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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

4.1 Konsep Visual 

 4.1.1 Warna 

Warna yang akan digunakan untuk merancang web desain tersebut adalah 

warna kuning, orange, dan perpaduan warna putih. Pemilihan warna tersebut agar 

memunculkan kesan yang dapat mengangkat suasana hati seseorang, serta membantu 

menyeimbangkan pikiran dan menjaga suasana hati. Kemudian warna putih yang 

melambangkan ketepatan, kebersihan dan kesehatan yang dirasa dapat menciptakan 

suasana web desain yang tepat untuk perancangan ini. 

 

Gambar 4.1.1 Konsep Warna Perancangan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 
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 4.1.2 Tipografi 

  Font yang akan digunakan pada web desain ini akan menggunakan dua font 

yaitu font Script dan Sans Serif untuk menunjukan kesan yang modern, universal, dan 

bersahabat bagi para pembaca. Jenis huruf atau tipografi yang akan digunakan pada 

web desain ini adalah Casking Cream Script dan Peaches for Breakfast. 

 

Gambar 4.1.2 Font Casking Cream Script dan 

Peaches for Breakfast 

4.1.3 Flat Design 

  Pada web desain ini akan menggunakan flat desain karena mengikuti hasil 

data yang tercantum dalam pengisian kuesioner yang telah dibuat, dan dari hasil 

tersebut menunjukan bahwa para target menyukai gaya desain flat design dengan 

ilustrasi di dalamnya. Dalam web desain ini dirancang sebuah karakter lelaki dan 

perempuan agar menunjukan kepada target bahwa web desain untuk ditujukan kepada 

mereka. Kemudian terdapat ilustrasi bunga matahari disetiap halaman web desain 

sebagai latar belakang web tersebut, fungsi dari ilustrasi tersebut adalah untuk 

menunjukan bahwa menurut filosofi bunga mengajarkan manusia untuk tidak berpura-

pura, karena bunga akan tetap harum dan cantik walaupun tidak mengatakan jika 

dirinya adalah bunga. Jadi dalam artian ini untuk menjelaskan bahwa sebagai manusia 

tidak perlu untuk berpura-pura menjadi orang lain, karena mereka memiliki ciri khas 

masing-masing. Bunga yang ditunjukan dalam ilustrasi ini adalah bunga matahari 

karena agar menunjukan kesan pribadi yang ceria, semangat dan keoptimisan, maksud 

dari filosofi tersebut adalah agar para target yang melihat web desain ini merasa ceria 

dan optimis dengan perubahan mereka ke arah yang lebih baik. 
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4.1.4 Web Desain 

  Konsep visual yang akan diterapkan pada web desain ini dengan target 

mahasiswa usia 19-21 tahun dengan SES B-A dimana sebagian besar membawa 

ponsel kemana pun mereka pergi, serta memiliki selera desain dengan flat design agar 

para target dapat terhibur dengan desain tersebut. Dalam web desain ini akan 

menjelaskan beberapa kasus yang sering terjadi pada seseorang yang mengalami 

tindakan people pleaser, serta menunjukan cara atau solusi untuk seseorang yang 

mengalami masalah tersebut. 

 

4.2 Konsep Verbal 

 4.2.1 Konsep Judul 

Web Desain ini memiliki judul atau nama yaitu “Be Yourself”. Mengingat 

bahwa permasalahan yang muncul dikalangan mahasiswa, yaitu menjadi people 

pleaser karena mereka merasa tidak bisa menjadi diri sendiri dan merugikan diri 

sendiri, seperti mereka yang sulit untuk menolak permintaan orang lain dan selalu 

menuruti ajakan orang lain tanpa mementingkan diri sendiri. Maka dari itu 

penggunaan judul atau nama “Be Yourself” ini bertujuan untuk membantu mereka 

yang masih kesulitan menjadi diri sendiri dan agar mereka berhenti untuk terus 

mengikuti orang lain. 

 4.2.2 Konsep Logo 

Logo web desain ini menggunakan logogram yang menerapkan ilustrasi 

tangkai bunga matahari yang melingkar dengan tipografi huruf B dan Y untuk 

menunjukan singkatan dari web desain tersebut yaitu “Be Yourself”. Kemudian 

makna dari tangkai bunga matahari yang melingkar yaitu untuk merepresentasikan 

keoptimisan dan keceriaan yang tidak akan berakhir. 

 4.2.3 Konsep Web Desain 

Berdasarkan dari hasil kuesioner online yang telah dilakukan, sebanyak 43,9% 

mahasiswa sangat sering mengakses website, kemudian 54,4% target menjawab 

bahwa mereka lebih sering mengakses website tentang kesehatan. Kemudian 
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berdasarkan target yang telah terkumpul merupakan orang yang berusia 19-21 tahun 

dengan SES B-A dan mereka termasuk sering menggunakan internet, serta menyukai 

desain dengan menggunakan flat design sebagai pilihan mereka. Maka web desain 

menjadi pilihan dalam membantu mengurangi permasalahan people pleaser yang 

dialami oleh mahasiswa, selain itu pemilihan media ini dirasa tepat karena mereka 

dapat mengakses web desain ini dimana pun mereka berada dengan ponsel mereka. 

 

4.3 Visualisasi Desain 

 4.3.1 Logo 

   

Gambar 4.3.1 Thumbnail Logo  

    

Gambar 4.3.1 Tight Tissue Logo    Gambar 4.3.1 Final Logo Web Desain 
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 4.3.2 Judul Web Desain 

 

Gambar 4.3.2 Tight Tissue Judul Web Desain 

 

Gambar 4.3.2 Final Judul Web Desain 

 

 4.3.3 Web Desain 
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Gambar 4.3.3 Thumbnail Web Desain 
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Gambar 4.3.3 Tight Tissue Web Desain 
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Gambar 4.3.3 Final Desain Landing Page 
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Gambar 4.3.3 Final Halaman Perkenalan 

 

  

Gambar 4.3.3 Final Desain Halaman Utama 
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Gambar 4.3.3 Final Tampilan Menu Web Desain 

 

 

Gambar 4.3.3 Final Desain “Tanya Psikolog” 
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Gambar 4.3.3 Final Desain Pilihan Artikel 

 

  

Gambar 4.3.3 Final Tampilan “Forum” 
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Gambar 4.3.3 Final Desain Menu “Kontak Kami” 

 

 

Gambar 4.3.3 Web Desain Pada Beberapa Tampilan 

Web desain yang telah dirancang dapat digunakan pada tablet, laptop, serta 

layar monitor yang lebih besar sesuai dengan kemauan para target dalam mengakses 

website ini. Halaman atau isi dari web desain ini tetap sama seperti tampilan ponsel, 

jika target mengakses pada layar yang lebih besar maka tampilan web desain ini 

menyesuaikan dengan layar monitor. 
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Gambar 4.3.3 Tampilan Landing Page 

 

Gambar 4.3.3 Tampilan Menu 
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Gambar 4.3.3 Tampilan Halaman Web 
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Gambar 4.3.3 Petunjuk Cara Mengakses 

Pada desain halaman pertama atau landing page yang telah dirancang target 

harus memasukkan alamat web yang akan diakses yaitu dengan beyourself01.com, 

kemudian akan didesain menggunakan flat design beserta ilustrasi lelaki dan 

perempuan untuk menyambut para target sembari mengisi kolom log in dengan email 

dan password mereka. Fungsi dari log in tersebut nantinya akan bertujuan untuk 

mengetahui akun dari target yang telah mendaftar di dalam website ini. Kemudian 

setelah mereka berhasil masuk kedalam website ini, para target akan diarahkan ke 

halaman perkenalan yang menjelaskan tentang tujuan website Be Yourself yang telah 

dirancang dengan menggunakan bahasa sehari-hari agar terkesan ramah untuk para 

pembaca. Setelah mereka membaca tujuan dari website Be Yourself, dihalaman ini 

akan terdapat icon bertuliskan “Selanjutnya” pada bagian kanan bawah yang 

bertujuan untuk mengarahkan para target agar tidak kebingungan dan akan mengklik 

icon tersebut untuk mengakses website ini lebih dalam. 

Kemudian pada halaman utama web desain ini terdapat header dengan 

ilustrasi dan penjelasan dari permasalahan people pleaser yang sering terjadi pada 

para target, permasalahan ini diambil dari data kuesioner yang telah dilakukan agar 

para target mengetahui permasalahan yang sering terjadi dan sering dialami oleh 

seseorang people pleaser. Halaman ini nantinya bertujuan untuk menjelaskan 

bagaimana dampak negatif dari seorang people pleaser, serta menjelaskan solusi yang 

tepat untuk para people pleaser berhenti dan mengurangi tindakan yang merugikan 

tersebut. Target dapat menggulir kesamping kiri untuk melihat beberapa 

permasalahan people pleaser yang sering dilakukan dengan berbagai macam ilustrasi 

anak muda didalamnya. Dalam halaman website ini terdapat icon facebook dan 
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instagram pada bagian bawah halaman agar para target dapat membagikan artikel atau 

solusi tersebut pada media sosial yang telah dipilih. 

Pada tampilan icon menu yang terdapat di pojok kiri atas website tersebut 

terdapat menu-menu lain didalam website ini, menu-menu ini akan diilustrasikan 

dengan icon yang sesuai agar target dapat mengetahui menu yang dipilih mereka, 

halaman ini akan dimunculkan icon, diantaranya adalah Artikel, Forum, Tanya 

Psikolog, dan Kontak Kami. Para target dapat mengklik acak icon menu tersebut dan 

nantinya akan dialihkan ke dalam halaman selanjutnya, sesuai dengan keterangan 

yang mereka pilih. 

Ketika para target mengklik icon “Tanya Psikolog” maka mereka akan 

diarahkan pada halaman chatting dengan pakar psikolog yang akan membantu mereka 

dan berkonsultasi dengan mudah, mereka dapat bertanya dan mengobrol mengenai 

masalah yang mereka alami seperti people pleaser tersebut. Pakar psikolog yang akan 

disambungkan pada website ini adalah Veny Mulyani, S.Psi, M.Psi beliau adalah 

dokter psikologi klinis yang bekerja pada rumah sakit Columbia Asia Semarang, 

dokter ini bekerja pada bidang psikologi klinis yang bertujuan untuk memahami, 

mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan yang menimbulkan masalah psikologis 

seperti people pleaser dalam penyesuaian dan perkembangan manusia. Selain bekerja 

pada rumah sakit Columbia Asia Semarang, dokter Veny Mulyani, S.Psi, M.Psi 

merupakan seorang dosen pada Universitas AKI yang telah menyelesaikan Magister 

psikolognya di Unika Soegijapranata Semarang. Pada halaman website ini terdapat 

pilihan bertuliskan “END” yang berfungsi untuk mengakhiri obrolan bersama pakar 

psikolog yang sudah dilakukan. 

Setelah itu pada ico “Artikel” terdapat beberapa pilihan artikel yang dapat 

dibaca dan dipahami oleh para target, beberapa artikel yang sering dialami seorang 

people pleaser sudah tersedia pada halaman utama website tersebut yaitu dengan 

judul “Permasalahan People Pleaser Yang Sering Terjadi”. Kemudian pada tampilan 

desain “Forum” akan ditampilkan beberapa obrolan yang dapat mereka bicarakan 

bersama-sama, forum ini dapat digunakan untuk mengumpulkan tanggapan serta 

saran dengan orang lain agar para target dapat mengobrol bersama-sama melalui 

menu tersebut. Dalam halaman ini akan terdapat icon facebook dan instagram agar 

mereka dapat membagikan forum tersebut pada media sosial yang telah dipilih. 
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Kemudian pada icon “Kontak Kami” ditampilkan desain dengan ilustrasi flat 

design lelaki dan perempuan, serta ucapan terima kasih karena sudah mengakses 

website tersebut. Untuk dapat mengembangkan website ini lebih baik lagi, maka para 

target dapat menghubungi melalui facebook, instagram, serta nomor telefon yang 

sudah tertera pada halaman tersebut. Setelah itu terdapat tag line dengan “Selalu 

Ingat, Lebih Percaya Diri, Jadi Diri Sendiri” tag line ini termasuk mudah diingat dan 

simple serta bertujuan untuk menyemangati dan mengingatkan para target yang sudah 

mengakses website ini agar selalu percaya diri dengan menjadi diri sendiri. 

 

 4.3.4 Flat Design 

Desain yang digunakan pada website ini yaitu menggunakan flat design, selain 

para target yang cenderung memilih desain tersebut, flat design merupakan tampilan 

visual yang logis karena mengutamakan unsur fungsionalitas serta tata letaknya yang 

cenderung terstruktur dan lebih mudah dimengerti, serta kelebihan flat design yang 

lain adalah keterbacaan yang jauh lebih efektif diberbagai layar dan dapat menjadi 

lebih mudah bagi para pengembang website karena menghadirkan lebih sedikit 

pemuatan untuk sistem digital. 

  

Gambar 4.3.4 Desain Landing Page 

Pada desain landing page yang sudah dirancang, selain menyambut para target 

yang mengakses website ini terdapat ilustrasi langit dengan awan dan lingkaran 

sebagai matahari untuk merepresentasikan bahwa dalam hidup harus memiliki pola 

pikir yang luas serta ketenangan dan keharmonisan. Kemudian terdapat judul website 

“Be Yourself” agar menunjukan bahwa menjadi diri sendiri perlu pola pikir yang luas 

serta keharmonisan. 
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Gambar 4.3.4 Ilustrasi Lelaki dan Perempuan 

Dalam Web desain ini terdapat ilustrasi anak muda lelaki dan perempuan 

untuk menyambut target yang telah mengakses website ini, dan ilustrasi ini 

memperlihatkan kepada target bahwa website ini ditujukan kepada mereka yang 

mengalami tindakan negatif tersebut. 

  

Gambar 4.3.4 Desain Bunga Matahari 

Kemudian terdapat ilustrasi bunga matahari pada beberapa halaman yang 

terdapat pada website ini, karena menurut filosofi bunga mengajarkan manusia untuk 

tidak berpura-pura, karena bunga akan tetap harum dan cantik walaupun tidak 

mengatakan bahwa dirinya adalah bunga, serta dalam filosofi bunga matahari adalah 

untuk memunculkan pribadi yang ceria, semangat dan keoptimisan. Maka dari itu 

dirancang illustrasi bunga matahari untuk mengingatkan para target untuk tidak 

berpura-pura menjadi orang lain, karena mereka memiliki ciri khas masing-masing 
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dan agar para target yang mengakses website ini merasa ceria dan optimis dengan 

perubahan mereka ke arah yang lebih baik. 

 

 

Gambar 4.3.4 Desain Ilustrasi 1 

Pada desain ilustrasi header yang terdapat dihalaman utama website 

menunjukan wanita atau perempuan dengan raut wajah sedih ketika ada seseorang 

yang memintanya untuk meminjamkan uang miliknya, perempuan itu menyetujui 

permintaan orang tersebut tetapi dengan berat hati. Ilustrasi ini bertujuan untuk 

menunjukan bahwa seorang people pleaser akan menuruti permintaan orang lain 

walaupun dirinya tidak menyukai permintaan tersebut. 

 

Gambar 4.3.4 Desain Ilustrasi 2 

Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat ilustrasi seorang perempuan dan 

lelaki yang sedang mengobrol mengenai tugas yang ada didalam buku, terlihat 
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perempuan tersebut meminta lelaki yang ada disampingnya itu untuk mengerjakan 

semua tugasnya, namun lelaki ini akhirnya berpura-pura menyetujui permintaan 

tersebut dengan raut wajah yang canggung. Ilustrasi ini menunjukan bahwa seorang 

people pleaser yang lebih memilih untuk berpura-pura setuju dengan orang lain 

walaupun dirinya merasa dirugikan. 

 

 

Gambar 4.3.4 Desain Ilustrasi 3 

Pada ilustrasi ini menunjukan seorang wanita yang terlihat sedih dengan 

beberapa tangan yang mengarah kepadanya. Ilustrasi ini untuk menjelaskan bahwa 

seorang people pleaser yang kesulitan dengan memilih pilihannya sendiri dan harus 

bergantung pada orang lain. Ilustrasi tangan yang mengarah pada wanita tersebut 

untuk menunjukan bahwa wanita itu harus mengikuti perkataan orang-orang tersebut 

tanpa memikirkan perasaan wanita itu. 

 



 

50 
 

 

Gambar 4.3.4 Desain Ilustrasi 4 

Ilustrasi berikut ini menunjukan seorang lelaki yang terlihat kebingungan 

dengan keputusannya sendiri. Seorang people pleaser biasanya kesulitan untuk 

memahami situasi dan kondisi disaat mereka dituntut untuk memilih keputusan, maka 

dari itu dirancang ilustrasi dengan seorang lelaki yang kebingungan memilih 

keputusannya yaitu memilih untuk mengerjakan tugas atau pergi bersama teman-

temannya. 

 

Gambar 4.3.4 Desain Pilihan Icon Menu  

Pada icon menu yang terdapat dibagian pojok kiri atas, para target dapat 

mengklik icon tersebut lalu akan muncul empat icon yang diantaranya adalah artikel, 
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forum, tanya psikolog, dan kontak kami. Icon tersebut diilustrasikan dengan sesuai 

pembahasan yang mereka inginkan. 

 

 

 

Gambar 4.3.5 Desain Iklan Instagram 

 4.3.5 Instagram 

Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang berfungsi untuk 

menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lain. Salah satu media 
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sosial yang sering digunakan oleh generasi masa kini adalah Instagram, maka dari itu 

untuk mempromosikan dan mengajak para mahasiswa agar mengunjungi web desain 

yang telah dirancang akan menggunakan media sosial berupa instagram. 

 

 

Gambar 4.3.5 Desain Poster 

 4.3.6 Poster 

Media lain yang berfungsi untuk mempromosikan web desain ini adalah 

poster, fungsi poster ini akan menyampaikan dan memperkenalkan web desain yang 

telah dirancang agar para target dapat dengan mudah memahami maksud dan tujuan 

web desain tersebut. Poster ini nantinya akan ditempel pada berbagai lokasi seperti 

universitas atau tempat-tempat yang dekat dengan mahasiswa agar dapat sampai 

kepada para target tujuan. 
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Gambar 4.3.6 Desain Brosur 

 4.3.7 Brosur 

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. 
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Gambar 4.3.8 Desain X-Banner 

 4.3.8 X-Banner 

Media pendukung ini berupa x-banner yang akan diletakkan pada beberapa 

universitas di kota Semarang agar para mahasiswa dapat melihat langsung media 

promosi ini lalu mengakses website yang telah dirancang melalui link atau alamat web 

yang tertera pada x-banner. 
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Gambar 4.3.9 Desain Merchandise Notebook dan Pulpen 

4.3.9 Merchandise 

Merchandise ini berupa notebook dan pulpen yang akan dibagikan kepada 

mahasiswa pada Universitas yang ada di kota Semarang. Fungsi notebook dan pulpen 

ini yaitu agar dapat mengajak para mahasiswa serta mengingat website tersebut 

dengan mengakses alamat web yang tertera pada cover notebook ini. 

  


