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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa Masalah  

Penggunaan data objektif ini di dapat dari metode penelitian data primer dan sekunder. 

Untuk memperoleh data primer yang didapatkan melalui metode wawancara. Dan untuk 

memperoleh data sekunder didapatkan melalui kuesioner online,studi literatur, dan internet.  

3.1.1. DataPrimer  

3.1.1.1. Wawancara 

Data sekunder diperoleh juga dari metode penelitian berupa wawancara. Metode ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi lebih lanjut atau lebih dalam. 

Wawancara ini dilakukan pada alumni fakultas psikologi Unika Soegijapranata yaitu Maria 

Dea dan Firdaus Danielle,wawancara dengan narasumber psikologi bertujuan untuk 

menanyakan seputar penyebab, lalu dampak negatif yang diderita jika melakukan tindakan 

emotional eating yang berlebihandan cara mengatasi emotional eating untuk anak remaja. 

3.1.1.1. Hasil Wawancara Psikolog 

 Berdasarkan pada hasil wawancara dengan alumni fakultas psikologi Unika 

Soegijapranata yaitu Maria Dea dan Firdaus Danielle,Penyebab dari anak-anak remaja 

mengalami emotional eating yaitu bisa dari Faktor keluarga seperti konflik dengan orang 

tua,lalu dengan saudara,lalu lingkungan di sekitarnya atau masyarakat.Kemudian penyebab 

lainnya yaitu seperti putus cinta, hubungan sosialisasi dengan teman kurang baik,dan faktor 

dari diri sendiri seperti tidak bisa menerima diri atau banyak tuntutan.Emotional eating juga 

dapat terjadi karena adanya gangguan emosi yg tidak stabil dalam diri seseorang yang 

diakibatkan karena faktor-faktor seperti rasa stress dan marah sehingga mengakibatkan 

muncul hasrat untuk makan dengan porsi yang berlebihan 

 Dengan melakukan emotional eating terus menerus dampak dari emotional eating yg 

paling berpengaruh adalah pada kesehatan orang tersebut. Emotional eating dapat 

mengakibatkan berat badan seseorang menjadi naik dengan cepat, bahkan dalam jangka 

panjang dapat menyebabkan obesitas apabila dilakukan secara terus menerus.dapat 

berakibat buruk,dampak lainnya yaitu adanya gangguan baik dari fisik atau psikis, lalu 

hubungan dengan orang lain mengakibatkan beberapa konflik.Kemudian terjadinya 

penyimpangan perilaku sosial, timbulnya perasaan minder dalam diri, guilty feeling atau 

perasaan bersalah,dan apatis terhadap lingkungan atau bersikap acuh tak acuh terhadap 

aspek emosional,sosial,atau kehidupan fisik. 



39 
 

 Kemudian cara mengatasi emotional eating yaitu dengan cara mengalihkan keinginan 

makan berlebihan seperti melakukan pengalihan dengan melakukan  kegiatan positif seperti 

olahraga,  meditasi, baca buku,  bermain games, menyalurkan hobby bermanfaat, 

travelling,mencoba bersikap terbuka dengan cara sharing hal yang dialami dengan teman 

atau keluarga.Lalu mencoba untuk lebih disiplin pada diri sendiri dalam mengatur asupan gizi 

makanan dan mengendalikan pola stres yg berlebihan. 

 Dengan adanya buku panduan tentang cara mengatasi emotional eating merupakan 

suatu hal yang dapat memberikan manfaat positif bagi remaja, mengingat cukup banyak 

remaja yg melakukan emotional eating,lalubisa menjadi sumber atau petunjuk terutama bagi 

remaja yg memiliki masalah / kebiasaan tersebut, dan dapat meningkatkan minat baca 

seseorang. 

 

3.1.2. Data Sekunder  

3.1.2.1. Analisa Kuesioner Online  

Menggunakan metode kuesioner online bertujuan untuk mengetahui perbandingan 

antara remaja yang melakukan emotional eating dengan remaja yang tidak melalukan 

emotional eating. Kuesioner ini diikuti oleh remaja dimulai usia 17 tahun sampai 23 tahun 

keatas. Dimulai dengan usia 17 tahun karena usia tersebut merupakan usia anak sudah 

menginjak dewasa dan sudah mengalami stres. Dan kuesioner ini disebarkan kepada remaja 

yang tinggal di Kota Semarang sebanyak 50 responden yang terdiri dari 26 perempuan dan 

24 laki-laki. Mereka yang memiliki usia 17-18 tahunberjumlah 7 orang, 19-22 tahun berjumlah 

32 orang, dan usia 23 tahun keatas berjumlah 11 orang.  

Dari 50 responden tersebut, banyaknya responden yang melakukan emotional eating 

berjumlah 38 orang atau 76%, sedangkan responden yang tidak melakukan emotional eating 

berjumlah 12 orang atau 24%. Separuh lebih responden yang melakukan emotional eating 

saat mengalami perasaan stress. Kemudian responden yang melakukan emotional eating 

memilki alasan kenapa melakukan emotional eating saat mengalamii stress, alasan paling 

banyak karena malas dan untuk menghilangkan perasaan stress yang mengganggu. Tetapi 

mereka semua mengaku bahwa melakukan emotional eating itu sangat merugikan kesehatan 

tubuh mereka. Ada 40 responden atau 80% yang mengetahui dampak negatifmelakukan 

tindakan emotional eating. Dan sisanya 10 responden atau 20% yang belum mengetahui 

dampak negative melakukan emotional eating. 

Kemudian untuk mengetahui mengenai buku panduan seperti apa yang disukai 

responden dilakukan penyebaran kuesioner online yang diikuti oleh 50 responden. Dihasilkan 

17 tahun berjumlah 5 orang,usia 18-20 tahun berjumlah 6 orang dan usia 20-23 tahun 

berjumlah 39 orang. Perempuan berjumlah 32 orang dan laki-laki 18 orang. Dari hasil tersebut 

maka banyak responden yang sering membaca buku 17 orang atau 34% responden yang 
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tidak sering membaca buku 33 orang atau 66%.Hal yang dialami responden ketika membaca 

buku dihasilkan 33 orang atau 65% mengatakan mudah bosan karena banyak tulisan saja,lalu 

yang dialami responden 17 orang atau 18% mengatakan buku tidak menarik dari 

desainnya.Lalu jawaban lain-lain dari responden yaitu mudah mengantuk ketika membaca 

tulisan saja,mudah bosan,alur cerita monoton,dua-duanya,waktu untuk membaca 

sedikit,cerita kurang menarik,cara penulis merangkai kata,mencari ilmu.Buku panduan yang 

di sukai ada 44 orang atau 88% menyukai buku berukuran tipis,dan ada 6 orang atau 12% 

menyukai buku berukuran tebal.Buku yang disukai oleh responden berjumlah 46 orang atau 

82,6% memilih buku ilustrasi dan 4 orang atau 17,4% memilih buku teks.Gaya ilustrasi 

pertama yang dipilih responden menjawab 36 orang atau 72,7% memilih pilihan nomor 1,dan 

14 orang atau 27,3% memilih gaya ilustrasi ke 2. Berikut ini adalah gambar diagram kuesioner 

on line remaja yang melakukan emotional eating : 

 

 

 

Gambar 3.1 
Diagram Remaja Yang Melakukan Emotional Eating 

 
 
 

Berikut ini adalah gambar diagram remaja yang menyukai membaca buku panduan: 
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Gambar 3.2 
Diagram Remaja Yang Menyukai Membaca Buku Panduan 
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3.1.2.2. Internet 

 Data juga didapatkan dari internet karena banyak yang mengatakan bahwa jumlah 

remaja yang mengalami stress di Kota Semarang itu meningkat sehingga mengakibatkan 

tindakan emotional eating juga meningkat. Kemudian di artikel-artikel juga menyarankan 

untuk para remaja yang mengalami stress untuk menghidari tindakan emotional  eating. 

 

3.2. Khalayak Sasaran  

Target sasaran kampanye sosial ini ditujukan utama untuk para remaja yang 

mengalami stress yang melakukan tindakan emotional eating.  

1. Geografis   : Kota Semarang  

2. Demografis   : 

- Usia : 17 – 23 tahun  

- Jenis Kelamin : Laki – Laki dan Perempuan  

3. Sosio Ekonomi Strata (SES) : A – C  

4. Psikografis : 

- Remaja yang mengalami stres 

- Remaja yang melakukan emotional eating 

-Remaja yang tidak mengetahui solusi emotional eating 

5. Adapun kriteria buku yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

      berikut  

a. Cover   : Hard cover, ilustrasi, warna pastel (pink, biru, hijau tosca dan 

kuning muda) 

b. Tebal cover : 0,2 mm 

c. Ukuran  : 14 x 21 cm 

d. Jumlah halaman : 58 

e. Berat   : ±150-200 gram 

f. Font   : Tebal (Bold), sederhana, font script (latin) , Serif 

g. Tema   : Memakai gambar ilustrasi, gambar orang sedang bingung  

ingin makan atau tidak  
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Gambar 3.3 Tema Buku Emotional Eating 

Sumber : Pribadi (2019) 

h. Jenis kertas : - Cover : art carton, halus, warna putih, licin mengkilap, tebal  

 

3.3. Tone and Manner  

Perancangan buku ini terdapat ilustrasi bergambar yang memberikan daya tarik dalam 

membaca buku ini,dengan memperbanyak ilustrasi gambar dari pada teks sehingga buku ini 

terlihat lebih menarik dan mudah dimengerti pembaca.Lalu tata letak buku ini terlihat bebas 

dan santai , tidak monoton.Ilustrasi yang digunakan yaitu vector.Gaya visual yang dipakai 

yaitu flat design dari menggambarkan karakter, dan apa saja yang berhubungan dengan 

emotional eating.Penggambaran ilustrasi dengan flat design supaya terlihat lebih menarik, 

dan mudah dipahami,pendekatan visual dalam buku bergambar ini disajikan berupa ilustrasi 

vector dan ilustrasi foto. 

Penggunaan font judul yaitu Script menampilkan huruf yang tebal,tidak 

kaku,sederhana dan mudah dibaca sehingga target akan lebih mudah memahami. Bagian isi 

buku menggunakan huruf Serif yang sederhana,terlihat rapi dan mudah dibaca. Warna yang 

digunakan yakni dengan menggunakan warna-warna yang cerah, dan lembut atau warna 

pastel.Warna yang dipakai masih berkaitan dengan kesehatan dan kesegaran yaitu warna 

hijau tosca dan biru muda.Buku panduan ini memiliki cover sebagai ilustrasi orang yang 

sedang bingung akan makan atau tidak yang digunakan pada bagian infografis, dan cover 

buku ini dibuat interaktif dapat ditarik kesamping dan menghasilkan gambar ilustrasi orang 

yang memutuskan untuk tidak makan. 

Dalam perancangan buku ini akan menggunakan karakter sebagai tokoh utama yang 

akan ada di bagian dalam isi buku ,yang nantinya karakter tersebut akan menjelaskan 

mengenai emotional eating.Karakter yang akan di buat yaitu wanita dan laki-laki yang 

menggambarkan anak remaja. 
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3.4. Strategi Komunikasi 

Dengan menggunakan buku ilustrasi bergambar diharapkan anak remaja bisa tertarik 

membaca dan mengetahui cara mengatasi emotional eating,yang tadinya anak-anak remaja 

kurang suka membaca atau tidak lagi membaca buku karena bosan,desain cover buku yang 

kurang menarik dan isi buku yang tidak menarik untuk dibaca bisa tertarik untuk membaca 

buku panduan ini.Maka akan digunakan pendekatan visual dan verbal. 

Pendekatan Visual : 

 Di dalam buku akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai cara 

mengatasi emotional eating,dampak negatif jika hal tersebut dilakukan terus 

menerus dan hal-hal yang berkaitan dengan emotional eating,juga 

ditambahkan beberapa foto yang berkaitan dengan hal tersebut. 

 Bentuk komunikasi visual yang ditampilkan adalah dengan cara ilutrasi,karena 

dapat menyampaikan pesan dan informasi lebih menarik,karena pada 

dasarnya manusia lebih mudah menangkap sesuatu dengan melihat dengan 

mata atau visual. 

Pendekatan Verbal : 

 Penyampaian informasi dalam media buku ini adalah dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia dan sedikit Bahasa Inggris.Penggunaan Bahasa tersebut 

digunakan untuk melengkapi  visual pada buku,agar materi dan informasi yang 

disampaikan cukup jelas dan mudah dipahami oleh anak remaja.Pendekatan 

verbal melalui sisi psikologis yaitu berupa informasi yang berdampak 

kesadaran akan cara mengatasi emotional eating anak remaja di Kota 

Semarang. 

 

3.5. Tema Buku Panduan 

Tema buku panduan ini bertujuan untuk mengajak anak remaja untuk menghindari 

tindakan emotional eating sejak dini. Dengan membiasakan hidup sehat sejak dini agar tidak 

terserang penyakit yang berbahaya ketika tua nanti. Selain membagikan buku panduan 

tersebut akan dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui media sosial ,dan 

menempelkan poster di beberapa tempat umum yang biasa anak muda kunjungi. 

 

3.6. Judul Buku Panduan 

Buku Panduan ini berjudul “Bye-Bye Emotional Eating”. Karena ingin 

memperkenalkan dampak negatif dari emotional eating dan juga cara mengatasi emotional 

eating kepada anak-anak remaja bahwa dengan menghindari emotional eating maka hidup 

kalian menjadi lebih sehat.  
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3.7. Strategi Media 

 Media adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, 

poster dan spanduk yang terletak di antara dua pihak Media juga merupakan sarana untuk 

menyampaikan pesan atau informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai unsur 

komunikasi grafis seperti teks atau gambar atau foto. 

Media utama yang digunakan dalam penyampaian pesan yaitu buku panduan 

mengenai cara mengatasi emotional eating pada remaja di Kota Semarang melalui 

komunikasi visual.Buku dipilih karena tidak banyak buku visual yang membahas tentang 

emotional eating,selain itu buku juga mudah untuk digunakan dan dapat dibawa kemana saja. 

 

3.7.1. Pendekatan Media  

1. Media Utama  

Media utama yang akan digunakan yaitu buku panduan cara mengatasi emotional 

eating.Yang di desain dengan unik dan menarik dengan gambar ilustrasi supaya 

anak muda tertarik membaca nya.Dengan adanya buku tersebut anak remaja akan 

lebih mudah memahami serta mengingat apa itu emotional eating,dampak dan cara 

mengatasinya,juga bisa meningkatkan minat baca pada remaja . 

2. Media Pendukung  

Media social instagram ,media cetak poster ,pembatas buku dan kemudian 

merchandise seperti mouse pada kaos, mug, canvas bag, gantungan kunci, pulpen, 

notes, x banner. Dengan media pendukung tersebut target sasaran akan selalu 

mengingat pesan yang  telah disampaikan.Media sosial yang dipakai yaitu 

Instagram yang akan di iklan kan juga supaya anak-anak remaja yang tidak 

berkesempatan membaca buku tersebut bisa membaca online.Media cetak berupa 

poster.Poster adalah media informasi yang dapat menampung informasi singkat 

dan cepat dipahami yang akan di tempelkan di beberapa tempat umum seperti di 

halte bis trans Semarang,Papan pengumuman di Mall,Toilet,di Kampus.Lalu 

dengan adanya pembatas buku,merchandise seperti mouse pad,kaos,mug,canvas 

bag,gantungan kunci,pulpen,notes,x banner,secara tidak langsung dapat 

mengingatkan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kepada anak remaja 

yang mengalami emotional eating,dan mengingatkan anak remaja untuk tidak 

mencoba hal tersebut bagi yang belum pernah mengalami emotional eating. 
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3.8 Strategi Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total iklan sosial media,merchandise dan Buku = 6.300.000 + 15.208.000 + 7.360.000= 

28.868.000   
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