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4.12% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #11004328
BAB I PENDAHULUAN 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 senan
g 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
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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. 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 ? 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
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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. 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. 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. Metodologi Perancangan User
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Research 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. 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 jawaban terbanyak adalah Netral atau tida
k berpihak antara Ya dan Tidak, dengan 42,1% dan 26,3% menjawab Benar.
Pertanyaan ketiga dari kuesioner tersebut adalah Kamu hidup dengan
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mendengarkan pendapat orang lain agar kamu terlihat Sempurna (Baik) di mat
a mereka terdapat 5 jawaban, dan jawaban terbanyak adalah Benar denga
n 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 Y
a dan Tidak, dengan 36,8% dan 26,3% menjawab Benar. 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
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apa yang anda lakukan ? Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah
mereka merasa menjadi seorang People Pleaser disaat mereka berada di
lingkungan kampus seperti 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
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menjadi people pleaser memang tergantung dari lingkungan yang mereka
sedang alami. Dosen tersebut menjelaskan bahwa ketika 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. 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 yan
g 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 Verbal Narrative Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, banyak
mahasiswa yang suka berkumpul dan mengobrol bersama teman-teman mereka,
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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. 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. 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
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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. 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. Tinjauan Pustaka 1.8.1 Jurnal People-Pleasing and
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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 yan
g 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 bahw
a 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. BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Teori
People Pleaser People Pleaser adalah panggilan untuk seseorang yang selalu
berusaha membahagiakan orang lain, dan memiliki kecenderungan untuk
melakukan apapun yang orang-orang inginkan, agar orang lain disekitarnya tidak
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kecewa terhadapnya (Anggit Setiana Dayana, 2019) 2.1.1 Jenis People Pleaser
Ada beberapa macam jenis people pleaser yang terjadi didalam kehidupan
mereka, diantaranya yaitu selalu berkata ya dalam setiap permintaan, memili
h diam atau berpura-pura setuju ketika berbeda pendapat, selalu meminta maaf
bahkan untuk kesalahan yang tidak ia perbuat, hidup berdasarkan pendapat
orang lain, dan tutup mata untuk hal yang negatif karena temanmu yang
melakukannya (Sherly, 2017). Selalu berkata YA dalam setiap permintaa
n Seorang people pleaser akan selalu berkata ya dalam setiap permintaan orang
lain, mulai dari ajakan pergi hingga permintaan untuk mengerjakan tugas orang
lain walaupun kemauannya tidak menginginkan hal tersebut (Sherly, 2017)
Memilih diam atau pura-pura setuju ketika berbeda pendapat Ketika seseorang
berkumpul atau mengobrol dan menyampaikan sesuatu, mereka pasti memiliki
beberapa pendapat yang berbeda. Bagi seorang people pleaser akan lebih baik
diam atau berpura-pura menyetujui pendapat yang sebenarnya tidak Ia inginkan
(Sherly, 2017) Selalu berkata maaf bahkan untuk kesalahan yang tidak diperbua
t Seorang people pleaser akan selalu meminta maaf jika mereka melakukan
kesalahan sekecil apapun bahkan meminta maaf untuk kesalahan orang lain, Ia
akan menanggung kesalahan orang lain dengan cara meminta maaf kepada
orang lain (Sherly, 2017) Hidup berdasarkan pendapat orang lain People pleaser
akan terlalu peduli dengan pendapat orang lain dan akan hidup dengan ekspetasi
orang lain dibandingkan menjadi diri mereka sendiri. Karena tidak semua orang
memberikan pendapat yang benar mengenai apa yang harusnya akan dilakukan
(Sherly, 2017) Tutup mata untuk hal yang negatif Ketika teman dari seorang

REPORT
#11004328

CHECKED
6 JUL 2020, 1:37 AM

AUTHOR
STUDIO PEMBELAJARAN DIGITA

PAGE
11 OF 39

https://plagiarismcheck.org


people pleaser melakukan kesalahan, people pleaser akan ikut melakukan
kesalahan tersebut karena agar Ia diakui sebagai teman oleh mereka, padahal
tindakan tersebut sangat tidak baik untuk diri sendiri (Sherly, 2017) 2.1.2 Cara
Menangani People Pleaser Terdapat 5 cara efektif agar seseorang dapat berhenti
menjadi people pleaser, karena seorang people pleaser sering kali dimanfaatkan
oleh orang-orang disekitarnya (Silvya Winny, 2015). Belajar berkata TIDAK
Seorang people pleaser akan sangat sering mengatakan YA kepada orang lai
n, dan mereka akan sulit menolak jika kebiasaan itu terus dilakukan. Maka dari
itu, tidak ada salahnya jika seorang people pleaser menolak atau berkata TIDAK
kepada orang lain. Agar orang lain tidak merasa tersinggung, katakan TID
AK dengan sopan tetapi tegas, serta lakukan itu jika merasa tidak setuju dengan
pendapat atau tanggapan orang lain (Silvya Winny, 2015). Katakan Yang
Diinginkan Jika seorang people pleaser telah melakukan banyak hal untuk orang
lain, tetapi orang lain tidak melakukan sebaliknya, maka dapat diketahui bahwa
seorang people pleaser tidak berani mengungkapkan keinginannya. Tidak ada
salahnya untuk meminta orang lain untuk menolong, begitupun sebaliknya
(Silvya Winny, 2015). Lakukan Sesuatu Untuk Diri Sendiri Satu hal yang sering
dilupakan oleh seorang people pleaser yaitu menyayangi diri sendiri. Mereka
terlalu sering melakukan tindakan negatif tersebut hingga melupakan keinginan
dan kepentingan untuk diri sendiri. Cara agar menyayangi diri sendiri yaitu
dengan memanjakan atau mencari hiburan agar dapat terlatih untuk peduli
dengan diri sendiri (Silvya Winny, 2015). Memberi Batasan Berhenti mengurangi
tindakan people pleaser dapat dilakukan dengan memberi batasan yang jelas
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kepada orang lain. Seperti contoh, seorang people pleaser dapat menolong
orang lain namun tidak secara keseluruhannya (Silvya Winny, 2015). Belajar
Berkompromi Menjadi seorang people pleaser bukan berarti menjadi egois atau
terlalu sombong untuk orang lain. Setelah menentukan batasan, dapat belajar
untuk berkompromi dengan orang lain. Cara tersebut dapat melatih seorang
people pleaser untuk saling menguntungkan satu sama lain (Silvya Winny,
2015). 2.2 Teori Situasi Kebersamaan Situasi kebersamaan ada di dalam dirinya
sendiri dan dapat mempengaruhi dan merubah tingkah laku manusia dengan
cara mereka masing-masing, sehingga berbeda dengan tingkah laku pada saat
mereka sendirian (Dr. W.A. Gerungan, Dipl. Psych., 2004:80). 2.3 Teori Perilaku
Tidak Sehat Perilaku yang memiliki gangguan atau tidak sehat merupakan
perilaku yang menentang dan tidak sesuai dengan kondisi yang sedang dialami
hingga berdampak pada individu agar semakin terhambat (Siswanto, S. Psi., M.
Si., 2007:170). 2.4 Teori Social Economy Status (SES) Faktor demografi
penting untuk menentukan segmentasi pasar, atau untuk mendeskripsikan
segmen tertentu. Demografi pada dasarnya adalah klasifikasi atau
pengelompokkan yang didasarkan pada peta kependudukan. Jumlah penduduk
menurut kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat kesejahteraan dan
sebagainya, merupakan variabel-variabel demografi yang akan menentukan
besarnya pasar, potensi daya beli, dan perubahan-perubahan yang terjadi
dipasar. Membahas mengenai segmen kelompok menengah-atas, berarti
memilah masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Tingkat
kesejahteraan seseorang bisa dilihat dari tingkat pendapatan ataupun tingkat
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pengeluarannya, tetapi seseorang lebih mudah mengungkapkan berapa besar
pengeluaran rutin sehari-harinya. Maka dari itu, akan lebih mudah mengetahui
tingkat kesejahteraan seseorang dengan melihat dari sisi pengeluarannya. Pada
umumnya didefinisikan bahwa pengeluaran dalam pengertian yang relatif sama,
yaitu pengeluaran rutin untuk barang dan jasa seperti membeli makanan atau
minuman, biaya pekerjaan, biaya listrik, dan sebagainya dalam sebulan. Tetapi
yang membedakannya adalah basis pengelompokannya, yang sering disebut
Social Economy Class (SEC) atau Social Economy Status (SES). Dalam lingkup
riset pemasaran, SEC atau SES ini terdiri dalam 5 kelompok, yaitu SES E, SES D,
SES C, SES B, SES A. AC Nielsen menjelaskan bahwa cara menentukan
seseorang atau keluarga yang masuk kelompok SES A apabila memiliki tingkat
pengeluaran perbulan lebih dari Rp 1.750.000,- Sedangkan keluarga yang masuk
kedalam kategori SES B yang memiliki tingkat pengeluaran antara Rp
1.250.000,- hingga Rp 1.750.000,-. Berdasarkan penjelasan AC Nielsen,
banyaknya orang yang masuk kategori kelas menengah-atas sekitar 22% (terdiri
dari 10% SES A dan 12% SES B) (Ivan Mulyadi, 2011). Tabel 2.4 Tingkat
Pengeluaran Sumber: Nielsen Media Index 2.5 Teori Filosofi Bunga Bunga
mengajarkan manusia untuk tidak berpura-pura dan tetap menjadi diri sendiri,
serta bunga akan tetap harum walaupun tidak mengatakan bahwa dirinya adalah
bunga. Dengan makna ini maka seharusnya manusia dapat hidup dengan menjadi
diri sendiri tanpa berpura-pura menjadi orang lain (TWS FLORIST, 2017). 2.5.1
Filosofi Bunga Matahari Filosofi bunga matahari adalah ketulusan yang
bersungguh-sungguh, kenyamanan dan kehangatan, maka dari itu makna bunga
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matahari adalah menunjukan karakter yang ceria dan tulus. Arti dari filosofi
tersebut adalah mengajarkan manusia agar dapat menjadi seorang yang tulus
dan ceria, serta dapat menjadi selalu optimis (TWS FLORIST, 2017). 2.6 Teori
Desain Grafis Desain merupakan tindakan menciptakan suatu rancangan atau
meningkatkan sebuah karya untuk orang lain atau diri sendiri. Desain grafis
dapat didefinisikan sebagai aspek yang mempunyai jenjang perkembangan
dengan cukup dinamis, maka dari itu semua orang mampu memberi pesan tanpa
adanya komunikator yang berada pada satu tempat (Hendy Y, 2009:9). 2.7 Teori
Flat Design Flat design merupakan gaya desain yang menekankan unsur
minimalis, dua dimensi dengan perpaduan warna yang cerah. Flat design ini
menekankan unsur fungsionalitas dengan desain yang bersih tanpa ada tekstur
dan berfokus pada tipografi (Awita Ekasari Larasati, 2018). Kelebihan pada flat
design adalah tata letaknya yang terstruktur dan tampilan viusal yang logis
karena mengutamakan unsur fungsionalitas serta tata letaknya yang cenderung
terstruktur dan lebih mudah dimengerti, kemudian flat design ini merupakan
tampilan desain yang tidak terlalu padat dan menggunakan prinsip Less is More
maka dari itu tampilan ini cenderung banyak white space di sekelilingnya
, kelebihan lain pada menggunakan flat design adalah keterbacaan yang jauh
lebih efektif diberbagai layar, kemudian dapat menjadi lebih mudah bagi para
pengembang website karena menghadirkan lebih sedikit pemuatan untuk sistem
digital (Awita Ekasari Larasati, 2018). 2.8 Teori Logo Logo adalah suatu simbol
atau gambar yang menjadikan ciri khas yang membedakan produk atau brand
dengan yang lain, serta mewakili suatu makna dari perusahaan, produk, dan
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lainnya (Aulia Bella, 2020). Secara garis besar, logo dibagi menjadi 2 macam
yaitu: Logogram Logogram merupakan karakter atau simbol yang digunakan
untuk menyampaikan suatu kata, agar menggambarkan bidang usaha atau
perusahaan serta organisasi. Logogram dapat diartikan sebagai logo berupa
gambar yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa dari sebuah
perusahaan (Rustan, 2009:13). Logotype Logtype merupakan logo berupa
tipografi yang digunakan untuk menyampaikan suatu kata, agar menggambarkan
bidang usaha atau perusahaan serta organisasi. Logogram dapat diartikan
sebagai logo berupa tipografi yang digunakan untuk mempromosikan produk
atau jasa dari sebuah perusahaan (Rustan, 2009:12). 2.9 Teori Media Media
merupakan hal yang mempengaruhi proses belajar. Kata media
berasal dari bahasa latin medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar
pembelajaran (Asyad, 2013:3). 2.10 Teori Website Website merupakan sebuah
informasi digital dalam media internet yang dapat dibaca dan dilihat oleh banyak
orang yang terhubung dengan internet. Dengan adanya website, seorang
pengguna atau konsumen dapat menemukan banyak informasi dan solusi yang
tidak dapat ditemukan dalam media televisi, radio, majalah atau buku. Kemudian
didalam website terdapat banyak pengetahuan yang dapat diakses secara gratis,
dengan syarat pengguna atau konsumen tersebut dapat terhubung dengan
internet (Yuni Yulianti, 2015). 2.10.1 Fitur Website Profesional Saat ini perangkat
layar lebar mulai jarang digunakan, hampir 80% keatas para pengungjung
website berasal dari perangkat ponsel, sehingga desain serta fitur-fitur website
harus menyesuaikan. Fitur-fitur standar yang harus dimiliki oleh website
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profesional untuk menjawab kebutuhan zaman modern diantara lain adalah logo,
sosial media atau social sharing, forum, artikel, online chat, dan halaman kontak
(Normala Senja, 2016). 2.10.2 Teori Web Desain Web desain merupakan jenis
desain grafis yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendesain obyek
lingkungan informasi internet untuk menyediakan dengan kualitas estetika (Asqo,
2012). 2.10.3 LogIn Login adalah proses masuk kedalam jaringan komputer
dengan cara memasukkan identitas akun yang terdiri dari akun pengguna dan
menggunakan password agar mendapatkan akses masuk kedalam situs tersebut
(Arti Login, Logout, dan Sign Up Dalam Web Internet, 2018). 2.10.4 Forum
Forum merupakan tempat untuk semua orang berdiskusi dan membahsa suatu
topik atau tema tertentu, serta forum yang berbasis menggunakan jaringan
internet termasuk kedalam diskusi secara online (Jaka, 2018). 2.10.5 Artikel
Artikel adalah tulisan yang berisi ide, pendapat atau fakta yang menghibur serta
mendidik yang disebar luaskan melalui media massa online dan offline (Aris
Kurniawan, 2020). 2.10.6 Social Sharing Social sharing merupakan salah satu
plugin social share yang berfungi memudahkan pengguna membagikan konten
website yang telah terintegrasi dengan facebook, Twitter, Google, WhatsApp,
dan Instagram (Ariata C, 2018) 2.10.7 Chat Chat adalah suatu pesan instan pada
sebuah teknologi jaringan komputer yang memperbolehkan pemakainya untuk
mengirimkan pesan kepada pengguna lain yang tersambung pada jaringan
komputer atau internet (Sora N, 2015). 2.11 Teori Layout Layout adalah
penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan kedalam sebuah
bidang sehingga membentuk susunan artistik. Tujuan layout untuk
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menampilkan teks dan gambar agar menjadi komunikatif sehingga memudahkan
pembaca dapat menerima informasi yang disajikan atau ditunjukan (Desriyani
Silaen, 2019). 2.11.1 Teori Tipografi Tipografi merupakan sebuah ilmu memilih
dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya dalam ruang yang
tersedia. Tipografi dapat menciptakan kesan yang spesial sehingga dapat
membuat seseorang yang membacanya merasakan kenyamanan yang maksimal
(Luqi Afika, 2020). Jenis-jenis Tipografi: Roman Roman merupakan salah satu
jenis tipografi yang mempunyai garis kecil disetiap hurufnya, contohnya seperti
Times New Roman dan Georgia. Dalam bidang desain grafis, font jenis serif
memiliki makna klasik, anggun, tegas, lemah gemulai dan feminin (Aris Istofa,
2017). Egyptian Egyptian memiliki ciri huruf seperti papan. Berbeda dengan
roman, ketebalan huruf egyptian sama disemua hurufnya, contohnya adalah
Rockwell dan Typo Slab Serif. Kesan yang ditimbulkan dalam tipografi ini adala
h kokoh, kuat, kekar, dan stabil (Aris Istofa, 2017). Sans Serif Jenis huruf sans
serif tidak memiliki sirip diujung huruf, ketebalan hurufnya tidak solid, tidak tipis
atau tebal, serta contoh dari sans serif adalah Arial, Century Gothic, Futura,
Helvetiva, Lucida Grande, Trebuchet MS, dan Verdana. Kesan yang ditimbulkan
adalah modern, universal, dan efisien, serta menggunakan font Sans Serif
menggambarkan suatu yang global, atau dapat diterima oleh segala golongan
(Aris Istofa, 2017). Script Ciri-ciri huruf script seperti tulisan tangan sambung
yang dibuat oleh pena, pensil atau kuas, contoh dari huruf ini adalah Freestyle
Script dan French Script. Kesan yang ditimbulkan adalah pribadi yang akrab,
bersahabat, menarik, dan kreatif (Aris Istofa, 2017). Miscellaneous Jenis ini tidak
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memiliki ciri khas yang spesifik seperti beberapa contoh yang telah dijelaskan,
karena miscellaneous merupakan pengembangan dari tipografi yang sudah ada,
hanya ditambahkan sedikit ornamen dan hiasan tambahan lainnya. Contoh dari
huruf ini adalah Comic Sans MS, Joker, dan Magneto (Aris Istofa, 2017). 2.11.2
Teori Warna Menurut Hendy Y (2009:48) Warna merupakan bagian terpenting
untuk menciptakan sebuah desain dan seni. Bukan hanya didalam bidang desain,
warna sangat diperlukan untuk ilmu pengetahuan lain dan jika tidak ada warna
tersebut maka ilmu tidak akan dapat berkembang seperti yang dirasakan oleh
diri kita sendiri. Klasifikasi Warna Dalam Desain Warna memiliki kecenderungan
tertetu. Terdapat tiga warna primer atau warna utama, yaitu biru, merah dan
kuning. warna-warna memiliki sifat masing-masing, atau dapat diartikan
bermakna untuk suatu kesempatan atau peristiwa. Dengan adanya berbagai
warna dan ciri atau nuansa yang ditimbulkan, maka dapat dipahami dengan
melihat karakter yang akan dimunculkan (Hendy Y, 2009:49). Warna Merah
Memiliki sifat semangat, beraktifitas penuh, berenergi, agresif, dapat
menampilkan kemarahan. Warna merah pada umumnya mewakili segmen atau
golongan anak muda (Hendy Y, 2009:50). Warna Merah Muda Identik dengan
bunga-bunga, percintaan, romantis. Sifat merah mudah adaah dinamis penuh
rasa kasih, menginformasikan terhadap sesuatu yang lucu (Hendy Y, 2009:51).
Warna Putih Salah satu warna universal. Memiliki sifat tradisional, kebersihan,
kesehatan. Warna putih kerap digunakan sebagai simbol-simbol atau lambang
keagamaan. Warna putih sebagian besar digunakan untuk background atau latar
pada berbagai jenis karya (Hendy Y, 2009:51). Warna Biru Bernuansa wawasan,
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pengetahuan. Warna biru dapat memberikan kesan kesejukan, kesan dingin dan
menenangkan pikiran (Hendy Y, 2009:51). Warna Hijau Memiliki kesan ramah.
Perjalanan, menyegarkan, ketentraman. Sifat-sifat ini merupakan gambaran
tentang hal atau peristiwa yang dapat dihubungkan dengan warna hijau (Hendy
Y, 2009:52). Warna Kuning Warna kuning memiliki sifat kekayaan, serta
menunjukan suatu kegiatan yang menggunakan energi dan dapat digunakan
untuk mewakili salah satu kelompok atau organisasi (Hendy Y, 2009:52). Warna
Orange Termasuk warna yang dapat memunculkan rasa hangat. Orange dekat
dengan kepribadian sosial, menunjukan sikap baik hati, senang bergaul, ramah
dengan yang lain (Hendy Y, 2009:52). Warna Coklat Warna coklat ini sangat khas
hubungannya dengan tradisionalisme atau kedaerahan. Coklat juga
melambangkan hal-hal yang unik. Namun penjabaran penggunaan warna tidak
sebatas dengan yang telah disebutkan (Hendy Y, 2009:53). Warna Abu-abu
Memunculkan sikap keanggunan, kecanggihan. Sifat pribadi yang ditimbulkan
abu-abu adalah pendiam, percaya diri, dan mampu menguasai emosinya (Hendy
Y, 2009:53). Warna Hitam Warna hitam digunakan untuk hal-hal tentang
kecanggihan, dan mode. Warna hitam adalah warna yang kontras dengan warna
apapun, serta beberapa warna yang memiliki keterbacaan yang baik dengan
hitam adalah hitam diatas kuning atau sebaliknya, putih diatas hitam atau
sebaliknya, hitam diatas orange atau sebaliknya (Hendy Y, 2009:54). 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
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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. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya didapatkan dat
a 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

REPORT
#11004328

CHECKED
6 JUL 2020, 1:37 AM

AUTHOR
STUDIO PEMBELAJARAN DIGITA

PAGE
21 OF 39

https://plagiarismcheck.org


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
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lingkungan yang mereka sedang alami. Dosen tersebut menjelaskan bahwa
ketika 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. 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. 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
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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 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
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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. 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.
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
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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. 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. 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
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mahasiswa agar dapat sampai kepada para target tujuan. 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. 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. 3.4 Budget
Eksplorasi Data dan ObservasiRp 4.000.000,- Perancangan WebsiteRp
8.000.000,- Perancangan Iklan InstagramRp 7.000.000,- Poster @Rp 10.000,- x
100 LembarRp 1.000.000,- Brosur A5 @Rp 2.000,- x 100 LembarRp 200.000,
- Merchandise @Rp 15.000,- x 100 BuahRp 1.500.000,- X-Banner @Rp 50.000,- x 1
0 BuahRp 500.000 Biaya OperasionalRp 6.000.000,- 1905011049000 + TOTALR
p 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. 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:
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Dokumentasi Pribadi, 2020 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. 4.1.4 Web Desain
Konsep visual yang akan diterapkan pada web desain ini dengan target
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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 bertuju
an 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
berdasarkan target yang telah terkumpul merupakan orang yang berusia 19-21
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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 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 Gambar 4.3.3 Thumbnail
Web Desain Gambar 4.3.3 Tight Tissue Web Desain Gambar 4.3.3 Final Desain
Landing Page Gambar 4.3.3 Final Halaman Perkenalan Gambar 4.3.3 Final Desain
Halaman Utama Gambar 4.3.3 Final Tampilan Menu Web Desain Gambar 4.3.3
Final Desain Tanya Psikolog Gambar 4.3.3 Final Desain Pilihan Artikel Gamba
r 4.3.3 Final Tampilan Forum Gambar 4.3.3 Final Desain Menu Kontak Kam
i 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. Gambar 4.3.3 Tampilan Landing Page
Gambar 4.3.3 Tampilan Menu Gambar 4.3.3 Tampilan Halaman Web 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

REPORT
#11004328

CHECKED
6 JUL 2020, 1:37 AM

AUTHOR
STUDIO PEMBELAJARAN DIGITA

PAGE
30 OF 39

https://plagiarismcheck.org


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 bertujua
n 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 instagram pada bagian bawah halaman agar para target dapat
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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 paka
r 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 obrola
n bersama pakar psikolog yang sudah dilakukan. Setelah itu pada ico Artikel
terdapat beberapa pilihan artikel yang dapat dibaca dan dipahami oleh par
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a 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 aka
n 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.
Kemudian pada icon Kontak Kami ditampilkan desain dengan ilustrasi flat desig
n 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
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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 pol
a pikir yang luas serta keharmonisan. 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 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
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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 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. 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
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icon menu yang terdapat dibagian pojok kiri atas, para target dapat mengklik
icon tersebut lalu akan muncul empat icon yang diantaranya adalah artikel,
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 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. 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. 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
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yang tertera pada x-banner. 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. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Peduli dan
menyayangi orang lain adalah cara terbaik untuk bersosialisasi pada sesama.
Bukan hanya peduli terhadap orang lain, manusia perlu untuk lebih menyayangi
diri sendiri sebelum mereka menerima orang lain kedalam kehidupan mereka.
Kasus people pleaser termasuk kasus yang sering dialami oleh beberapa manusia
khususnya para anak muda yang senang bergaul dan berinteraksi dengan orang
lain, demi menyenangkan orang lain para people pleaser rela memberikan
apapun untuk mereka yang memintanya. Rasa takut kehilangan dan dijauhi
teman adalah salah satu contoh pemikiran bagi para people pleaser yang pada
akhirnya membuat mereka merasa tidak peduli dengan diri sendiri dan lebih
memilih untuk menyenangkan orang lain. Oleh karena itu, melalui perancangan
web desain mengenai bahayanya people pleaser bagi diri sendiri serta solusi
untuk mengurangi tindakan tersebut diharapkan dapat menyampaikan informasi
serta jalan keluar yang tepat sehingga seseorang yang mengalami tindakan
tersebut dapat mencegah dan mengurangi kebiasaan buruk mereka, serta lebih
menyayangi diri sendiri dan tetap menjadi diri sendiri. 5.2 Saran Dalam
perancangan web desain bertema people pleaser yang berjudul Perancangan
Web Desain Untuk Mengurangi People Pleaser Di Kalangan Mahasiswa Di Kota
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Semarang ini masih perlu dikembangkan baik dari segi desain atau halaman Web
desain ini untuk dapat terus berkontribusi membantu seseorang yang mengalami
tindakan people pleaser dalam menjalani kesehariannya melalui media web
desain ini.
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