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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Dr. W.A. Gerungan, Dipl. Psych. (2004:26) manusia merupakan makhluk sosial 

sehingga membutuhkan orang lain di setiap kehidupan mereka. Bukan hanya menemani satu 

sama lain, mereka dapat membantu dan menolong kita disaat kita berada dalam kesulitan. 

Namun terkadang kondisi tersebut dapat disalah artikan karena beberapa orang yang terlalu 

mementingkan kebahagiaan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Bagi sebagian 

orang menganggap ini wajar, tetapi ketika seseorang tersebut terlalu mementingkan kebahagiaan 

orang lain dengan menyakiti dirinya sendiri maka bisa jadi orang tersebut memiliki gangguan 

mental dan akan berujung sebagai orang yang tidak memiliki pendirian dan jati diri. 

Kasus tersebut disebut People Pleaser oleh Susan Newman, seorang psikolog dari 

Amerika Serikat. Contoh masalah yang sering terjadi di kalangan orang dewasa yaitu mereka 

yang merasa tidak enak dengan orang lain padahal mereka ingin mengutarakan pendapat atau 

ketidak setujuannya terhadap suatu masalah, dan seorang People Pleaser ini akan selalu berkata 

„Ya‟ agar orang lain merasa senang dengan dirinya tetapi membuat diri sendiri merasa dirugikan. 

Serta masalah lain yang menunjukan bahwa Ia adalah seorang People Pleaser adalah hidup 

dengan mendengarkan pendapat orang lain agar dirinya dianggap sempurna oleh orang-orang di 

sekitarnya. Seseorang seharusnya memiliki pendirian dan jati diri, namun tidak untuk seorang 

People Pleaser, Ia akan terus menerus bergantung pada orang lain yang belum tentu benar dalam 

memberikan arahan. 

Dari beberapa masalah yang yang telah disebutkan, maka akan dirancang komunikasi 

visual yang diprediksi bisa memberikan kontribusi untuk mengurangi masalah People Pleaser 

tersebut agar mereka lebih percaya diri dan memiliki jati diri. Karena bukan hanya dukungan 

yang dibutuhkan untuk seorang People Pleaser, namun diperlukan cara untuk mendorong 

mereka agar mengembangkan hubungan bersosialisasi dengan cara yang positif tanpa merugikan 

satu sama lain.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan mengenai seorang People Pleaser yang dapat 

membuat seseorang kehilangan jadi dirinya, ada beberapa masalah yang terjadi di kalangan 

remaja hingga orang dewasa, maka dari itu akan dikerucutkan masalah yang paling mendasar, 

yaitu: 

Bagaimana perancangan komunikasi visual yang tepat untuk mencegah atau mengurangi 

permasalahan People Pleaser di kalangan mahasiswa di kota Semarang ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Perancangan komunikasi visual mengenai people pleaser ini hanya sampai pada 

memberikan gambaran informasi dan solusi, serta akan membahas masalah people pleaser 

yang sering dialami oleh para mahasiswa, seperti ketika mereka kesulitan untuk menolak 

akan perintah atau permintaan terhadap orang lain dan pada akhirnya memilih untuk 

mengalah walaupun mereka masih tidak terima dengan situasi tersebut. Perancangan tersebut 

nantinya akan membantu para mahasiswa untuk lebih percaya dengan jati dirinya sendiri 

serta menyadarkan mereka bahwa pentingnya mengembangkan hubungan bersosialisasi 

dengan cara yang positif tanpa merugikan satu sama lain. 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Adapun Tujuan dari perancangan yang dilakukan yaitu: 

 Untuk mengubah pola pikir seorang People Pleaser. 

 Untuk merancang Desain Komunikasi Visual agar membantu seorang People Pleaser 

bahwa pentingnya untuk menyayangi diri sendiri. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Adapun Manfaat dari perancangan yang dilakukan yaitu: 

 Membantu dan mengurangi pola pikir seorang People Pleaser agar lebih mementingkan 

diri sendiri. 

 Bermanfaat untuk keilmuan Desain Komunikasi Visual dan menambah khazanah dalam 

bidang perancangan. 
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 Inspirasi bagi perancang untuk merancang komunikasi visual agar mengurangi 

permasalahan seorang People Pleaser serta sebagai pengalaman dan pengetahuan lebih 

dalam proses perancangan dalam pemenuhan syarat kelulusan Proyek Akhir di program 

studi Desain Komunikasi Visual Universitas Katolik Soegijarpanata. 

 

1.6 Metodologi Perancangan 

 User Research 

a. Observasi Awal 

Dalam observasi awal, perancang melakukan pengamatan pada target sasaran yaitu 

mahasiswa berumur 19-21 tahun yang tinggal dikota Semarang, mereka sering 

bersosialisasi seperti mengobrol, dan berpergian bersama teman-temannya. Karena 

dalam mahasiswa ini mereka lebih senang jika berkumpul bersama-sama dan 

membahas suatu hal yang menarik untuk mereka. 

b. Kuesioner Online 

Membuat kuesioner online untuk para mahasiswa yang ada di kota Semarang dan 

membagikannya melalui sosial media berupa LINE, Facebook, serta Instagram. 

Berikut hasil-hasil yang telah didapatkan: 

- Telah mendapatkan 57 tanggapan dari kuesioner yang telah dibuat, dalam 

kuesioner tersebut jenis kelamin terbanyak yang menanggapi kuesioner 

adalah 71,9% perempuan, dan 28,1% laki-laki. 

- Umur terbanyak yang telah mengisi kuesioner tersebut adalah 19-21 Tahun 

dengan 86% sedangkan umur 15-18 Tahun 14%. 

- Status responden terbanyak yaitu mereka yang berkuliah atau sebagai 

mahasiswa 78,9%, Freelance 8,8%, dan pelajar 12,3%. 

- Sosial media yang sering digunakan yaitu Instagram dengan 70,2%, 

Facebook 21,1%, dan Twitter 8,8%. 

- Pertanyaan pertama dari kuesioner tersebut adalah “Apakah kamu selalu 

berkata „Ya‟ dalam setiap permintaan orang lain ?” terdapat 5 jawaban, dan 

jawaban terbanyak adalah “Netral” atau tidak berpihak antara Ya dan Tidak, 

dengan 38,6% dan 31,6% menjawab Benar. 

- Pertanyaan kedua dari kuesioner tersebut adalah “Apakah kamu lebih diam 

atau pura-pura setuju ketika berbeda pendapat ?” terdapat 5 jawaban, dan 
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jawaban terbanyak adalah “Netral” atau tidak berpihak antara Ya dan Tidak, 

dengan 42,1% dan 26,3% menjawab Benar. 

- Pertanyaan ketiga dari kuesioner tersebut adalah “Kamu hidup dengan 

mendengarkan pendapat orang lain agar kamu terlihat „Sempurna‟ (Baik) di 

mata mereka” terdapat 5 jawaban, dan jawaban terbanyak adalah “Benar” 

dengan 43,9% dan 21,1% menjawab Netral. 

- Pertanyaan keempat dari kuesioner tersebut adalah “Apakah kamu jarang 

sekali meminta bantuan orang lain ? bukan berarti kamu bisa segalanya, 

melainkan kamu segan merepotkan orang” terdapat 5 jawaban, dan jawaban 

terbanyak adalah “Netral” atau tidak berpihak antara Ya dan Tidak, dengan 

36,8% dan 26,3% menjawab Benar. 

 

c. Wawancara Dengan Para People Pleaser 

Dalam hasil wawancara kepada 5 orang mahasiswa yaitu 3 perempuan dan 2 

laki-laki memiliki jawaban yang bermacam-macam, tetapi telah diambil jawaban 

terbanyak agar lebih mudah untuk memulai perancangan yang akan dilakukan, 

sebelum mewawancarai para target perancang sudah menjelaskan arti dari 

People Pleaser itu sendiri. Pertanyaan pertama dari wawancara tersebut adalah: 

“Apakah anda sering hangout atau mengobrol dan berkumpul bersama teman-

teman anda ?” 

Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah mereka memang sering 

berkumpul dan mengobrol bersama teman-teman mereka. 

Pertanyaan kedua dari wawancara tersebut adalah: 

“Apakah anda pernah mendengar istilah People Pleaser ?” 

Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kebanyakan dari mereka 

tidak pernah mendengar istilah People Pleaser. 

Pertanyaan ketiga dari wawancara tersebut adalah: 

“Apakah anda pernah atau sering menjadi seorang People Pleaser ?” 

Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ke 5 mahasiswa yang telah 

diwawancarai mereka menjawab pernah menjadi seorang People Pleaser. 

Pertanyaan keempat dari wawancara tersebut adalah: 

“People Pleaser seperti apa yang anda lakukan ?” 

Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah mereka merasa menjadi 

seorang People Pleaser disaat mereka berada di lingkungan kampus seperti 
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sedang melakukan kerja kelompok, dan mereka akan mengalah untuk 

menghindari keributan dan agar tidak menyakiti teman mereka walaupun 

sebenarnya mereka melakukannya dengan berat hati. 

 Pertanyaan kelima dari wawancara tersebut adalah: 

“Apakah anda sadar bahwa sebenarnya People Pleaser ini sangat tidak baik 

untuk diri anda sendiri ?” 

Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah bahwa mereka sadar bahwa 

itu tidak baik untuk diri mereka sendiri, tetapi tetap melakukan tindakan tersebut. 

Pertanyaan keenam dari wawancara tersebut adalah: 

“Kenapa anda sadar tetapi tetap melakukan tindakan tersebut ?” 

Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah karena mereka terus merasa 

takut menolak dengan perintah atau permintaan terhadap orang lain dan akhirnya 

memilih untuk mengalah walaupun mereka masih tidak terima dengan situasi 

tersebut. 

Berikut beberapa foto yang didapat dalam sesi wawancara: 

  

Lampiran 1.4 Wawancara Bersama People Pleaser 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 

 

Wawancara dengan dosen psikologi dari Unika Soegijapranata Semarang: 

Untuk menambah data-data yang dibutuhkan agar membantu perancangan 

komunikasi visual ini, telah diwawancarai seorang dosen psikologi dari Unika 

yaitu bernama Christa Vidia Rana Abimanyu, S.Psi., M.Psi. beliau sudah 

mengerti istilah people pleaser yang terjadi di kalangan mahasiswa, kemudian 

menjelaskan bahwa setiap orang memiliki karakter masing-masing dan ada 

beberapa orang yang memiliki kecenderungan menjadi people pleaser, serta 

ketika orang-orang tersebut menjadi people pleaser memang tergantung dari 

lingkungan yang mereka sedang alami. Dosen tersebut menjelaskan bahwa ketika 
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seseorang tidak bisa mengambil keputusan dan tidak mendapat kesenangan 

apapun atau menjadi terpaksa maka itu menjadi sebuah masalah untuk orang 

tersebut hingga menyebabkan gangguan mental. 

 

d. Organisasi Data 

Target yang akan dituju adalah para mahasiswa yang ada di kota Semarang, dan 

sudah membagikan kuesioner online melalui sosial media yang sering digunakan 

oleh mereka, berikut data yang telah didapatkan: 

 

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, mahasiswa kota Semarang merasa 

dirinya sebagai People Pleaser pada saat menjawab pertanyaan pada bagian 

ketiga yaitu mereka hidup dengan mendengarkan pendapat orang lain agar 

terlihat „sempurna‟ atau baik. 

Dari data wawancara yang sudah didapatkan, banyak mahasiswa di kota 

Semarang yang tidak tahu mengenai tindakan people pleaser sebelum dijelaskan 

bagaimana dampak negatif dari masalah tersebut dan penting untuk dihilangkan 

dari kebiasaan tersebut. Kemudian telah dilakukan survey di kota Semarang dan 

ternyata menunjukan hasil yang sama yaitu para mahasiswa yang tidak 

mengetahui arti people pleaser dan dampak dari tindakan tersebut. Maka dari itu 

akan dilakukan perancangan desain komunikasi visual kepada target mahasiswa 

di kota semarang yang belum mengetahui tindakan negatif tersebut karena perlu 

bahwa pentingnya untuk memiliki jati diri serta mengembangkan hubungan 

bersosialisasi dengan cara yang positif tanpa merugikan satu sama lain. 

 Insight/ Findings 

a. Verbal Narrative 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, banyak mahasiswa yang suka 

berkumpul dan mengobrol bersama teman-teman mereka, mereka adalah orang 

kekinian dan mengikuti perkembangan jaman serta menyukai hal yang simple 

atau tidak ingin repot dengan sesuatu, pendapatan mahasiswa perbulan yaitu Rp 

1.000.000,- hingga Rp 2.000.000,- mereka sering menggunakan sosial media 

untuk menghibur diri serta memanfaatkan media sosial sebagai sumber 

informasi, mereka gemar membaca. 
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b. Visual Narrative 

Contoh media yang akan digunakan: 

 

      

Gambar 1.4 Contoh Ilustrasi Web Desain 

Sumber: www.google.com  

 

Foto target sasaran: 

  

Gambar 1.4 Contoh Target Sasaran 

Sumber: www.google.com  

 

Visual yang akan dimunculkan dalam perancangan ini adalah visual yang akan 

ditargetkan kepada anak-anak muda usia 19-21 tahun yaitu mereka yang 

berstatus mahasiswa untuk memberikan informasi serta solusi untuk membantu 

mereka yang mengalami tindakan people pleaser tersebut melalui web desain. 
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 Background Research 

Perancang membuat kuesioner online lalu membagikannya ke beberapa sosial 

media seperti Facebook, Instagram, dan LINE. Kuesioner dilakukan kepada anak 

remaja hingga dewasa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan usia 15-21 

tahun dengan minimal 50 responden di kota Semarang serta sudah mendapatkan 57 

responden dan target terbanyak yaitu berumur 19-21 Tahun. Selain membagikan 

kuesioner, maka dilakukan observasi online dengan mencari berita-berita yang sudah 

didapat mengenai seorang People Pleaser yang merasa dirugikan, kemudian 

dilakukan observasi offline dengan cara mewawancarai 5 orang mahasiswa yang 

pernah mengalami sebagai people pleaser serta mewawancarai dosen psikologi dari 

Unika Soegijapranata untuk membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan. 

 

 Initial Concept 

Dari data diatas, ditemukan masalah yang menjadi permasalahan utama, yaitu 

para mahasiswa yang belum mengetahui bagaimana bahayanya jika mereka tidak 

mengerti bahwa tindakan people pleaser yang mereka lakukan tersebut dapat 

merugikan diri mereka sendiri. Dari permasalahan tersebut dapat dianalisa kembali 

melalui strategi kreatif guna hal yang akan diberikan atau disampaikan kepada para 

target dan bagaimana cara untuk menghimbau para mahasiswa tersebut melalui 

pendekatan komunikasi visual. 

Konsep awal dari perancangan ini akan lebih memanfaatkan ponsel untuk 

menyalurkan media yang akan dirancang, karena hampir seluruh mahasiswa di kota 

Semarang menggunakan ponsel sebagai alat bantu komunikasi mereka dan akan 

selalu dibawa kemana pun mereka pergi. Kemudian perancangan tersebut akan 

dikeluarkan dalam bentuk web desain guna memberikan informasi dan 

menyampaikan pesan-pesan bagi seorang People Pleaser agar mereka tidak lagi 

menyakiti diri sendiri dan menjadi diri mereka sendiri. 
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1.7 Skema Perancangan 

 

  

Gambar 1.7 Skema Perancangan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 

 Melalui hasil riset yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa para mahasiswa ingin 

mendapatkan banyak teman, serta ingin disenang oleh orang lain, lalu mereka yang kesulitan 

untuk mengambil keputusan dan pada akhirnya melakukan tindakan people pleaser tersebut. 

Dari riset dan data tersebut ditemukan Insight yang selanjutnya diperkuat dengan studi 

pustaka, observasi online dan offline, dan wawancara. Setelah mendapatkan data-data 

tersebut dilakukan penganalisaan masalah yang akan membantu menentukan mengenai apa 

yang akan menjadi strategi komunikasi dalam perancangan ini.  
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1.8 Tinjauan Pustaka 

 

1.8.1 Jurnal People-Pleasing and Approval Seeking Oleh Doreen Virtue, Ph.D. 

Yang membahas mengenai bagaimana orang yang melakukan tindakan people 

pleaser itu selalu mencoba untuk mencegah orang lain agar tidak marah atau 

meninggalkan mereka tetapi dengan cara yang salah, yaitu dengan cara membohongi 

diri mereka sendiri atau berpura-pura menjadi „orang lain‟, serta cara ini termasuk 

kedalam cara yang disfungsional. Tindakan ini tidak akan pernah berhasil dan akan 

sangat melelahkan jika menjadi „orang lain‟ atau berpura-pura demi orang lain. 

 

1.8.2 ALPAS.ID Yang Membahas Tentang People Pleaser  

Didalam website ini terdapat 1 jawaban mengenai pembahasan tentang people 

pleaser dan membahas pengertian people pleaser serta cara untuk menangani kasus 

kesulitan untuk mengatakan „tidak‟ kepada orang lain. Didalam website ini 

menjelaskan bahwa seorang people pleaser hanya akan merasa berharga ketika 

mereka melakukan sesuatu untuk orang lain namun Ia akan membohongi diri mereka 

sendiri dengan berpura-pura setuju atau bahagia. 

 

1.8.3 Buku The Book of No: 250 Ways to Say It – And Mean It and Stop People-

Pleasing Forever Oleh Susan Newman, Ph.D. 

Membahas dan menjelaskan tentang People Pleaser yang ingin semua orang 

di sekelilingnya menjadi bahagia dan mereka akan melakukan apapun yang diminta 

oleh orang lain, jadi mereka memposisikan orang lain diatas diri mereka sendiri. Bagi 

sebagian orang merupakan kecanduan atau ketergantungan yang membuat mereka 

merasa butuh untuk dibutuhkan. 

 

 


