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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

  

 3.1 ANALISIS MASALAH 

  3.1.1 Data 

  3.1.1.1 Data Angket Online 

 Penulis menyebarkan angket online kepada 94 responden yang sesuai 

dengan kualifikasi target perancangan yaitu Perempuan produktif usia 19-

25 tahun untuk memperoleh informasi karakteristik target  menghadapi 

stress dalam kehidupan sehari-hari dan preferensi target dalam segi desain 

yang mendukung penanggulangan stress pada perempuan. 

 Pendapat responden berkaitan dengan permasalahan yang diajukan  

adalah sebagai berikut : 

NO. PERMASALAHAN JAWABAN 

TERBANYAK 

PRESENTASE / 

JUMLAH 

1. Pendapat responden 

berkaitan dengan 

pengalaman stress 

mereka sehari-hari 

Terjadi sebentar-

sebentar, kadang 

intens, namun 

kadang tidak 

menjadi masalah 

besar  

58,5 % 55 orang 

2. Beban kerja responden 

dalam beberapa 

minggu terakhir 

Beban kerja saya 

selama ini masih 

cukup terkontrol 

65,6% 61 orang 

3. Tanggapan responden 

terhadap sikap rekan-

rekan kerja di 

lingkungan kantor 

mereka 

Kadang-kadang 

saya 

mengharapkan 

orang lain bisa 

lebih membantu 

60,9% 53 orang 
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4. Respon target setelah 

melewati hari yang 

buruk 

Sangat sulit bagi 

saya untuk rileks 

39,8% 37 orang 

5.  Respon target ketika 

merasa jengkel dan 

marah  

Saya cenderung 

diam, tapi 

kadang-kadang 

saya tidak 

mengambil 

tindakan untuk 

mengatasinya 

70.2% 66 orang 

6. Media yang diminati 

target untuk membantu 

mengatasi masalah 

stress dalam kehidupan 

sehari-hari 

Aplikasi 71,3% 67 orang 

7. Gaya desain yang 

diminati target 

Jenis illustrasi 

Daisuke Nimura 

dengan gaya 

illustrasi line art 

minimalis 

46.8% 44 orang 

      Tabel 3.1 Data Angket Online 

 

 Dari hasil angket tersebut dapat disimpulkan bahwa user mengalami 

stress dalam frekuensi yang cukup sering dan masih menganggap hal 

tersebut sebagai hal yang wajar. Meskipun kebanyakan target merasa 

beban kerja mereka cukup terkontrol namun mereka mengharapkan orang 

lain bisa lebih membantu. Target memiliki kesulitan untuk dapat rileks, 

dan tidak bisa mengungkapkan emosi negatif ketika mengalami hal yang 

buruk. Hal inilah yang kemudian menjadi bahaya jika tidak dilakukan 

tindakan lebih lanjut karena dapat berubah menjadi stress kronis yang 

dapat memicu timbulnya penyakit. 
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  3.1.1.2 Data Wawancara 

Penulis melaksanakan wawancara dengan narasumber yang 

berlatar belakang Psikologi Klinis (Monika Windriya Satyajati, S.Psi., 

M.Psi.) untuk lebih mendalami masalah stress khususnya pada perempuan 

dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Dari hasil wawancara diperoleh data 

sebagai berikut : 

 

NO. PERMASALAHAN HASIL WAWANCARA 

1. Definisi Stress Kondisi seseorang tertekan secara 

psikologis ketika menghadapi hal-hal 

berat.  

2. Jenis Stress Ada dua jenis stress, Distress dan 

Eustress. Distress adalah jenis stress 

yang membuat seseorang merasa 

tertekan. Eustress adalah kondisi 

ketika seseorang tertekan dalam sifat 

yang positif, tekanan itu memicu 

seseorang lebih termotivasi dan malah 

mempersiapkan diri lebih baik. 

Distress dan Eustress ini tidak mutlak 

ada rumusnya, setiap orang bisa 

berbeda-beda. 

3. Waktu terjadinya stress Stress pasti terjadi ketika manusia 

berhubungan dengan lingkungan luar 

maupun lingkungan sosial, hanya 

memang tidak seluruhnya disebabkan 

lingkungan luar, bisa jadi karena 

faktor internal seseorang secara 

biologis juga ada masalah terkait 

adanya senyawa kimia dalam tubuh 

yang mempengaruhi bagaimana kita 
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merespon stress.Karena 

neurotransmitter dan hormon setiap 

orang berbeda-beda. 

4. Yang dapat terserang 

stress 

Semua orang, semua usia bisa 

mengalami stress, akan tetapi usia 

dewasa lebih rentan 

6. Masa yang paling rentan 

terkena stress 

Usia awal kerja, sekitar 2-5 tahun 

pertama 

7. Faktor yang menyebabkan 

perempuan lebih rentan 

stres 

Karena faktor sosio-budaya. 

Perempuan selalu punya tuntutan 

lebih dari masyarakat, apalagi setelah 

mulai bekerja dan nantinya setelah 

menikah, kemudian punya anak, 

maka tuntutannya akan semakin berat 

8. Stres yang tidak ditindak 

lanjuti 

Dapat menimbulkan kondisi 

psikologis yang buruk, dan juga 

memicu timbulnya penyakit 

9. Hubungan stres dengan 

penyakit 

Sistem imun manusia hanya bisa di 

handle dengan baik apabila seseorang 

dapat merawat diri dengan baik, 

menjaga asupan nutrisi dengan baik, 

dan orang tersebut bahagia. Maka jika 

sistem imun mereka turun akibat 

stress, mereka bisa terserang penyakit, 

masing-masing orang akan berbeda, 

tergantung bagian mana yang lemah, 

termasuk juga kanker payudara 

10. Mengatasi stres -aktivitas tubuh yang cukup / menjaga 

kebugaran 

-bercerita atau berbagi tentang apa 

yang dirasakan 
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-Memiliki waktu luang untuk rileks 

diluar pekerjaan 

 

Tabel 3.2 Data Wawancara Psikolog  
 

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu fasilitator 

IVA Jawa Tengah (Ria Muliasih, S.ST) yang bertanggung jawab 

memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan profesional di wilayah 

Jawa Tengah berkaitan dengan deteksi dini kanker serviks dan kanker 

payudara. Dan diperoleh hasil sebagai berikut : 

NO. PERMASALAHAN HASIL  

1. Penemuan positif kanker payudara 

pada deteksi dini pasien 

Ditemukan satu kali yang 

positif menderita kanker 

payudara tingkat lanjut.  

 

5-10 kali menemukan pasien 

dengan benjolan di payudara 

2. Tindakan lanjutan setelah 

ditemukan benjolan di payudara 

Di rujuk langsung ke dokter 

bedah atau onkologi untuk 

ditangani lebih lanjut 

3. Reaksi pasien ketika mengetahui 

ada benjolan di payudara  

Panik, cemas, dan bingung 

4. Hal-hal pribadi yang dikeluhkan 

atau diceritakan oleh pasien ketika 

pemeriksaan deteksi kanker 

payudara 

Pekerjaan, kesibukan, anak-

anak, dan perihal rumah 

tangga.  

5. Gejala kanker payudara -Benjolan pada payudara, 

umumnya tidak terasa nyeri, 

namun ukurannya bisa 

bertambah besar lalu melekat 

pada kulit sehingga 
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menyebabkan perubahan pada 

kulit atau putting payudara 

-kulit/putting payudara 

tertarik kedalam, kulit 

payudara seperti kulit jeruk, 

sampai timbul borok 

-pendarahan pada putting susu 

-pembesaran getah kelenjar 

bening di ketiak 

6. Faktor resiko -haid terlalu dini 

-menopouse pada usia >50th 

-tidak menyusui 

-tidak punya anak 

-kehamilan pada usia>35th 

-riwayat tumor jinak 

-riwayat keluarga 

-sistem imun lemah  

       

Tabel 3.3. Data Wawancara Fasilitator IVA 

 3.2  ANALISA STUDI PUSTAKA 

Dikutip dari International Agency for Research on Cancer (IARC) 

kanker payudara menempati urutan pertama untuk kasus baru dan 

kematian akibat kanker, dengan masing-masing sebesar 43.3% dan 12,9% 

di dunia. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan khususnya 

perempuan, karena Perempuan memiliki resiko lebih tinggi untuk 

terserang kanker Payudara ketimbang laki-laki. 



26 
 

 
      Gambar 3.1 Estimasi Presentase kasus baru dan kematian akibat Kanker Payudara 

   

  Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI 2013, Jawa Tengah menjadi 

wilayah dengan estimasi jumlah kasus baru tertinggi diantara provinsi-

provinsi lain di Indonesia dengan jumlah 11.511 kasus. Indonesia memiliki 

insidens kanker payudara sebesar 40 per 100.000 perempuan yang mana 

lebih tinggi daripada kanker leher rahim yang hanya sebesar 16 per 

100.000 perempuan. Kanker Serviks menjadi penyakit mematikan bagi 

perempuan dengan peringkat pertama di Indonesia, akan tetapi kanker 

Payudara yang berada di peringkat kedua justru memiliki jumlah kasus 

baru pertahun yang jauh lebih banyak dari kanker serviks dan terus 

bertambah.  

  Dikutip dari buletin jendela data dan Informasi Kesehatan 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia edisi Kanker tahun 2015. Ada 

berbagai jenis faktor resiko yang dapat memicu kanker payudara. 
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Tabel 3.4. Faktor resiko kanker payudara 

 

  Stres menjadi salah satu faktor resiko yang paling sering dihadapi 

namun diabaikan karena kurangnya informasi dan kesadaran. Hal ini 

kemudian mengindikasikan perlunya tindakan yang dimulai dari masing-

masing individu khususnya perempuan untuk meningkatkan kewaspadaan 

dan pengetahuan seputar stres pemicu kanker payudara untuk memperkecil 

kemungkinan terserang. 

 3.2  Cultural Probing 

Penulis menggunakan metode Cultural Probing untuk dapat 

menggali dan mengetahui lebih dalam perilaku dan kebiasaaan yang 

dilakukan oleh target sehingga dapat dapat menghadirkan media 

perancangan yang lebih personal dan nyaman digunakan oleh target. 

Cultural probing dilakukan dalam waktu 5 hari terhadap dua orang 

partisipan dengan jenis kelamin Perempuan, berusia masing-masing 23 

tahun dan 21 tahun, dan bekerja. Masing-masing partisipan memiliki 
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pengalaman kerja dibawah 3 tahun. Waktu yang ditetapkan sudah dirasa 

cukup efektif untuk mengetahui keseharian target dalam satu minggu. 

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam satu 

minggu partisipan 1 (Agatha Irene V.L) mengalami stress dalam skala 3 

dari 5 dengan dengan sebab yang paling umum adalah masalah perkerjaan. 

Target menjalani rutinitas yang mirip setiap harinya mulai bangun hingga 

menjelang tidur kecuali di akhir pekan. Target sering pulang terlambat 

diatas pukul 18.00 WIB untuk menyelesaikan pekerjaan dan sering 

mendapat stress akibat tekanan dari atasan, maupun menghadapi nasabah 

yang rewel. Dari data cultural probing stress yang dialami oleh target 

sebagian besar disebabkan oleh faktor eskternal, khususnya dalam 

lingkungan kerja.  

Hasil dari cultural probing partisipan 2 (Hyacinta Devina W.) 

disimpulkan Target memiliki lingkungan kerja yang kondusif sehingga 

jarang terserang stress akibat tekanan pekerjaan. Akan tetapi target lebih 

sering mengalami stress dari faktor eksternal berupa lingkungan sosial dan 

permasalahan pribadi seperti masalah hubungan. 

Dari dua data partisipan tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

lingkungan kerja dapat membawa pengaruh besar bagi seseorang terkena 

stress. Terlebih apabila tekanan tersebut muncul hampir setiap hari, maka 

dapat mempengaruhi fungsi tubuh mulai dari terasa capek hingga terkena 

penyakit. Begitu juga tekanan diluar pekerjaan yang disebut life event 

dalam istilah psikologi yang merujuk pada peristiwa-peristiwa besar yang 

tidak terduga dalam kehidupan seperti ditinggalkan orang terkasih, 

pertengkaran keluarga, dan masalah lain yang tidak dapat diprediksi atau 

dikendalikan, juga dapat memicu dan memperburuk kondisi stress pada 

seseorang.  
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 3.3  Kesimpulan 

   

 Kanker Payudara adalah penyakit mematikan dengan kasus baru 

terbanyak setiap tahun. Perempuan memiliki resiko lebih besar untuk 

terserang penyakit ini. Kanker payudara memiliki pola yang cukup sulit 

untuk dikenali daripada penyakit kanker lain, termasuk banyaknya kasus 

baru pada pasien meskipun tidak memiliki riwayat kanker payudara di 

keluarga dan memiliki gaya hidup sehat. Stres adalah salah satu faktor 

resiko pemicu kanker yang jarang diketahui oleh masyarakat, berdasarkan 

hasil penelitian yang penulis lakukan didukung dengan hasil penelitian 

para ahli menunjukkan bahwa stres menjadi benang merah pada kasus 

deteksi kanker payudara.  

 Jenis stres yang memicu kanker payudara pada perempuan 

berdasarkan hasil penelitian adalah stres yang menyerang respon fight or 

flight dalam frekuensi tinggi tanpa adanya pelepasan emosi negatif, 

sehingga menyebabkan melemahnya imun dan gejala fisik lainnya. 

Lemahnya imun ditambah aktifitas hormon reproduksi seperti estrogen 

yang tidak stabil kemudian dapat memicu perkembangan sel kanker pada 

payudara. Stres jenis ini dapat ditemui pada stress akibat tuntutan 

pekerjaan, terutama pada pekerja kerah putih. 

 Usia dewasa awal adalah usia yang rentan akan stres karena 

seseorang mengalami perubahan fase dari remaja menjadi orang dewasa 

seutuhnya.  
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 3.4  Analisa 5W + 1 H 

 

   What? 

 Diperlukan Media Interaktif untuk membantu mengatasi stres 

pemicu kanker payudara pada perempuan. 

Who? 

 Perempuan usia 20-26 tahun ditentukan dari hasil penelitian. 

Sedang menghadapi usia dewasa awal sehingga rentan menghadapi stres, 

ingin memiliki hidup yang sehat dan bahagia namun belum bisa mengatasi 

masalah stres.  

Why? 

 Topik penanganan stres pemicu kanker payudara dipilih karena 

semakin tingginya angka penderita kanker payudara di Indonesia dari 

tahun ke tahun, dan minimnya kesadaran target untuk mulai mengatasi 

stress khususnya ketidakmampuan mengekspresikan emosi negatif yang 

dapat memicu kanker payudara.  

 Media Interaktif dipilih sebagai media perancangan setelah melalui 

analisa target, dan diperoleh insight bahwa target membutuhkan suatu 

media yang  mudah di akses, fleksibel, menarik dan personal.  

When? 

 Perancangan ini bertujuan untuk membantu perempuan mengatasi 

stres yang dapat memicu kanker payudara, sehingga 26 Oktober 2019 

dipilih sebagai hari peluncuran perancangan karena bertepatan dengan hari  

kanker payudara sehingga dirasa relevan dengan pesan dan semangat yang 

ingin disampaikan. 
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Where? 

 Jawa Tengah menduduki peringkat pertama sebagai wilayah 

dengan jumlah penderita kanker payudara tertinggi di Indonesia. 

Semarang merupakan wilayah industri sehingga ada banyak pendatang 

yang datang untuk bekerja dari berbagai daerah di Jawa Tengah termasuk 

pekerja perempuan, oleh sebab itu kota Semarang dipilih sebagai sample 

perancangan ini.  

 Bekerjasama dengan dinas kesehatan Jawa Tengah, perancangan 

ini akan dilaksanakan pada beberapa kantor pelayanan publik di kota 

Semarang. 

How? 

 Berdasarkan hasil penelitian, target membutuhkan media yang  

mudah di akses, fleksibel, menarik dan personal untuk membantu mereka 

mengatasi masalah stres. Target juga belum seluruhnya mengetahui bahwa 

stres khusnya ketidakmampuan mengekspresikan emosi negatif 

berpengaruh dalam faktor resiko pemicu kanker payudara.  

 Media interaktif akan diberikan melalui teknologi Projection 

mapping yang diarahkan pada dinding lobi kantor atau ruang rekreasi. 

Nantinya konten yang ditampilkan oleh proyektor akan merespon secara 

otomatis ketika user/target melakukan interaksi sesuai instruksi. 

Media jenis ini dipilih karena dapat menjangkau dalam lingkup 

luas, dengan target perempuan-perempuan yang bekerja di kantor. 

Mengenalkan konsep perancangan secara menarik dan menyenangkan. 

 3.5 SASARAN KHALAYAK (Target Audience) 

   1. Primer : Perempuan usia 20-26 tahun, 

   2. Geografis : 1. Tinggal di daerah perkotaan di Indonesia 



32 
 

  2. Perkotaan Semarang sebagai plot sampling 

  3. Psikografis : Sadar teknologi, usia produktif, update trend terbaru,. 

Memiliki rutinitas yang sibuk. Aktif menggunakan ponsel. 

Sedang mencari bantuan untuk mengatasi masalah stress. 

Peduli kepada kesehatan. Sadar akan bahaya kanker 

payudara 

  4. Demografis : Baru saja memasuki dunia kerja, kurang dari 5 tahun 

pengalaman kerja. SES AB-B.  

 3.6 STRATEGI KOMUNIKASI  

  3.6.1 Creative Brief 

  3.6.1.1  OBJECTIVE 

 Tujuan dari perancangan media interaktif ini yaitu 

untuk mengenalkan dan membantu mengatasi stress pemicu 

kanker payudara pada perempuan Indonesia usia 20-26 

tahun. 

  3.6.1.2  ISSUE 

    - Stres terjadi sebentar-sebentar, kadang-kadang intens 

    - Mengharapkan dapat lebih dibantu  rekan kerja  

    - Sulit untuk rileks 

    - Cenderung diam ketika menghadapi emosi negatif 

    - Tidak mengambil tindakan untuk mengatasi stres 

    - Tidak tahu stress dapat memicu kanker payudara  

  3.6.1.3  NEED 

    - Cukup asupan nutrisi 

    - Bahagia 

    - merawat diri 

    -Aktifitas tubuh  
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    - menjaga kebugaran 

    - Tempat berbagi emosi yang sedang dirasakan 

    - waktu luang untuk rileks diluar pekerjaan 

  3.6.1.4  UNIQUE 

- Eustress (jenis stres positif) dapat memotivasi diri untuk 

mempersiapkan diri lebih baik 

 - respon seseorang terhadap stres dapat berbeda-beda  

  3.6.1.5  OPPORTUNITY 

 Belum ada perancangan serupa yang berfokus pada 

kesehatan mental (penanganan stres) dalam upaya 

mencegah kanker payudara pada perempuan. Jenis media 

perancangan didasarkan terhadap perilaku dan kebutuhan 

target sehingga akan lebih mudah diterima dan 

diaplikasikan dalam kehidupan target sehari-hari.  

  3.6.1.6  CHALLENGE 

 Respon seseorang terhadap stres berbeda-beda, oleh 

sebab itu akan cukup sulit utuk menemukan cara yang 

paling efektif untuk diterapkan pada konten dan diterima 

baik oleh seluruh user/target. 

  3.6.1.7  What do we want them to think? 

 Perempuan-perempuan Indonesia dapat mulai 

menaruh  perhatian  lebih terhadap bahaya kanker payudara 

beserta faktor-faktor resiko yang harus dihindari khususnya 

mengatasi stres sehari-hari yang dapat memicu kanker 

payudara. 

     

 3.7 STRATEGI PENYAMPAIAN PESAN (What to say?) 

   3.7.1 Konsep  

 Peningkatan kasus baru  kanker payudara secara masif 

setiap tahun dan rendahnya informasi serta kesadaran untuk 

mengatasi stres pemicu kanker payudara menjadi sebuah masalah 

yang harus di pecahkan. Berdasarkan hasil penelitian yang 
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dilakukan, Media Interaktif menjadi jawaban yang dibutuhkan 

untuk mengatasi masalah ini.  

 Segala informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi 

masalah stres pemicu kanker payudara dikemas dengan cara 

menarik dan disesuakan dengan minat  dan kebutuhan pengguna. 

   3.7.2 Tema Komunikasi Visual   

 Tema peracangan komunikasi visual ini adalah 

memperkenalkan kepada target sasaran langkah-langkah sederhana 

yang dapat dilakukan setiap hari untuk membantu mengatasi stres 

pemicu kanker payudara. Sehingga diharapkan target sasaran dapat 

mulai memperhatikan kesehatan tubuh dan pikiran sebagai upaya 

pencegahan kanker payudara. 

   3.7.3 Judul 

  Judul memberi gambaran dari pesan yang ingin 

disampaikan. Merah (Muda) dipilih menjadi judul perancangan ini. 

Diambil dari kata merah muda yang memiliki arti sebagai berikut : 

  Secara harafiah warna merah muda merepresentasikan 

karakter feminin yang dimiliki oleh perempuan didukung dengan 

pita  merah muda menjadi simbol untuk kanker payudara di Dunia. 

Sementara Kata muda yang di beri kurung merepresentasikan 

semangat yang ingin dibawa dalam upaya mencegah kanker 

payudara pada wanita. Muda atau pemuda difilosofikan sebagai 

fase yang penuh semangat dan berapi-api, serta kegigihan mereka 

untuk mencapai tujuan, sebuah semangat untuk menghadapi 

tantangan-tantangan baru dan jauh dari kata menyerah. Muda 

dalam judul Merah (Muda)  sekaligus merujuk sebagai target dalam 

perancangan ini, dimana target sasaran adalah perempuan usia 

produktif khususnya yang baru saja masuk ke dunia kerja.  

  Secara keseluruhan makna dari Merah (Muda) adalah 

semangat kepedulian dan kesadaran untuk mulai mengatasi stres 

pemicu kanker payudara sebagai upaya pencegahan khususnya bagi 

kaum perempuan muda Indonesia. 
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  3.8 STRATEGI PERANCANGAN (How to say?) 

  3.8.1 Konten Media Interaktif Wall  

    1. Penjelasan faktor resiko Kanker Payudara  

Perancangan ini lebih fokus terhadap pencegahan kanker 

payudara sehingga konten yang diangkat lebih banyak seputar 

cara menghindari atau memperkecil faktor resiko, khususnya 

masalah stres pemicu kanker payudara, meskipun tidak 

menutupi kemungkinan tetap menyampaikan informasi singkat 

perihal penyakit kanker payudara itu sendiri. Diberikan pada 

tahap satu dan tahap dua 

    2. Cara-cara mengatasi stres 

Cara mengatasi stres diberikan secara interaktif dalam bentuk 

game sederhana yang disajikan pada media untama yaitu media 

interaktif dinding sentuh. Game ini melibatkan interaksi user 

yang dibagi dalam tiga kelompok kebutuhan yaitu game untuk 

melepaskan emosi negatif, game untuk latihan tubuh (excersise), 

dan game untuk melatih konsentrasi. 

 

   3. Informatif dan interaktif 

Bersifat informatif terkait pesan yang ingin disampaikan, dan 

dilakukan secara interaktif sehingga terdapat respon langsung 

audiens akan informasi. Informasi tidak berjalan satu arah atau 

pasif 

 

    3. Kreatif dan inovatif 

Keterlibatan audiens terhadap informasi melalui penyampaian 

yang kreatif akan membuat audiens memiliki pengalaman 

menyenangkan selama menerima informasi sehingga bersifat 

inovatif apabila dibandingkan dengan cara-cara yang sudah 

dilakukan sebelumnya yang hanya bersifat satu arah. Informasi 

tersebut tidak hanya bersifat temporari namun dapat meresap 

sebagai pengalaman berkesan bagi audiens 
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   3.8.2. Pendekatan elemen visual  

1. Ukuran 

Media interaksi akan diletakkan di tembok dengan 

klasifikasi luas dan sempit. Untuk ukuran tembok luas, 

luas permukaan yang dibutuhkan adalah perbandingan 

3:2 dan untuk ukuran tembok sempit, luas permukaan 

yang diperlukan adalah perbandingan 1:2.  

     2. Gaya Ilustrasi 

Berdasarkan hasil kuesioner, responden meminati jenis 

ilustrasi line art seperti karya Nimura Daisuke yang 

minimalis dan bersifat 2 dimensi. 

 
Gambar 3.4 Ilustrasi Nimura Daisuke 

Sumber : www.booooooom.com 

 

2. Gaya verbal 

Perancangan ini ditujukan untuk perempuan usia 20-26 

tahun, dengan SES AB-B, dan tinggal di perkotaan. 

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang biasa mereka 

gunakan untuk percakapan sehari-hari. Bahasa Indonesia 

yang digunakan adalah bahasa non formal untuk 

mendukung kesan friendly dan dekat. 

3. Warna 

Warna yang digunakan adalah warna-warna dingin 

sesuai dengan teori psikologi warna untuk memunculkan 

kesan rileks terhadap audiens sesuai dengan tema 

perancangan dipadukan dengan warna merah muda 

menuju ke arah ungu utuk memberikan kesan feminin. 
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Gambar 3.5 Palet Warna 

Sumber : color.romanuke.com 

 

4. Interaktivitas 

Interaktifitas yang digunakan dapat berupa perintah 

instruksi seperti menekan, menggeser, maupun mengetuk 

ikon atau tampilan untuk memperoleh respon dari media 

berupa suara maupun animasi pendukung konten 

 
Gambar 3.6 Media interaktif dinding 

Sumber : raosquare 

 

 
Gambar 3.7 Media interaktif dinding 

Sumber : raosquare 
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5. Positioning 

Menjadi media yang dapan mengkomunikasikan secara 

efektif pesan tentang penanganan stres pemicu payudara. 

 

 3.9 Strategi Media Promosi 

 Promosi dilakukan melalui sosial media menyesuaikan dengan kebiasaan 

target yang dekat dengan teknologi dan pengguna aktif  beberapa platform 

sosmed dan juga dengan menggandeng komunitas peduli kanker payudara 

seperti love pink dan menggelar booth ketika komunitas tersebut mengadakan 

event. 

 3.10 Timeline 

Bulan Timeline 

April - Mei 1. Tahap perancangan workflow untuk media 

interaktif projection wall maupun aplikasi 

ponsel 

2. proses persetujuan dengan lembaga-

lembaga terkait 

Juni - September 3. Tahap perancangan desain dan eksekusi 

media interaktif 

4. Mulai melakukan promosi melalui akun 

media sosial 

Oktober 5. Peluncuran media interaktif 
  

  Tabel 3.5 Timeline Perancangan 

 3.11 Anggaran 

 Berikut adalah rincian harga perancangan media interaktif untuk 

membantu mengatasi stres pemicu kanker payudara pada perempuan : 

ITEM JUMLAH HARGA SATUAN TOTAL HARGA 

Manufakturing 

Desain 

30 hari Rate per day 

Rp 40.000,00 

Rp 1.200.000,00 

Konsep Desain 

(Verbal&visual) 

72 jam Rate per hour 

Rp 100.000,00 

Rp 7.200.000,00 

Pembuatan 

Aplikasi Mobile 

 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 

Pembuatan 

Interactive 

Projection Wall 

 Rp20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 
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Promosi   Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 

TOTAL Rp 51.400.000,00 

   

 Tabel 3.6 Anggaran Perancangan 

  

  


