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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1 Sasaran Khalayak 

 3.1.1 Demografis 

 Target utama dari perancangan ini adalah para mahasiswa berjenis kelamin laki-laki 

dan perempuan, serta berusia 19-21 Tahun, Social Economy Status (SES) kelompok 

B-A 

3.1.2 Psikografis 

Target utama dari perancangan ini adalah para mahasiswa yang senang atau suka 

mengobrol dan berkumpul bersama teman-teman mereka, serta mereka yang aktif 

dalam media sosial, dan gemar membaca informasi kesehatan. 

3.1.3 Geografis 

Target utama dari perancangan ini adalah para mahasiswa yang berada pada tingkat 

pendidikan mereka, serta berada di daerah kota Semarang. 

 

3.2 Analisa Target Sasaran 

 3.2.1 Analisa Data 

 a. Kuesioner Online 

  Dalam penyebaran kuesioner online dilakukan pada bulan Februari 2020 dan 

dibagikan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Line. Sebelum 

mempersilahkan responden untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat dalam 

kuesioner tersebut, penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai People Pleaser 

agar mereka paham dan mengerti untuk mengisi kuesioner yang telah dibagikan. 

Dari hasil kuesioner tersebut, mahasiswa kota Semarang merasa dirinya sebagai 

People Pleaser dan mengalami kondisi dimana mereka yang hidup dengan 

mendengarkan pendapat orang lain agar terlihat „sempurna‟ atau baik. 
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Kemudian pada pertanyaan selanjutnya didapatkan data bahwa para responden 

sering menggunakan internet hampir setiap harinya dan mereka termasuk sering 

mengakses atau mengunjungi halaman website. Kemudian dari jawaban para responden, 

mereka lebih senang jika langsung mengakses dari pada mengunduh atau download 

karena dari pernyataan mereka bahwa lebih mudah serta lebih hemat memori ponsel atau 

laptop. Selanjutnya dari hasil kuesioner online yang telah didapat, mereka lebih senang 

membawa ponsel dari pada membawa buku atau laptop, karena ponsel lebih praktis dan 

ringan dapat dibawa kemana-mana serta lebih simple dan multifungsi. Dari hasil 

kuesioner yang didapat, Kemudian banyak mahasiswa yang sering mengakses dan 

menggunakan website tentang kesehatan serta mereka lebih menyukai desain website 

yang menggunakan flat design dengan gambar ilustrasi dan tipografi yang menyesuaikan, 

kemudian menggunakan warna yang tidak terlalu kontras. 

Hasil kuesioner selanjutnya yaitu mereka menyukai konten kesehatan dari website 

yang gratis dengan fitur log in, dan membahas tentang kesehatan tertentu atau spesifik 

serta terdapat solusi dan forum untuk berdiskusi atau tanya jawab terkait dengan masalah 

tersebut, lalu didalam website yang terdapat konten artikel untuk membahas kesehatan 

tersebut. Kemudian mereka lebih menyukai  konten website yang ringkas dan jelas dalam 

menyampaikan sesuatu, serta terdapat fitur social sharing agar dapat membagikan 

website dan informasi tersebut. Lalu dalam website itu terdapat fitur chat bersama pakar 

psikolog agar dapat mengobrol bersama. 

Selanjutnya, didalam kuesioner tersebut dimunculkan 5 desain website yang 

menarik untuk mereka dan diminta untuk memilih salah satu desain tersebut. Para 

mahasiswa lebih tertarik dengan desain website yang menggunakan flat design dan 

ilustrasi didalamnya serta warna dan tipografi yang menyesuaikan. 

b. Wawancara 

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 seseorang tidak bisa mengambil keputusan dan 
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tidak mendapat kesenangan apapun atau menjadi terpaksa maka itu menjadi sebuah 

masalah untuk orang tersebut hingga menyebabkan gangguan mental. 

c. Studi Komparasi 

Komparasi yang digunakan dalam perancangan ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana konten-konten serta visual yang ada pada website dan melihat cara 

penyampaian yang baik untuk para target. Dari perbandingan tersebut digunakan 

sebagai acuan perkiraan visual serta konten pembuatan perancangan desain web 

informatif yang ditujukan untuk untuk para mahasiswa. 

Contoh desain web yang diambil yaitu dari website guesehat.com. Didalam 

website tersebut terdapat header yang menunjukan informasi populer yang sedang 

ramai dicari atau diperbincangkan, serta beberapa pembahasan atau konten yang 

bermacam-macam didalam website tersebut. 
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Gambar 3.2.1 Website guesehat.com dan healthline 

Sumber: www.guesehat.com & www.healthline.com/health/people-pleaser 

 

Kemudian terdapat website kedua yang membahas tentang people pleaser 

serta cara penangananya, yaitu website healthline yang sama dengan website 

guesehat.com karena penggunaan background putih dan biru yang digunakan. Tetapi 

didalam website ini kurang menarik minat para mahasiswa yang menjadi khalayak 

target perancangan dari penulis, karena gaya desain yang terkesan serius, formal, dan 

kaku, serta tidak sesuai dengan kriteria dari minat target. 

Dengan adanya contoh website yang telah didapat, maka akan akan dirancang 

sebuah web desain yang memberikan informasi dan beberapa solusi mengenai 

tindakan people pleaser tersebut, dan menggunakan warna kuning, orange, dan putih 

karena untuk memunculkan kesan menyenangkan, dan keceriaan, serta akan 

menggunakan gaya desain flat design dengan gambar ilustrasi, tipografi yang 

menyesuaikan yaitu menggunakan Script dan Sans Serif. 

 

 3.2.2 Analisa SWOT 

 a. Kekuatan (Strengths) 

 Perancangan ini memiliki peran untuk menginformasikan dan memberikan 

solusi untuk para mahasiswa mengenai tindakan people pleaser  yang sangat 

merugikan untuk mereka jika terus menerus dilakukan. Dengan adanya perancangan 
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ini dapat memberikan informasi serta solusi mengenai pencegahan atau cara untuk 

mengurangi people pleaser kepada mahasiswa, dan dengan pengetahuan ini para 

mahasiswa menjadi tahu bagaimana cara mengurangi serta tidak merasa terbebani 

dalam mengambil keputusan. 

 b. Kelemahan (Weaknesses) 

Kelemahan pada perancangan ini yaitu para mahasiswa yang belum paham 

mengenai people pleaser dan terlalu meremehkan kasus tersebut. 

 

c. Kesempatan (Opportunities) 

Dengan adanya perancangan ini para mahasiswa dapat mendapatkan 

pengetahuan mengenai bagaimana cara menyikapi dan mengurangi tindakan people 

pleaser yang mereka lakukan, sehingga nantinya mahasiswa tersebut tidak merasa 

terbebani dan tersiksa dalam mengambil keputusan kepada teman-teman atau orang 

lain. 

 

d. Ancaman (Threats) 

Terlalu sering meremehkan tindakan people pleaser tersebut dapat 

menghambat perancangan ini dalam menyampaikan serta memberikan informasi 

mengenai people pleaser kepada para mahasiswa. 

 

3.2.3 Tone and Manner 

 Dalam perancangan ini dapat diketahui bahwa untuk membuat 

perancangan web desain yang ditujukan untuk mahasiswa alangkah baiknya 

menggunakan bahasa yang dapat dimengerti mahasiswa agar informasi dalam web 

desain tersebut dapat diserap dengan baik oleh mereka. Kemudian didalam web 

desain ini akan menggunakan desain serta elemen-elemen dan warna yang 

mendukung pembuatan web desain tersebut sesuai target yang dituju yaitu mereka 

yang sudah masuk kedalam era modern, mahasiswa termasuk orang-orang yang 

simple, mereka menyukai hal-hal yang menggugah semangat mereka. 

  



 

27 
 

3.3 Strategi Media 

 

 3.3.1 Objektif 

 Perancangan ini bertujuan untuk memberikan informasi guna mencegah 

dan mengurangi tindakan people pleaser yang berbahaya bagi para mahasiswa. 

Selain itu perancangan ini berfungsi sebagai pengingat untuk para mahasiswa agar 

lebih menyayangi diri sendiri. 

 

3.3.2 Pendekatan Media 

 Perancangan komunikasi visual yang utama yaitu dengan merancang 

sebuah web desain dengan gaya flat desain dan ilustrasi untuk menjelaskan tentang 

bahayanya tindakan people pleaser yang merugikan untuk para target. Selain itu 

terdapat media pendukung untuk menarik serta mengajak para target agar 

mengakses web desain tersebut. 

 

a. Web Desain 

 Media komunikasi visual yang pertama dalam perancangan ini yaitu 

dengan menggunakan web desain. Karena dari hasil kuesioner online yang telah 

dilakukan, banyak para mahasiswa yang sering menggunakan internet serta 

sering mengakses website yang membahas tentang kesehatan. 

Dari hasil data kuesioner yang telah dilakukan, maka media yang akan 

digunakan adalah web desain yaitu dengan presentase tertinggi 43,9% dan 

presentase tertinggi untuk para target yang sering mengakses website tentang 

kesehatan yaitu 54,5%. Di dalam web desain ini nantinya akan dimunculkan 

fitur login, serta icon menu yang berada di pojok kiri atas agar memudahkan 

mahasiswa untuk memilih fitur yang mereka cari seperti forum, dan artikel. 

Serta terdapat fitur social sharing yang ada pada bagian bawah web desain agar 

para mahasiswa dapat membagikan pembahasan web desain ini kedalam sosial 

media yang sering mereka gunakan seperti facebook dan instagram. Fitur lain 

yang ada dalam web desain ini adalah fitur chat yang akan menghubungkan para 

pembaca dengan pakar psikolog agar dapat menjelaskan lebih lanjut, dalam web 

desain ini akan disertakan header agar menunjukan informasi populer yang 

sedang ramai dicari atau diperbincangkan. 
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b. Media Sosial (Instagram) 

Akan dirancang sebuah strategi media dalam bentuk iklan instagram. 

Melalui hasil kuisioner online yang telah dibuat, para mahasiswa sangat sering 

menggunakan Instagram untuk hiburan sosial media mereka. Maka dari itu 

dimanfaatkan hasil data tersebut untuk merancang sebuah iklan agar dapat 

mengurangi people pleaser dikalangan mahasiswa dan mengajak mereka untuk 

mengakses website yang telah tertera pada iklan tersebut melalui alamat web 

atau link. 

Dari data kuesioner yang telah dilakukan, banyaknya para target yang 

mengakses Instagram yaitu 70,2% sedangkan pada urutan kedua, mereka lebih 

memilih mengakses Facebook dengan presentase 21,1% dan yang terakhir, 

mereka mengakses Twitter presentase 8,8%. Maka dari itu agar website tersebut 

dapat banyak diakses oleh para target maka dibuatlah iklan instagram untuk 

menarik dan mengajak mahasiswa untuk membuka website yang telah 

dirancang sebelumnya. 

c. Poster 

Media pendukung untuk memperkenalkan dan mengajak para target 

agar mengakses atau mengunjungi website yang telah dirancang, yaitu dengan 

menempatkan poster pada universitas atau tempat-tempat yang dekat dengan 

mahasiswa agar dapat sampai kepada para target tujuan. 

 

d. Brosur A5 

Media pendukung ini akan dibagikan kepada para mahasiswa yang ada 

di Universitas Semarang sebagai media untuk mempromosikan web desain Be 

Yourself agar mereka dapat mengetahui tujuan website tersebut dan pada 

akhirnya mengaksesnya. 

 

e. Merchandise 

Merchandise ini berupa pulpen yang akan dibagikan kepada mahasiswa 

pada Universitas yang ada di kota Semarang. Fungsi pulpen ini yaitu agar para 

mahasiswa dapat mengingat website tersebut sebagai pengingat bahwa selalu 

menjadi diri sendiri dan lebih percaya diri. 
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3.4 Budget 

 

Eksplorasi Data dan Observasi   Rp 4.000.000,- 

Perancangan Website     Rp 8.000.000,- 

Perancangan Iklan Instagram    Rp 7.000.000,- 

Poster @Rp 10.000,- x 100 Lembar   Rp 1.000.000,- 

Brosur A5 @Rp 2.000,- x 100 Lembar  Rp 200.000,- 

Merchandise @Rp 15.000,- x 100 Buah  Rp 1.500.000,- 

X-Banner @Rp 50.000,- x 10 Buah   Rp 500.000 

Biaya Operasional     Rp 6.000.000,-   

        + 

TOTAL      Rp 28.200.000,- 

Dapat dilihat bahwa anggaran yang akan dibutuhkan yaitu sekitar Rp 28.200.000,- untuk 

memulai perancangan website hingga pembuatan iklan yang nantinya akan dirancang. 

  


