A, 

penulis menggunakan pendekatan semi realis dan pendekatan kartun. 

Pendekatan semi realis dapat dilihat dari proporsi tubuh yang mendekati 

nyata, sedangkan pendekatan kartun dapat dilihat dari bentuknya yang 

lebih simpel. Ilustrasi A tetap menggunakan garis yang bersifat tidak keras, 

sehingga tidak memberikan kesan yang berbeda dari tujuan perancangan. 

Ada pula penggunaan bentuk bulat untuk kepala dan rambut sehingga 

menambah kesan yang menyenangkan dan tidak sebaliknya.  

Ilustrasi B, ilustrasi dibuat dengan elemen yang sama dengan ilustrasi 

sebelumnya. Perbedaanya, pada ilustrasi B, elemen bentuk bulat diperkuat, 

untuk memberikan kesan karakter yang tidak hanya menyenangkan namun 

juga lucu.  

Kemudian Ilustrasi C, merupakan ilustrasi yang menggunakan 

pendekatan semi realis, dengan menggunakan bentuk yang sesuai dengan 
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proporsi asli. Penggunaan elemen garis lengkungan dan lingkaran masih 

digunakan, dan dapat dilihat pada bagian kepala, rambut, dan badan.  

 

Gambar 3.5 Statistik Pilihan Ilustrasi 

 

Berdasarkan hasil riset, sebagian besar responden memilih gaya 

ilustrasi C, dengan hasil 62 orang (51,7%). Untuk gaya ilustrasi A terdapat 

53 orang (44,7%), dan ilustrasi B sebanyak 13 orang (10,8%) 

Setelah ilustrasi, responden memberikan respon mengenai font 

yang memberikan kesan menyenangkan.  

 

Gambar 3.6. Gaya font 
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Alternatif font menggunakan elemen yang sama dengan ilustrasi, 

yakni penggunaan garis yang menggunakan lengkungan dan bentuk dasar 

bulat. Untuk Font A, font yang digunakan adalah font bernama Let’s Bake 

Muffins. Font tersebut menggunakan elemen garis lengkungan, sehingga 

memberikan kesan yang menyenangkan, tidak formal, dan dinamis. Untuk 

font B, penulis menggunakan font My Happy Ending. Font tersebut juga 

menggunakan elemen yang sama dengan font sebelumnya, yakni 

penggunaan garis lengkung, dengan tujuan untuk memberikan kesan yang 

simpel namun tetap menyenangkan dan tidak formal. Kemudian untuk font 

C, penulis menggunakan font Otterly Adorable. Pada font C, elemen 

bentuk bulat sangat kuat. Dibandingkan dengan kedua font sebelumnya, 

font C memiliki bentuk yang lebih bulat dan kecil dibanding dua font 

sebelumnya yang terlihat lebih tinggi.  

 

Gambar 3.7 Statistik Pilihan Font 

 

Untuk pemilihan font, responden banyak memilih font B, dengan 

jumlah 65 orang (54,2%). Untuk font A, banyak responden yang menjawab 

adalah 37 orang (30,8%), dan font C sebanyak 25 orang (20,8%).   
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3.1.2. Wawancara Tertutup 

Wawancara dilaksanakan penulis untuk mendapatkan pemahaman lebih 

mengenai stres dan penderitanya melalui narasumber. Terdapat 2 narasumber 

yang penulis wawancarai, yakni Ibu Lydia Deviyanti Wijaya, S.Psi., Psi. dan 

Bapak Christa Vidia Rana Abimanyu, S.Psi., M.Psi. dari fakultas psikologi 

Unika Soegijapranata.  

3.1.2.1. Wawancara Narasumber 1 

Wawancara dengan narasumber 1 dilaksanakan 2 kali, yakni pada 

tanggal 12 Februari 2019 dan 18 Maret 2019. Narasumber yang diwawancarai 

penulis adalah Bapak Abi, dosen di Fakultas Psikologi Unika Soegijapranta. 

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa faktor penyebab stres yang biasa 

dikonsultasikan oleh mahasiswa baru yang mengalami stres, yakni.  

 

1. Akademis 

Akademis memiliki keterkaitan dengan kehidupan mahasiswa di 

perkuliahan. Akademis dapat mengarah pada prestasi maupun tugas 

perkuliahan. Menurut beliau, biasanya yang mengkonsultasikan 

permasalahan tugas memiliki permasalahan dengan kesulitan dan juga 

jumlah tugas yang diberikan, mengingat tugas di perkuliahan berbeda dari 

tugas-tugas di masa SMA.  

 

2. Relasi  

Menurut beliau, relasi dapat berarti pada relasi antara mahasiswa 

maupun antara mahasiswa dengan keluarganya. Relasi antar mahasiswa 

dapat berupa hubungan antar teman, atau hubungan dengan pacar. 

Hubungan antar teman dapat berupa keseuaian seorang individu dalam 

kelompoknya. Berdasarkan wawancara, permasalahan relasi yang biasa 

dikonsultasikan adalah  relasi dengan keluarga atau dengan pacar. 
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3. Finansial 

Finansial berarti mengarah pada keuangan. Sebagai seorang 

remaja, mahasiswa mulai menyadari akan pentingnya keuangan. Untuk 

itu, seorang mahasiswa akan berusaha untuk menghemat keuangannya. 

Menurut narasumber, masalah keuangan yang biasa dikonsultasikan 

mahasiswa adalah masalah finansial keluarga, yang kemudian secara 

tidak langsung mempengaruhi mahasiswa. Kesulitan finansial membuat 

seorang mahasiswa menjadi khawatir sehingga tidak dapat berkonsentrasi 

dalam perkuliahan. 

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa data diatas 

memiliki kesamaan dengan data obsrevasi yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. Narasumber kemudian melanjutkan, bahwa permasalahan 

yang menimbulkan stres memiliki keterkaitan satu sama lain. Stres yang 

dialami oleh seorang mahasiswa dalam salah satu aspek, dapat 

mempengaruhi aspek lain dalam kehidupan individu.  

Keterkaitan tersebut memiliki hubungan dengan bagaimana 

individu menanggapi stres yang mereka alami. Ada individu yang dapat 

mengendalikan stres mereka agar tidak mempengaruhi aspek lainnya, ada 

pula yang tidak dapat mengendalikan. Untuk itu, Bapak Abi kemudian 

memberikan sebuah solusi berupa teknik relaksasi. Teknik relaksasi 

dibagi menjadi dua , yakni relaksasi nafas, dan guided imagery.  

 

1. Relaksasi Nafas 

Relaksasi nafas merupakan bentuk relaksasi yang paling mudah. 

Teknik ini digunakan untuk menenagkan diri dengan cara mengatur nafas 

dengan benar. Berikut ini adalah contoh dari teknik relaksasi nafas.  
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Gambar 3.8. Pergerakan Relaksasi Nafas  

 

Berdasarkan narasumber, teknik nafas yang baik dan benar adalah 

nafas perut. Teknik ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, serta 

tidak membutuhkan alat khusus, sehingga sangat cocok bagi mahasiswa 

yang mengalami stres ketika menghadapi stres dalam perkuliahan. 

 

2. Guided Imagery 

Menurut narasumber, Guided Imagery / Relaksasi Visual / 

relaksasi imagery, sama seperti teknik pernafasan, perbedaanya teknik 

imagery dilakukan dengan membayangkan sebuah visualisasi di dalam 

kepala.  

Apa yang divisualisasikan dapat bervariasi, tergantung dari 

keinginan pelaksana. Salah satu contoh bentuk relaksasi visualisasi adalah 

dengan membayangkan tempat-tempat yang nyaman, seperti pulau 

tropikal, dalam hutan yang tenang, di sebuah kabin bersalju, atau tempat 

yang membuat pelaksana bahagia.  Visualisasi kemudian dapat 

dilanjutkan dengan mencoba memvisualisasikan sensasi, seperti suara api 

unggun, suara air di pantai, suara-suara alam. Untuk memperkuat 

visualisasi, seseorang dapat menggunakan alat bantu lain, seperti rekaman 
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suara atau objek yang memiliki tekstur yang sama dengan yang akan 

diimajinasikan. 

 

3.1.2.2. Wawancara Narasumber 2 

Wawancara dengan narasumber 2 dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 

2018. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang bernama Ibu Lidya. 

Beliau merupakan seorang konsultan, yang bernama Atonement Counseling 

Center, sebuah pusat konseling milik YSKI. Ada beberapa info yang 

didapatkan dari wawancara dengan beliau. Wawancara diawali dengan 

penjelasan mengenai stres.  

Menurut ibu Lidya, stres merupakan kondisi dimana seseorang 

mengalami tekanan. Namun, tekanan yang dialami manusia tidak selalu 

buruk. Dalam batas normal, stres dapat memacu manusia untuk melaksanakan 

sesuatu, seperti stres karena ulangan. Apabila seorang individu tidak belajar, 

maka ia akan mendapat nilai jelek. Tekanan tersebut yang kemudian 

mendorongnya untuk belajar. Disisi lain, ketika tekanan tersebut sudah 

melewati batas normal atau kapasitas seorang individu, maka akan 

memberikan dampak negatif.  

Menurut ibu Lidya, masyarakat di masa kini mudah mengalami stres, 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut. 

 

1. Gaya Hidup Serba Instan 

Faktor gaya hidup banyak dialami oleh indvidu yang tergolong 

dalam generasi milenial. Penyebab mengapa generasi milenial lebih 

mudah mengalami stres adalah dikarenakan gaya hidup saat ini yang 

serba instan. Dengan segala macam fasilitas dan kemudahan yang 

diberikan saat ini, mengakibatkan mereka menjadi tidak tahan banting.  

Mereka tidak mampu menangani masalah dengan kemampuan 

mereka sendiri dikarenakan adanya ketergantungan dengan alat-alat bantu 
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yang ada pada saat ini. Karena ketergantungan tersebut, ketika seorang 

individu dihadapkan kepada perubahan yang secara tiba-tiba, mereka 

tidak siap untuk menghadapinya dengan kemampuan mereka sendiri. 

Sebagai contoh, gadget. Dengan adanya gadget yang semakin canggih 

saat ini, generasi milenial mulai banyak yang menggunakannya baik 

untuk kesenangan pribadi, maupun untuk kebutuhan. Dengan berbagai 

fasilitas dan kecanggihannya, membuat para pengguna tidak dapat lepas 

dari fasilitas yang diberikan. Akibatnya, apabila seorang individu 

kehilangan gadgetnya, mereka akan merasa kebingungan atau menjadi 

down.  

 

2. Cara Didik Sejak Kecil 

Faktor kedua memiliki keterkaitan dengan faktor pertama. Di era 

globalisasi di mana hampir semua kegiatan manusia dipermudah dengan 

teknologi yang ada, disatu sisi manusia menjadi ketergantungan dengan 

gaya hidup yang serba praktis dan mudah. Namun gaya hidup tersebut 

bisa saja didapatkan, dan bisa juga tidak, tergantung dari bagaimana 

seorang individu di didik. Apabila dari kecil seorang indvidu sudah 

dimanjakan dengan berbagai kenyamanan yang ada, dapat berakibat 

kurangnya keterampilan dalam menyelesaikan masalah serta 

ketergantungan. 

 

3. Diri Sendiri 

Faktor lain yang dapat memberikan efek stres pada individu 

adalah faktor dari dalam diri sendiri. Tidak semua orang lahir dengan sifat 

dan kepribadian yang sama, begitu pula kapasitas mereka dalam 

menghadapi tekanan. Kapasitas seseorang terhadap tekanan dipengaruhi 

oleh cara pandang atau cara menanggapi seorang individu terhadap 

tekanan yang mereka terima. Ada individu yang mampu menahan tekanan 
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yang cukup besar, ada pula yang tidak dapat menahan tekanan yang 

besar. Mereka yang memiliki kapasitas tekanan yang tidak cukup besar, 

akan mudah mengalami stres. Hal tersebut dapat dilihat dari reaksi 

mereka ketika dihadapkan dengan sebuah masalah. Mereka akan cepat 

merasa bingung dan cemas dalam menghadapi permasalahan. 

Dari faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab stres 

seseorang, dapat berasal dari lingkungan individu atau dari individu itu 

sendiri. Bagaimana cara pandang individu dan cara merespon mereka 

ketika dihadapkan dengan masalah, menjadi salah satu faktor dari 

penyebab stres. Selain faktor-faktor diatas tadi, ibu Lidya juga 

menyebutkan beberapa cara dalam menangani permasalahan stres. 

Beberapa cara yang dianjurkan oleh Ibu Lidya adalah sebagai berikut  

1. Teknik Relaksasi Nafas 

Merupakan teknik pengaturan nafas. Teknik ini dapat 

dilakukan sambil duduk maupun tiduran. Teknik ini dianjurkan oleh 

ibu Lidya dengan tujuan untuk menjernihkan pikiran. Ketika 

seseorang mengalami stres, maka seluruh tubuh akan menjadi tegang. 

Ketegangan tersebut kemudian mengurangi jumlah oksigen yang 

masuk ke dalam otak, sehingga membuat seseorang tidak dapat 

berpikir secara jernih. Dengan pengaturan nafas tersebut, maka nafas 

akan kembali normal dan tubuh akan menjadi lebih rileks. Ketika 

tubuh sudah rileks dan pikiran kembali jernih, maka seseorang dapat 

mencoba untuk menemukan apa yang menjadi sumber dari stres 

mereka, sehingga dapat diselesaikan.  

2. Musik 

Menurut narasumber, musik dapat menjadi salah satu media 

untuk menangani stres yang dialami oleh seseorang. Musik biasa 

digunakan untuk mengiringi para pasien yang sedang berkonsultasi, 
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dengan tujuan untuk menenangkan pasien. Musik juga dapat 

digunakan untuk memberikan perasaan nyaman bagi para pasien, 

sehingga dokter dapat melakukan pendekatan dengan pasien.  

 

3.1.3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode yang digunakan penulis untuk 

memperkuat hasil penelitian dan rumusan masalah yang ada. Sumber data yang 

didapatkan pada metode studi pustaka adalah buku, jurnal, dan artikel-artikel 

dalam web. Beberapa data yang didapatkan melalui metode studi pustaka adalah.  

 

1. Teori dan Manajemen Stres 

Melalui metode studi pustaka, penulis mendapatkan informasi berupa 

teori-teori mengenai stres. Selain itu, penulis mendapatkan informasi berupa 

bentuk-bentuk serta tips dalam memanajemen dan mengatasi stres. Selain 

itu, teori yang didapatkan juga digunakan untuk memperkuat dan 

melengkapi kekurangan dari hasil wawancara dengan narasumber. 

 

2. Manfaat Antioksidan dalam Buah 

Penulis juga mendapatkan teori-teori mengenai manfaat antioksidan 

dalam buah untuk mengobati dampak dari stres melalui metode studi 

pustaka. Selain itu, manfaat lain dari buah juga dapat memberikan 

keuntungan-keuntungan lain seperti menjaga kesehatan tubuh.  

 

3. Perancangan 

Melalui studi pustaka, ada banyak teori-teori yang membantu penulis 

dalam proses perancangan buku. Teori-teori yang penulis dapatkan untuk 

perancangan buku adalah, layout dan sistem grid dalam sebuah buku. Teori 

tersebut akan membantuk penulis dalam menentukan alur bacaan dalam 
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buku, sehingga memberikan kenyamanan bagi pembaca. Warna juga 

menjadi hal pertimbangan dalam perancangan buku.  

 

4. Ilustrasi 

Teori mengenai ilustrasi yang penulis dapatkan berupa tips dalam 

merancang sebuah karakter. Berdasarkan sumber yang telah disebutkan pada 

bab sebelumnya, perancangan karakter dapat ditentukan dari garis dan 

bentuk dasar yang digunakan dalam perancangan. Dalam perancangan buku 

yang penulis buat, maka bentuk dan garis luaran karakter akan menggunakan 

bentuk dan garis yang memiliki sifat lembut dan melingkar.  

 

3.2. Khalayak Sasaran  

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa target 

sasaran dari perancangan adalah mahasiswa usia 18-23 tahun yang tinggal di area 

perkotaan Semarang. Target yang dituju adalah target yang memiliki ciri-ciri soerang 

mahasiswa atau mahasiswi yang baru saja memasuki masa-masa perkuliahan.  

Alasan pemilihan target diatas berdasarkan pada kasus-kasus yang sudah banyak 

terjadi, yakni bunuh diri yang dilakukan oleh seorang mahaiswa. Untuk mencegah dan 

mengurangi kasus tersebut, maka dibuatlah perancangan berupa buku tips bagi mereka 

yang merasa stres, dengan tujuan untuk memberikan tips dalam menghadapi stres yang 

dialami mahasiswa, sebelum menjadi parah dan berujung pada bunuh diri. Ada beberapa 

faktor yang mengakibatkan stres seorang mahasiswa, namun faktro dengan persentase 

tertinggi adalah tugas perkuliahan. 

Untuk perancangan yang penulis buat, target akan dibagi menjadi dua yakni 

target primer dan sekunder. Target primer terdiri dari kelompok mahaiswa usia 18-20 

tahun, dan kelompok sekunder yang terdiri dari mahasiswa yang berusia 21-23. 

Pembagian tersebut didasarkan pada hasil survei yang dilaksanakan pada tahap 

observasi, dimana hasil survey menunjukan bahwa mahasiswa yang berada dalam 

rentang usia 18-20 tahun, memiliki persentase stres tertinggi diantara usia lainnya, 
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dikarenakan mereka memerlukan sebuah penyesuaian-penyesuian terhadap perubahan 

dalam kehidupan perkuliahan mereka. 

 

3.3. Creative Brief  

3.3.1. Who : Siapakah Target Audience ?  

Target audience dalam perancangan adalah mahasiswa di Semarang. Target 

dibagi menjadi 2, yakni target primer, dan target sekunder. Target primer 

perancangan adalah mahasiswa usia 18-20 tahun. Target sekunder perancangan 

adalah mahasiswa usia 21-23 tahun. 

 

3.3.2. What : Apa yang Menjadi Permasalahan ? 

Perrmasalahan dalam perancangan diatas adalah stres yang dialami oleh 

mahasiswa. Stres yang tidak ditangani akan menjadi tekanan bagi mental seorang 

individu. Apabila stres dibiarkan begitu saja, akan menimbulkan berbagai macam 

dampak negatif, baik untuk fisik maupun untuk mental. Salah satu contoh 

ekstrim dari dampak negatif stres adalah depresi berat yang kemudian berujung 

pada bunuh diri. Untuk itu, perancangan diatas dibuat khusus untuk mencegah 

dan menagani stres, sebelum menjadi dampak buruk bagi mahasiswa.   

 

3.3.3. How : Bagaimana Cara Mengatasinya ?  

Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi topik utama penulis, maka 

dibuatlah perancangan buku tips dalam menghadapi stres. Tujuan dari buku 

tersebut adalah memberikan tips dalam menghadapi stres maupun cara 

mencegahnya.  

 

3.3.4. Why: Mengapa Menggunakan Buku Ilustrasi?  

Terdapat dua alasan mengapa buku ilustrasi menjadi pilihan bagi penulis. 

Yang pertama, perancangan sebuah buku didasarkan pada alasan kesehatan. Di 
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masa kini, anak muda semakin banyak menggunakan gadget dan salah satunya 

smartphone. Penggunaan yang berlebihan dapat memberikan dampak buruk 

dikarenakan radiasi yang dimunculkan. Beberapa dampak yang diberikan dari 

penggunaan smartphone yang terus menerus adalah kanker, kelainan saraf, 

masalah tidur. Efek lain dari penggunaan smartphone adalah perubahan aktivitas 

otak, waktu reaksi, dan pola tidur.  

Yang kedua adalah manfaat dari membaca. Berdasarkan studi yang telah 

dilakukan oleh University of Sussex, membaca buku dapat mengurangi stres 

sebesar 68%. Maka dari itu, membaca dapat menjadi salah satu solusi dalam 

mengurangi stres.  

Peran ilustrasi juga menjadi hal penting dalam menarik minat pembaca, 

dimana ilustrasi yang diberikan dapat membangun sebuah mood/ Tujuan lainnya 

adalah, agar pembaca dapat memahami lebih baik isi dari buku dengan ilustrasi-

ilustrasi yang mendukung informasi yang disajikan. 

 

3.3.5. Where : Dimanakah Buku akan Dipublikasikan ?  

Buku akan dipublikasikan di Semarang, sesuai dengan target yang dituju 

dalam perancangan buku. Buku tidak diperjualbelikan, namun akan dibagikan 

melalui komunitas-komunitas kesehatan mental yang ada di Semarang. Selain 

itu, buku juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi para dokter psikolog dalam 

membantu pasien. Buku juga akan dibagikan di beberapa universitas di 

Semarang yang ditujukan pada mahasiswa yang baru masuk.  

 

3.3.6. When : Kapan buku akan dipublikasikan ?  

Buku akan dipublikasikan pada hari kesehatan mental sedunia yang jatuh 

pada tanggal 10 Oktober, dengan tujuan agar meningkatkan wawasan dan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. 
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3.4. Strategi Komunikasi  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perancangan yang penulis buat 

berfokus pada permasalahan stres yang dialami mahasiswa. Perancangan yang penulis 

buat memiliki output dalam bentuk buku tips dalam  menghadapi stres bagi mahasiswa 

baru. Didukung dengan penelitian akan kasus yang berhubungan dengan kesehatan 

mental mahasiswa, maka dapat diketahui bahwa perancangan buku ini menjadi sangat 

penting. Dari perancangan buku tersebut, penulis berutjuan untuk menyampaikan 

beberapa pesan. 

 

3.4.1. Kognitif 

Tahap kognitif ini bertujuan untuk memberikan pengaruh pada pemikiran 

target mengenai stres. Untuk itu, dalam buku yang dirancang penulis, akan 

diberikan pengertian mengenai stres, jenis-jenisnya, dan gejala-gejala yang 

dimunculkan. 

 

3.4.2. Afeksi 

Target yang telah mengetahui apa itu stres dan bagaimana stres 

mempengaruhi tubuh mereka, akan mencari tahu lebih mengenai cara 

menghadapi stres.  

 

3.4.3. Changing Behaviour 

Keingintahuan target akan dijawab dengan tips-tips yang ada di dalam 

buku. Tips-tips yang diberikan tidak menyulitkan target, sehingga target dapat 

melakukannya dengan mudah tanpa membutuhkan tambahan-tambahan alat atau 

pengeluaran biaya yang besar. 
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3.5. Konsep Buku  

Buku yang akan dirancang merupakan buku tips dengan ilustrasi. Buku tips akan 

ditujukan bagi mahasiswa yang merasa stres di perkuliahan mereka. Konsep buku akan 

dibagi menjadi 2 bagian, yakni konten, alur buku.  

 

3.5.1. Konten  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang mahasiswa mengalami 

stres, baik itu akademis, atau aspek lain dalam kehidupannya yang 

mempengaruhinya di perkuliahan. Faktor penyebab dari stres mahasiswa dapat 

bervariasi tergantung pada individu yang mengalami, untuk itu, aka nada 

beberapa tips yang diberikan untuk menghadapi stres yang dirasakan mahasiswa.  

Untuk itu, tips yang diberikan akan mengarah pada tips-tips yang dapat 

dilakukan oleh mahasiswa yang menderita stres akibat bermacam-macam faktor. 

Tips yang diberikan juga tidak memberikan kesulitan bagi mahasiswa (membeli 

barang atau membutuhkan pengeluaran). Selain tips, akan ada pengenalan 

mengenai macam-macam stres, dampak yang ditimbulkan, serta gejala-gejala 

dari stres. Di dalam buku, akan ada quote-quote penyemangat yang dapat 

memberikan semangat kembali bagi para mahasiswa.  

 

3.5.2. Alur  

Dalam perancangan buku, terdapat alur yang digunakan untuk 

memudahkan pembaca pada saat membaca buku. Berikut adalah alur dari 

perancangan buku.  

 

1. Pengertian, Jenis, dan Faktor Stres 

Pada bagian awal buku, akan dibahas mengenai pengenalan awal 

mengenai stres dan jenis-jenis stres. Penjelasan akan disertai dengan 

ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan jenis stres tersebut, sebagai contoh, 

salah satu dari faktor penyebab stres akut adalah kehilangan kontak penting, 
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maka ilustrasi akan menggambarkan bagaimanakah reaksi seseorang yang 

kehilangan kontak pentingnya.  

 

2. Gejala yang Dimunculkan  saat Stres  

Setelah mengetahui faktor-faktor, akan ada penjelasan mengenai 

gejala-gejala, yang digambarkan dengan karakter yang kebingungan untuk 

mengidentifikasikan apakah ia mengalami stres atau tidak.  

 

3. Tips-tips Menghadapi Stres 

Pada bagian pertengahan buku, konten akan mulai memasuki pada 

tahap tips-tips menangani stres. Tips-tips yang disarankan akan didasarkan 

pada hasil observasi, studi pustaka dan wawancara yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. Peran ilustrasi pada bagian ini adalah membangun sebuah 

mood dan menggambarkan tips-tips tersebut, dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran yang kuat mengenai tips-tips yang disampaikan.   

 

3.6. Pendekatan Elemen Visual 

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya, maka berikut adalah 

pendekatan elemen visual yang akan digunakan dalam perancangan buku ilustrasi. 

 

3.6.1. Gaya Ilustrasi 

Gaya ilustrasi didasarkan pada teori-teori yang telah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya, yakni teori mengenai garis dan bentuk. Berdasarkan teori tersebut, 

garis yang melengkung atau hampir melingkar memberikan kesan yang 

menyenangkan dan aman, dibandingkan dengan garis lurus repetitif yang kaku. 

Kemudian bentuk yang dimanfaatkan dalam perancangan adalah bentuk dasar 

lingkaran. Bentuk lingkaran memmberikan kesan yang sama dengan garis 

lengkungan, yakni memberikan kesan menyenangkan, aman, dan juga 

keramahan. 
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3.6.2. Warna 

Warna yang digunakan dalam perancangan adalah warna yang telah 

disebutkan sebelumnya dalam teori, yakni warna orange, biru, dan hijau. 

Kemudian untuk warna utama yang digunakan adalah warna biru, orange, dan 

hijau. Ketiga warna utama tersebut penulis gunakan untuk membedakan konten 

yang penulis jelaskan dan memberikan karakter pada ilustrasi karakter yang 

penulis buat. Tujuan lain dari pemilihan ketiga warna tersebut adalah untuk 

mengurangi tingkat kerumitan yang dapat dimunculkan ketika menggunakan 

terlalu banyak warna, serta menghindari ketidakharmonisan antar warna. Warna 

lain seperti turquoise, violet, dan beberapa warna pastel akan digunakan dalam 

porsi kecil sesuai dengan kebutuhan. 

 

3.7. Tone & Manner 

Tone & manner merupakan pendekatan kepada target, agar target menjadi 

tertarik dengan apa yang ditawarkan. Untuk perancangan buku tips diatas, penulis 

menggunakan tone & manner yang bersifat menyenangkan dan santai, dengan tujuan 

agar memberikan kesan keakraban dengan target, mengingat target adalah mahasiswa. 

Tone dan manner ditunjukan melalui penggambaran karakter, dimana karakter yang 

digunakan adalah anak muda, sehingga memberikan kesan yang santai dan akrab kepada 

para target yang penulis tuju. Kesan menyenangkan dan santai penulis gambarkan 

melalui bagaimana karakter berinteraksi dengan beberapa ekspresi yang dilebihkan atau 

tidak terlalu kaku seperti buku panduan umumnya dalam menggambarkan makna atau 

pesan dalam buku.  

 

3.8. Unique Selling Point 

Unique Selling Point dalam perancangan buku tips diatas adalah pembaca tidak 

hanya dapat akan diberikan sebuah bacaan-bacaan saja, namun aka nada bagian tertentu, 

dimana penulis dapat menuliskan sebuah refleksi mengenai bagaimana perasaan mereka 

sebelum melakukan tips-tips dan sesudah mereka melakukan tips-tips yang ada di dalam 
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buku. Tujuan dari penambahan bagian ini adalah, agar pembaca juga dapat menuangkan 

emosi dan perasaan mereka dan mengecek perkembangan apa saja yang sudah mereka 

lalui dari melakukan tips-tips yang ada. 

 

3.9. Positioning 

Penulis ingin merancang sebuah buku mengenai cara mengatasi kesehatan 

mental yang menarik, tidak membosankan, dan mudah untuk diikuti. Untuk itu, buku 

akan dirancangan dengan ilustrasi dan layout yang menarik, sehingga buku yang penulis 

rancang dapat memiliki tempat di hati dan pikiran pembaca. 

 

3.10. Tujuan Perancangan Buku 

Buku tips dengan ilustrasi bertujuan untuk mengatasi masalah stres yang dialami 

oleh mahasiswa dengan tips-tips yang telah didapatkan melalui wawancara dan riset. 

Adanya ilustrasi ditujukan agar pembaca tidak hanya memahami lebih jelas pesan yang 

ingin disampaikan, namun juga memberikan suasana dan mood yang lebih santai dari 

membaca buku dengan halaman yang dipenuhi teks. Sehingga target tidak hanya 

mendapatkan informasi mengenai stres dan cara mengatasinya, namun mereka juga akan 

merasakan senang hati membaca buku tips tersebut.  

 

3.11. Perancangan Buku  

3.11.1. Ukuran Buku 

Ukuran buku yang akan dirancang adalah 15 cm x 20 cm. Ukuran 

tersebut merupakan ukuran yang ideal untuk buku. Format ukuran tersebut 

mengikuti format yang biasa digunakan untuk novel dengan sedikit penyesuaian. 

Alasan pemilihan ukuran tersebut untuk perancangan buku adalah karena 

ukurannya yang pas di tangan. Ukurannya yang tidak terlalu besar dan tidak 

terlalu kecil membuat pembaca tidak hanya nyaman pada saat membaca, namun 

juga nyaman pada saat membawa buku. 
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3.11.2. Jenis Kertas  

Jenis kertas yang digunakan dalam perancangan buku adalah kertas HVS 

dengan ketebalan sekitar 100 gsm. Tujuannya adalah agar pada saat mencetak 

gambar, gambar tidak akan tembus hingga ke belakang. Selain itu, penulis juga 

dapat menulis di bagian tertentu dalam buku. 

 

3.11.3. Bahasa / Verbal 

Bahasa yang digunakan didalam buku tidak bersifat formal. Bahasa untuk 

penyampaian akan menyesuaikan dengan target yakni mahasiswa. Untuk itu, 

bahasa akan dibuat dengan nada yang lebih bersahabat, sehingga tidak 

menimbulkan kebosanan pada saat membaca. 

 

3.12. Strategi Penyebaran Buku 

Agar buku dapat sampai hingga di target, maka buku akan ditempatkan di 

beberapa Universitas di Semarang. Selain itu, buku juga akan ditempatkan di klinik 

dokter psikolog, dimana buku juga dapat menjadi rekomendasi bagi mahasiswa yang 

datang. Untuk memperluas jangkauan, maka penulis juga akan menyebarkan buku 

melalui beberapa komunitas mahasiswa di Semarang, seperti Ikatan Mahasiswa 

Semarang dan Komunitas Mahasiswa Berbagi Semarang. Alasan dari penempatan buku 

yang penulis rancang dikarenakan buku tidak untuk diperjualbelikan dan bersifat sosial. 

 

3.13. Media Pendukung 

3.13.1. Special Notebook  

Special notebook ini lebih seperti diary. Dengan notebook khusus ini, target 

dapat mencatat perkembangan mereka sebelum dan sesudah melakukan tips yang 

ada di dalam buku dengan menggambarkan atau menuliskan perasaan mereka.  

 

 



 

63 

 

3.13.2. Merchandise 

Merchandise yang akan dibagikan akan berupa kaos dengan gambar karakter 

yang ada di dalam buku dengan quote motivasi, mug dengan quote motivasi dan 

ilustrasi karakter. Alasan pemilihan merchandise tersebut adalah agar pembaca 

dapat merasa termotivasi setiap harinya melalui barang-barang yang dapat 

digunakan sehari-hari. 

 

3.13.3. Pembatas Buku 

Pembatas buku akan menjadi bagian dari buku, sehingga para pembaca 

yang mendapatkan buku diluar event juga akan mendapatkan pembatas buku. 

Pembatas buku dapat digunakan untuk menandai bagian-bagian penting buku. 

Pembatas buku akan dibuat dengan kata-kata reminder atau quote penyemangat. 

 

3.13.4. Media Promosi Cetak  

Media promosi digunakan untuk mempromosikan event perilisan buku. 

Media yang digunakan ada poster dan banner. 

 

3.13.5. Stress Ball 

Merupakan item yang digunakan untuk meluapkan emosi seseorang 

dengan meremas-remasnya. Item ini bisa didapatkan dengan mengikuti lomba 

event.  

 

3.13.6. Jaket Buku 

Merupakan cover lepas untuk buku yang digunakan untuk melindungi 

buku utama dari lecet atau debu.  
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3.13.7. Book Trailer 

Merupakan trailer untuk perilisan buku yang berisi mengenai fungsi buku 

dan apa saja yang bisa didapat dari buku. 

 

3.13.8. Stationery 

Stationery dapat target gunakan sebagai alat dalam kebutuhan sehari-hari, 

atau sebagai alat tulis notebook.  

 

3.13.9. Media Online 

Media online juga digunakan untuk mempromosikan event serta 

informasi-informasi lain mengenai buku. Media online yang akan digunakan 

adalah Facebook, LINE, dan Instagram, karena kedua media sosial tersebut 

masih banyak digunakan di Indonesia.  

 

3.14. Budget 

3.14.1. Biaya Desain 

- Desain Ilustrasi Karakter : 

Riset visual, sketsa, thumbnail, tight tissue, dan final = 72 jam.  

Harga desain ilustrasi karakter    : Rp 100.000,00 

50.000 x 72      : Rp 3.600.000,00 

Desain Ilustrasi Isi 

Rp 150.000 x 50 halaman   : Rp 7.500.000,00 

- Desain Buku (Layout dan alur buku) 

Halaman buku : 50 halaman 

100.000 x 50      : Rp 5.000.000,00 

- Desain Cover  

50.000 x 15 jam     : Rp 750.000,00 

Total       : Rp 16.850.000,00 
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3.14.2. Biaya Cetak Buku  

- HVS 100 gram : Rp 2400 / pcs 

   Isi lembar buku : 51 halaman > 14 lembar A3 

   2900 x 14 = Rp 40.600,00 

- Ivory 260 (Cover) : Rp 5.000 / pcs | Penjilidan lem panas : Rp 12.500,00  

- Total cetak buku : Rp 51.100,00 

-  

3.14.3. Biaya Merchandise 

Special Notebook A6 : 500 x Rp 25.000 : Rp 12.500.000,00 

Pembatas buku : 500 x Rp 2000 : Rp 1.000.000,00 

Kaos : 100 x Rp 40.000 : Rp 4.000.000,00 

Mug : 100 x Rp 25.000,00 : Rp 2.500.000,00 

Poster A3 promosi : 150 x Rp 3.500 : Rp 525.000,00 

X-banner : 1 x Rp 20.000,00 : Rp 20.000,00 

Stress Ball : 100 Balon : 100 x Rp 4000 : Rp 400.000,00 

Stationery : Ballpoint 1000 buah = 500 x Rp 8.000 : Rp 4.000.000,00 

          Tempat Pensil 1000 buah = 500 x Rp 25.000 : Rp 12.500,00 

Jaket Buku : 200 x Rp 5000 : Rp 1.000.000,00  

  


