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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 KONSEP PERANCANGAN 

3.1.1 Konsep Desain Keseluruhan 

Self-diagnosis merupakan sebuah istilah yang baru-baru ini banyak 

diperbincangkan dan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya gangguan 

kesehatan mental. Sehingga dengan dibuatnya perancangan desain kampanye ini 

bisa memberikan sebuah pemahaman dari prespektif kesehatan mental. Gaya desain 

dibuat lebih mengutamakan tuilsan sebagai media penyampaian pesan dan desain 

dibuat sebagai pengantar dari tulisan tersebut. Dengan mengutamakan target 

audiens kita yaitu mahasiswa Kota Bandung berusia dewasa muda atau kisaran 21-

24 tahun. Untuk mencapai target audiens penulis melakukan beberapa tahapan 

rancangan yaitu observasi, wawancara, dan hasi survey yang dibuat dalam form 

online yang penulis sebar ke beberapa target. Dari hasil rancangan tersebut maka 

terkumpul beberapa data yang mendukung untuk menjadi bahan acuan pembuatan 

desain kampanye ini. Mulai dari kebiasaan target audiens, sikap yang sering 

diambil, sampai cara pandang para target audiens terhadap self-diagnosis ini. 

Desain dibuat dengan mengikuti trend yang ada di lingkungan target audiens, 

dengan harapan konsep perancangan desain ini mampu tersampaikan dengan efektif 

dan pesan mampu diterima sehingga membuka wawasan baru lalu self-diagnosis 

ini mulai bisa dipahami dan aware akan hal tersebut. 

3.1.2 Data dan Analisis Target 

Data dan analisis target adalah informasi mengenai audiens yang ingin kita 

capai sebagai penerima pesan dari informasi yang disampaikan. Berikut adalah 

persona yang penulis simpulkan. 
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Tipe Informasi Keterangan 

Target Mahasiswa Kota Bandung 

Identitas - Pengguna aktif media sosial  

- Suka nongkrong 

- Penggiat di internet 

Tingkah Laku - Aktif di lingkungan sosial 

- Selalu ingin mendapatkan pengakuan sosial 

- Dianggap kurang bisa beradaptasi dengan 

lingkungan 

- Mudah terbawa arus lingkungan 

Latar Belakang - Stigmasi yang masih awam tentang gangguan 

Kesehatan Mental 

- Pemahaman tentang Kesehatan Mental sering 

dianggap sepele sehingga memudahkan orang 

untuk mendiagnosis dirinya sendiri secara sepihak 

 

Demografis - Usia 21-24 tahun 

- Unisex 

- Status sosial menengah – menengah ke atas  

- Kota Bandung  

 

Tujuan Target audiens mampu memahami akan bahaya dari self 

diagnosis terhadap Kesehatan Mental 

Manfaat - Memberikan pemahaman yang lebih mudah 

dipahami secara desain maupun bahasa seputar 

bahaya self diagnosis 

- Memberikan tips maupun saran agar terhindar dari 

bahaya self diagnosis 

- Mengemas informasi dengan kampanye desain 

sosial media yang menarik dan mengikuti trend 

terkini sehingga dapat menarik perhatian target 

audiens 

- Merancang desain kampanye media sosial yang 

memiliki nilai lebih sehingga dapat mengurangi 

stigma yang ada di lingkungan mahasiswa 

Elevator Pitch - Menggunakan strategi komunikasi persuasive 

dengan media yang menarik agar target audiens 

tertarik akan kampanye yang dibuat. 

- Membuat sebuah tagline sekaligus menjadi nama 

dari kampanye yang merupakan sebuah informasi 

akan kesadaran target audiens akan bahaya dari 

Self Diagnosis 
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3.1.3 Konsep Logo 

Logo yang kita rancang ini bertujuan sebagai judul dari pengantar kampanye 

sosial tentang self-diagnosis ini. Jenis logo yang dibuat merupakan gabungan dari 

logotype dan logogram. Icon ditengah menggambarkan orang dengan aksen kaca 

pembesar dibagian otak sebagai makna dari searching artinya dengan 

kaingintahuan seseorang akan apa yang dirasakan sehingga ia akan terus mencari 

jawaban dari apa yang ia rasakan tesebut, itu berkaitan dengan tahapan awal dari 

self-diagnosis. Teks yang bertulisan “Dealing With Self-Diagnosis” itu bertujuan 

untuk menegaskan bahwa perilaku mendiagnosa diri itu tidak seharusnya dilakukan 

hanya dengan bermodalkan info dari internet saja dan mulai menyamakan dengan 

apa yang dirasakan saja tanpa bertanya ke professional atau ahli di kesehatan 

mental. Tulisan tersebut dibuat melingkari icon ditengah agar lebih memperjelas 

maksud dari gambar tersebut. Simbol matahari di kanan kiri itu bermakna agar lebih 

bijaksana dalam mengambil keputusan dengan harus melihat kedepan maupun 

kebelakang. Warna dingin pada icon ditengah dibuat agar lebih nyaman untuk 

dipandang dan tenang dalam memahami pesan pada kampanye sosial tentang self-

diagnosis ini. 

 

Gambar 3.1 Logo Kampanye 

Sumber: Arsip 
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3.1.4 Konsep Warna 

Pemilihan warna bisa menjadi salah satu aspek terbesar dalam memberikan 

sebuah kesan pada desain tertentu, selain itu dengan menentukan warna yang tepat 

bisa menentukan emosi target audiens dan berharap mampu menarik perhatian 

sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. 

 

Gambar 3.2 Referensi warna 

Sumber: Behance 

 

Berikut adalah referensi warna yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

penentuan warna perancangan kampanye. Pemilihan tekstur grain dipadukan 

dengan dipakai untuk memberikan kesan lebih mendramatisir akan konsep dari 

perancangan kampanye ini.  
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Gambar 3.3 Color Pallete 

Sumber: Arsip 

Pada perancangan desain kampanye ini, warna yang digunakan dibagi menjadi 

empat warna dengan tingkat saturation yang berbeda. 

 3.1.4.1 Warna Primer 

 

 

Gambar 3.4 Warna Primer 

Sumber: Arsip 

Warna utama yang dipilih adalah mint yang dipakai pada desain logo, alasan 

memakai warna tersebut karena berhubungan dengan warna mental health. 
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 3.1.4.2 Warna Sekunder 

 

 

Gambar 3.5 Warna Sekunder 

Sumber: Arsip 

Warna sekunder yang dipilih menjadi tiga warna yaitu ungu muda, jingga, dan biru 

tua. Setiap warna yang digunakan akan dipakai pada konten yang dibuat dengan 

teknik gradasi. 

 

3.1.5 Konsep Font 

Dalam perancangan desain ini pemilihan font juga disesuaikan dengan kebutuhan 

desain yaitu agar pesan yang disampaikan bisa tepat sasaran pada target audiens.  

 

3.1.5.1 Head Title 

 

Gambar 3.6 Gallient Regular 

Sumber: Dafont 
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3.1.5.2 Body Text 

 

Gambar 3.7 Recoleta Regular 

Sumber: Dafont 

Jenis font serif tersebut dipilih karena konsep pada desain perancangan kampanye 

ini yang memang memberikan pesan atau infomasi seputar kesehatan mental yang 

dikaitkan dengan kebiasaan yang sering terjadi di lingkungan sehari-hari. Maka dari 

itu untuk memberikan kesan sedikit formal namun santai. 

3.1.5.3 Secondary Font 

 

Gambar 3.8 Helvetica Oblique 

Sumber: Dafont 

Jenis font sans serif yang dipilih tersebut dipakai untuk penulisan keterangan 

maupun isi dari penjelasan kampanye self-diagnosis ini. 

 

3.1.6 Konsep Komunikasi 

Perancangan sebuah desain harus memiliki tujuan komunikasi yang jelas dan 

mampu memberikan sebuah kesan atau efek tertentu kepada target yang ingin 

dicapai. Oleh karena itu kampanye sosial ini ditujukan dengan maksud memberikan 

informasi yang jelas kepada target audiens mengenai Self Diagnosis ini. 
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A. To make people aware 

Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan informasi 

atau himbauan kepada orang lain. Tujuannya adalah agar informasi dengan tingkat 

urgency yang cukup penting di kalangan mahasiswa ini bisa tersampaikan dengan 

tepat sasaran dan mampu dipahami secara mendalam sehingga menumbuhkan 

kesadaran pribadi maupun lingkungan, pengenalan serta penerimaan masyarakat 

terhadap masalah kesehatan mental ini tidak lagi terintimidasi oleh stigma yang 

beredar di masyarakat khususnya lingkungan mahasiswa. 

 

3.2 Media Perancangan  

Media merupakan hal yang penting  dalam pelaksanaan menyelenggarakan 

kampanye sosial dalam menyebarkan ide dan gagasan juga menjadikannya sebagai 

penarik khalayak dan massa yang menjadikannya sebuah keberhasilan kampanye. 

Media perancangan dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik target audiens agar 

mempermudah proses penyebaran informasi dengan tepat kepada target. 

3.2.1 Software Perancangan 

 

 

 

Gambar 3.9 Logo Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop 

Sumber: Google Image 

 

Software yang digunakan dalam merealisasikan rancangan desain yaitu Adobe 

Photoshop dan Adobe Illustrator. Alasan menggunakan software tersebut karena 
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sudah menjadi software pada umumnya yang digunakan oleh para desainer dengan 

berbagai tools yang sudah memadai. 

3.2.2 Media Utama 

Gambar 3.10 Logo Instagram 

Sumber: Google Image 

 

Media utama yang digunakan adalah Instagram. Hal ini didasari dari observasi 

target audiens yang mayoritas aktif menggunakan media sosial Instagram. Hasil 

akhirnya akan berupa konten dalam  bentuk poster digital di Instagram. Penempatan 

nya pada feeds, Instagram Story dan Reels. Konten yang telah dipost dalam 

Instagram tidak akan hilang seiring berjalan waktu, sehingga konten tersebut dapat 

terus dilihat oleh target audiens pengguna media sosial  Instagram. 

 

3.3 Teknis Perancangan 

Dalam perancangan kampanye ini akan dibuat beberapa karya desain dengan 

menggunakan berbagai media digital sebagai alat untuk menyampaikan informasi 

kepada target audiens yang ingin kita capai. Tahapan komunikasi yang dibuat 

secara efektif dengan menggunakan strategi penyampaian komunikasi secara 

persuasif. 
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3.3.1 Penempatan Media 

Instagram merupakan salah satu media yang sudah memiliki banyak 

penggunanya di kalangan anak remaja sampai dewasa, dimana itu merupakan 

wadah yang lebih tepat jika sebuah informasi bisa disebarluaskan di media 

tersebut. Maka dari itu dengan menggunakan Instagram sebagai salah satu 

media utama yang digunakan dalam perancangan kampanye ini, diharapkan 

bisa menggapai target audiens yang tepat sasaran. 

Untuk mendapatkan insight yang bagus atau mencapai banyak audiens, sebuah 

konten yang dibuat dalam Instagram harus menarik dalam artian secara visual 

maupun pesan yang baik untuk diterima oleh para pengguna. Rancangan desain 

feeds Instagram yang dibuat sesuai dengan moodboard yang telah dipilih 

diharapkan sesuai dengan minat target audiens dan pesan akan lebih mudah 

diterima secara efektif. 

 3.3.2 Proses Perancangan 

 Dalam proses perancangan, penulis melakukan beberapa tahapan kerja: 

1. Observasi 

Penulis melakukan beberapa observasi, tanya jawab dengan beberapa 

mahasiswa di salah satu Universitas yang ada di Kota Bandung. Penulis 

mengajukan beberapa pertanyaan seputar Kesehatan Mental yang dirasa oleh 

narasumber dan mendapati beberapa permalasahan yang ada. Setelah 

mengumpulakn data tentang permasalahan yang ada tersebut, penulis membuat 

sebuah survey berbasis google form yang disebarkan  kepada mahasiswa 

lainnya dengan tujuan memperluas jangakauan informasi yang didapat. Hasil 

dari survey tersebut menunjukan bahwa Sebagian besar mahasiswa 

mempunyai masalah akan edukasi mengenai Kesehatan Mental. Masalah 

tersebut mengkerucut pada satu topik yaitu bahaya Self-Diagnosis pada 

Kesehatan Mental. 
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2. Analisis Target Audiens 

Pada tahapan ini yang perlu diperhatikan adalah target audiens yang dituju 

sebagai bahan acuan dalam menentukan jenis media kampanye dan 

menentukan bahasa apa yang akan di pakai agar tepat dan efisien. Pada 

perancangan ini target audiens yang dituju adalah mahasiswa Kota Bandung. 

Oleh karena itu pemilihan referensi desain maupun bahasa harus begaya 

kekinian dan menyesuaikan trend yang ada, terlebih target audiens yang ingin 

dicapai merupakan para pengguna aktif soisal media dan mengetahui betul 

perkembagan informasi secara cepat. Media kampanye yang dipilih dan dirasa 

sesuai dengan kebiasaan para target audiens yaitu media sosial Instagram, dan 

beberapa media cetak berupa poster maupun merchandise yang sering dipakai 

para target audiens. 

3. Penetapan Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang ada, Adapun tujuan dari perancangan 

kampanye ini sebagai adalah untuk memberikan informasi seputar self-

diagnosis kepada target audiens dengan harapan bisa dipahami secara objektif 

dan tidak memaksa untuk memiliki sebuah pemahaman yang sama. Namun 

data yang disajikan akan didasari oleh fakta dan bersumber dari Lembaga yang 

sudah bersertifikat dan memiliki tenaga ahli sebagai professional dalam 

Kesehatan Mental, Lembaga tersebut yaitu Yayasan Sehat Mental Indonesia 

(YSMI). 

4. Perancangan Desain 

Pembuatan desain dengan konsep yang telah ditentukan dan mengacu pada 

beberapa tahapan (timeline) sebagai berikut: 

a. Perancangan desain feeds Instagram dan poster seputar konten aware atau 

permasalahan yang sering terjadi di lingkungan target audiens, seperti 

obrolan-obrolan yang menjadi titik awal dimana seseorang bisa sampai 

pada tahap self-diagnosis. Konten pertama ini nantinya akan dipasangkan 

juga pada iklan agar bisa menjaring target audiens untuk bisa mengikuti 

informasi lebih lanjut di official account Instagram @dwsd.id 
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b. Perancangan desain feeds Instagram dengan isi pengertian atau penjelasan 

seputar self-diagnosis secara mendalam, memberikan beberapa contoh 

pemahaman yang salah dari self-diagnosis. 

c. Perancangan desain Instagram story untuk lebih memperjelas maksud dari 

perancagan kampanye sosial ini. 

d. Perancangan motion design yang nantinya akan dipasang pada Instagram 

reels yang berbasis video. 

e. Perancangan filter Instagram guna membuat sebuah trend yang bisa 

memperluas jangkauan pada target audiens. 

 

3.4 Hasil Perancangan 

3.4.1 Awareness Content 

 

Gambar 3.11 Feeds IG Awareness 1 

Sumber: Arsip 

 

 

Gambar 3.12 Feeds IG Awareness 2 

Sumber: Arsip 
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Gambar 3.13 Feeds IG Awareness 3 

Sumber: Arsip 

 

 

                           

Gambar 3.14 Reels IG Awareness       Gambar 3.15 Reels IG Awareness  

             Sumber: Arsip      Sumber: Arsip 
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3.4.2 Educational Content 

 

Gambar 3.16 Feeds IG Educational 1 

Sumber: Arsip 

 

 

Gambar 3.17 Feeds IG Educational 2 

Sumber: Arsip 

 

 

Gambar 3.18 Feeds IG Educational 3 

Sumber: Arsip 
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Gambar 3.19 Feeds IG Educational 4 

Sumber: Arsip 

 

 

3.4.3 Instagram Profile 

 

Gambar 3.20 IG Profile 

Sumber: Arsip 

 

 

 

 

 

  


