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ABSTRAK 

 

Perancangan Kampanye Sosial Dampak dan Perilaku Berasumsi 

Mempunyai Depresi 

 

Oleh: 

Handi Yahya 

Tugas Akhir Jurusan Desain Komunikasi Visual 

Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan Bandung 

 

Kurangnya edukasi tentang depresi membuat sebagian orang menyepelekan 

penyakit mental tersebut. Banyak remaja yang berasumsi memiliki depresi tanpa 

konsultasi terdahulu ke ahli psikolog. Padahal, seseorang terindikasi depresi ialah 

ketika mereka merasa sedih dan murung berdurasi selama 2 minggu atau lebih. 

Yang akhirnya orang yang terindikasi oleh penyakit tsb tidak menjalani pengobatan 

medis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan beberapa instrumen penelitian wawancara, kuesioner dan observasi. 

Berdasarkan data penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa solusi dari 

permasalahan ini adalah kampanye sosial tentang edukasi depresi yang berfokus 

mengajak konsultasi dengan pesan utama “Konsultasi jika yakin Depresi” target 

utama kampanye ini adalah remaja berumur 19-22 tahun. Kampanye ini mengajak 

para remaja yang memiliki resah atau berasumsi depresi untuk konsultasi yang 

kampanyenya dikemas sekreatif mungkin sehingga remaja tersebut tidak enggan 

mengikuti program acara kampanye. Sehingga pada akhirnya mereka tahu tentang 

keadaan mental mereka dan juga mengurangi angka orang yang terindikasi depresi 

tapi tidak diobati  

 

Kata kunci: Asumsi, Depresi, Konsultasi, Psikolog.  
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ABSTRACT 

 

Designing Social Campaigns Impacts and Behaviour Of Assumptions Having 

Depression 

 

By: 

Handi Yahya 

Final Assignment of Visual Communication Design Department 

Faculty of Arts and Literature, Pasundan University, Bandung 

 

Lack of education about depression makes some people underestimate the mental 

illness. Many teens who assume have depression without prior consultation with a 

psychologist. In fact, someone indicated depression is when they feel sad and 

depressed lasted for 2 weeks or more. In the end, people indicated by the disease 

did not undergo medical treatment. In this study the authors used a qualitative 

research method with several research instruments interviews, questionnaires and 

observations. Based on the research data the author can draw the conclusion that 

the solution to this problem is a social campaign about depression education that 

focuses on consulting with the main message “Konsultasi jika yakin Depresi” is 

the main target of this campaign is adolescents aged 19-22 years. This campaign 

invites teens who have anxiety or assume depression for consultations whose 

campaign is packaged as creatively as possible so that the teenager is not reluctant 

to join the campaign program. So in the end they know about their mental state and 

also reduce the number of people who are indicated depressed but not treated 

 

Keyword: Assumptions, Depression, Consultation, Psychologists.  
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