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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kampanye 

Menurut Blakeman (2015), kampanye merupakan sebuah bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk memberikan informasi serta meningkatkan awareness terhadap 

suatu topik (hlm. 6). Kampanye harus dapat menarik perhatian, namun juga tetap 

sesuai dengan pesan yang dibawa dalam kampanye tersebut. Oleh karena itu, visual 

yang digunakan serta pemilihan media dan style kampanye harus disesuaikan 

dengan target audiens serta memiliki kesan yang kuat (Landa, 2011, hlm. 204). 

2.1.1. Jenis-Jenis Kampanye 

Charles U. Larson dalam bukunya Persuassion, Reception and Responsibility 

seperti yang dikutip oleh Ruslan (2013) membagi kampanye kedalam tiga jenis: 

1. Product – Oriented Campaign 

Merupakan kegiatan kampanye yang bersifat komersial, biasanya 

digunakan untuk mempromosikan suatu produk baru ataupun membangun 

suatu citra perusahaan. 

2. Candidate – Oriented Campaign 

Kegiatan kampanye yang bersifat politik, misalnya kampanye Pilpres – 

Capres dan Cawapres, Caleg, dan lainnya yang bertujuan untuk 

mendapatkan dukungan atau suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. 

3. Ideological or Cause – Oriented Campaign
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Suatu kegiatan kampanye yang bersifat nonkomersial, yang berorientasi 

pada perubahan sosial misalnya kampanye untuk pelestarian lingkungan 

hidup, anti narkoba, dan sebagainya (hlm. 25-26). 

2.1.2. Teknik Kampanye 

Demi tercapainya tujuan dari kampanye, menurut Ruslan (2013) dapat digunakan 

beberapa teknik dalam berkampanye, yaitu : 

1. Participasing (partisipasi) 

Teknik berkampanye yang mengajak ataupun memancing target masyarakat 

agar dapat ikut berpartisipasi di dalam suatu kegiatan. 

2. Association (asosiasi) 

Mengaitkan kampanye dengan suatu fenomena yang sedang banyak 

diperbicarakan untuk dapat memancing ketertarikan dan perhatian dari 

masyarakat kepada kampanye. 

3. Integrative (integratif) 

Mendekatkan atau menyatukan diri dengan target kampanye, dengan 

meyakinkan target masyarakat bahwa tujuan yang akan dicapai adalah 

untuk kepentingan bersama. 

4. Pay Off Technique (teknik ganjaran) 

Menyasar emosional target masyarakat dengan mengiming-imingkan 

hadiah, atau sebaliknya dengan ancaman yang menimbulkan ketakutan. 

5. Icing Technique (teknik penataan patung es) 
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Dalam teknik ini, penyampaian kampanye dibuat dengan semenarik 

mungkin dalam segi tata bahasa, visual maupun pembawaannya agar dapat 

menarik perhatian target masyarakat. 

6. Empathy (memperoleh empati) 

Dikenal juga dengan social responsibility and humanity relations, yaitu 

teknik berkampanye dimana pihak yang melakukan kampanye seakan 

memposisikan dirinya menjadi target masyarakat. 

7. Coersion Technique (teknik koersi atau paksaan) 

Memancing rasa takut atau khawatir target masyarakat dengan melakukan 

paksaan ataupun ancaman kepada mereka yang tidak mau tunduk (hlm. 71-

74). 

2.1.3. Tahapan Perencanaan Kampanye 

Dalam merencanakan sebuah kampanye, menurut Mcgee (2009) dapat dilakukan 

dengan metode SMART yaitu Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable 

(dapat tercapai), Realistic (realistis), serta Timescale (skala waktu) (hlm. 13). Lebih 

jelas lagi, tahapan perencaan kampanye dijabarkan oleh Gregory (1996, hlm. 52-

53) seperti yang dikutip oleh Ruslan (2013), dibagi kedalam 10 rangkaian, yaitu : 

1. Analysis (analisis) 

Merencanakan kampanye diawali dengan analisis SWOT untuk mengetahui 

Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), serta 

Threat (ancaman) yang ada dalam kampanye yang akan dilakukan. 

2. Objectives (tujuan) 
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Menentukan secara jelas tujuan dari kampanye, baik itu strategi dan taktik 

pelaksanaan (tujuan jangka panjang-pendek) ataupun juga tujuan secara 

eksternal-internal. 

3. Public or Audience (publik atau khalayak sasaran) 

Pada tahapan ini ditentukan target atau khalayak yang sesuai dengan tujuan 

kampanye yang akan dicapai. 

4. Messages (pesan-pesan) 

Menentukan pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan kepada target 

masyarakat dalam kampanye. 

5. Strategy (strategi) 

Strategi merupakan sebuah program terencana yang dikoordinasi oleh tim-

tim kerja yang sudah ditentukan, memiliki prinsip tertentu termasuk juga 

gagasan kegiatan, alokasi dana, serta taktik pelaksanaan kegiatan yang 

semuanya terukur secara rasional. 

6. Tactics (taktik pelaksanaan) 

Menetapkan apa-apa saja yang harus dilakukan dengan memperhatikan 

beberapa faktor seperti kreativitas maupun kekuatan tim pelaksana, hingga 

bagaimana cara mengembangkan program. 

7. Timescale (skala waktu) 

Merencanakan kampanye harus secara rinci, spesifik, dan terukur dari segi 

waktu agar program yang telah disusun dapat dieksekusi dengan baik. 

8. Resources (sumber daya) 
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Terdapat tiga macam sumber daya yang digunakan untuk menunjang 

pelaksanaan kampanye, yaitu SDM (sumber daya manusia), sumber biaya 

operasional, dan sumber perlengkapan-transportasi. 

9. Evaluations (penilaiaan) 

Melakukan penilaian sebagi tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan 

kampanye yang dilakukan, serta sejauh mana hasil kampanye yang sudah 

berhasil tercapai. 

10. Review (peninjauan) 

Meninjau kembali evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan, untuk 

menemukan apakah kampanye tersebut telah mengubah suatu pola pikir 

atau perilaku target masyarakat, dan sebagainya (hlm. 98-105). 

 Di dalam ranah desain, perancangan kampanye seperti dijelaskan oleh 

Landa (2011) terbagi dalam enam tahapan yaitu : 

1. Overview (gambaran masalah) 

Perancangan kampanye diawali dengan melihat permasalahan yang ada, 

kemudian menentukan goals atau tujuan dari kampanye yang akan dibuat 

serta menentukan pesan yang ingin diangkat. Selain itu, tahapan ini juga 

mengidentifikasi target audiens dan hal-hal lainnya seperti budget, dan 

jadwal atau skala waktu kampanye. 

2. Strategy (strategi) 

Tahapan berikutnya adalah menentukan strategi. Strategi dapat diartikan 

sebagai sebuah rencana yang konseptual. Pada tahap ini, ditentukan arah 

perkembangan dari solusi-solusi yang akan digunakan. Perencanaan strategi 
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biasanya dibuat dalam bentuk creative brief yang memuat secara lengkap 

tujuan perancangan, informasi-informasi seputar apa yang akan dibuat, 

target, budget, dan lain sebagainya. 

3. Ideas (ide-ide) 

Menentukan ide merupakan salah satu tahapan tersulit dalam merancang 

suatu kampanye. Lewat ide, pesan disampaikan melalui suatu desain visual. 

Untuk membuat sebuah ide, diperlukan penelitian yang mendalam tentang 

kampanye yang akan dibuat, serta proses berpikir kreatif. 

4. Design (desain) 

Setelah menemukan ide, maka selanjutnya adalah menuangkan ide tersebut 

kedalam bentuk visual. Proses design dapat dimulai dengan membuat 

sketsa-sketsa secara manual. Dapat juga mulai ditentukan pemilihan font, 

atau jenis gambar serta warna-warna yang akan digunakan. 

5. Production (produksi) 

Pada tahap produksi, design mulai diwujudkan dalam bentuk aslinya. Tahap 

ini bergantung kepada kebutuhan dari setiap ide yang telah dibuat 

sebelumnya.  

6. Implementation (implementasi) 

Tahapan terakhir dalam perancangan kampanye adalah implementasi. Pada 

tahap ini, kampanye secara keseluruhan dinilai untuk menentukan mana 

yang berhasil dan yang tidak (hlm. 22). 
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2.1.4. Media Kampanye 

Salah satu hal penting dalam kampanye adalah tentang bagimana cara 

menyampaikan tujuan/pesan kampanye tersebut kepada masyarakat. Menurut 

Mcgee (2009) menentukan media kampanye harus tepat sesuai dengan target 

masyarakat, agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. Media-

media tersebut dapat dibagi kedalam beberapa jenis seperti Visual Action Tools, 

Written Word, Performance, Social Media, serta Spoken Word yang semua 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing (hlm. 19-23). 

 Sedangkan menurut Ruslan (2013), media-media untuk menyampaikan 

kampanye dapat digolongkan menjadi : 

1. Media Umum 

Contohnya telefon, surat-menyurat, facsimile, telegraf, dan sebagainya. 

2. Media Massa 

Media massa memiliki kelebihan yaitu dapat mencapai audiens dalam 

jumlah besar, secara serempak dan cepat. Media massa dapat berbentuk 

media cetak (koran, majalah, tabloid, bulletin), dan media elektronik 

(televise, radio). 

3. Media Khusus 

Media yang khusus dibuat untuk menunjang keperluan kampanye, 

contohnya iklan, logo, produk, nama perusahaan, dan sebagainya. Jenis 

media ini biasanya yang paling efektif untuk keperluan promosi. 

4. Media Internal 
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Digunakan untuk kepentingan non-komersial ataupun ditujukan untuk 

kalangan terbatas. Media internal dapat berupa house journal, printed 

materials, spoken and visual word, ataupun dalam bentuk pertemuan seperti 

rapat atau seminar (hlm. 29-31). 

2.2. Iklan Layanan Masyarakat 

Iklan Layanan Masyarakat menurut Pujiyanto seperti yang dikutip oleh Nisa (2015) 

adalah cara penyampaian informasi yang bertujuan untuk mengajak dan mendidik 

khalayak, namun melalui suatu iklan yang tidak mencari keuntungan ekonomi. 

Keuntungan yang didapatkan oleh iklan layanan masyarakat ini semata-mata adalah 

keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang didapatkan dari iklan layanan 

masyarakat ini dapat berupa pengetahuan baru bagi khalayak, serta kesadaran 

maupun perubahan perilaku sesuai dengan tujuan pada iklan layanan masyarakat 

tersebut. 

 Strategi kreatif dalam iklan layanan masyarakat dapat diwujudkan lewat 

berbagai cara, diantaranya dengan keberanian menanggung risiko, menentang 

asumsi yang beredar di masyarakat, mengambil peluang perubahan, dan dengan 

cara kemampuan melihat dengan cara yang baru (hlm. 154-158). 

2.3. AISAS 

Menurut Sugiyama dan Andree (2011) di era multimedia saat ini, AISAS 

merupakan model komunikasi yang tepat. Pada AISAS (Attention, Interest, Search, 

Action dan Sharing), audiens yang memiliki ketertarikan pada suatu kampanye 

(attention, interest) akan mencoba untuk menggali informasi tentang kampanye 
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ataupun topik tersebut (search). Setelah mencari serta menimbang informasi-

informasi yang ditemukan, maka selanjutnya audiens akan melakukan action sesuai 

dengan pesan dalam kampanye. Selanjutnya, audiens akan memiliki kecenderungan 

untuk membagikan kampanye tersebut kepada orang lain (sharing). 

 Pada AISAS audiens tidak harus melewati kelima tahapannya. Setelah 

melihat suatu kampanye dan tertarik pada kampanye tersebut (attention, interest), 

audiens dapat langsung melakukan action tanpa harus melalui tahap search terlebih 

dahulu. Contoh lainnya, setelah audience tertarik, audiens dapat langsung 

membagikan informasi tersebut kepada masyarakat lainnya (attention, interest, 

sharing). Itulah mengapa, AISAS disebut sebagai model yang non-linear (hlm. 79-

83). 

 

Gambar 2.1. AISAS sebagai model non-linear 

 (The Dentsu Way, 2011) 

2.4. Teori Desain 

Desain atau dalam perancangan ini lebih dispesifikkan lagi menjadi desain grafis, 

menurut Landa (2011) adalah sebuah bentuk komunikasi yang menyampaikan 
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suatu pesan ataupun informasi dalam bentuk visual (hlm. 2). Oleh karena itu 

menurut Arntson (2012), cara komunikasi dan pesan spesifik yang ingin 

disampaikan merupakan salah satu hal terpenting di dalam desain grafis (hlm. 4) 

2.4.1. Balance 

Balance atau keseimbangan, merupakan salah satu prinsip desain yang mengatur 

pembagian elemen-elemen visual pada suatu karya agar terlihat seimbang atau 

sama rata. Terdapat dua macam balance (keseimbangan) yaitu symmetric balance 

dan asymmetric balance. Pada symmetric balance, elemen-elemen visual pada 

suatu karya dibagi sama porsinya layaknya pantulan cermin. 

 

Gambar 2.2. Contoh Poster dengan Symmetric Balance 

(Graphic Design Basics, 2012) 
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Asymmetric balance membagi keseimbangan elemen-elemen visual desain 

berdasarkan ‘berat’ elemen tersebut, tanpa mencerminkannya. Untuk membuat 

keseimbangan yang asimetris, setiap elemen yang diletakkan pada suatu posisi, 

harus memiliki ‘lawan’ pada posisi yang lain, sehingga walaupun elemen-elemen 

desain tidak diletakkan secara teratur namun akan tetap terlihat seimbang (Landa, 

201, hlm. 25-28). 

 

Gambar 2.3. Contoh Poster dengan Asymmetric Balance 

(Graphics Design Basic, 2012) 
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2.4.2. Emphasis 

Menurut Landa (2011) ada beberapa cara untuk memunculkan emphasis (tekanan) 

pada suatu karya, diantaranya : 

1. Emphasis by Isolation 

Memunculkan tekanan atau emphasis dalam suatu karya dengan meletakkan 

sebuah elemen visual, terpisah dari elemen-elemen visual lainnya, sehingga 

titik fokus akan berada pada elemen tersebut. 

 

Gambar 2.4. Contoh Poster dengan Emphasis by Isolation 

(www.boredpanda.com) 

2. Emphasis by Placement 

Meletakkan sebuah elemen visual pada posisi spesifik yang menarik 

perhatian audiens, misalnya pada pojok kiri atas, atau pada tepat pada posisi 

tengah karya. 
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Gambar 2.5. Contoh Poster dengan Emphasis by Placement 

(www.boredpanda.com) 

3. Emphasis through Scale 

Ukuran dari suatu elemen visual memiliki peran penting dalam 

memunculkan emphasis (tekanan). Elemen yang berukuran besar biasanya 

akan menjadi titik fokus utama. Namun, elemen yang berukuran kecil juga 

dapat menjadi titik fokus jika diletakkan diantara elemen berukuran besar. 
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Gambar 2.6. Contoh Poster dengan Emphasis through Scale 

(www.pinterest.com) 

4. Emphasis through Contrast 

Emphasis dapat dimunculkan dengan memberikan kontras gelap-terang, 

halus-kasar, dan sebagainya. 
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Gambar 2.7. Contoh Poster dengan Emphasis through Contrast 

(www.boredpanda.com) 

5. Emphasis thorugh Direction and Pointers 

Tanda panah dapat digunakan untuk membantu/menggiring audiens kepada 

titik fokus yang ingin kita munculkan (hlm. 29-30). 

2.4.3. Rhythm 

Rhythm atau irama dalam desain grafis biasanya berupa repetisi  

(pengulangan) atau variasi. Repetisi dapat dimunculkan dengan mengulang satu 

atau beberapa elemen visual dengan jarak atau konsistensi tertentu. Sedangkan pada 
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variasi, irama diperoleh dengan mengubah elemen pada suatu pola misalnya dengan 

mengubah warna, ukuran, bentuk, dan sebagainya (Landa, 2011, hlm. 30-31). 

2.4.4. Unity  

Selain balance, emphasis, dan rhythm prinsip desain lainnya yang harus terpenuhi 

adalah unity atau kesatuan. Unity memastikan elemen-elemen yang ada pada suatu 

desain berhubungan satu dengan lainnya. Kesatuan (unity) ini dapat diperoleh 

dengan tiga cara, yaitu melalui proximity, similarity, atau continuity. Proximity 

berarti elemen-elemen diletakkan berdekatan agar terlihat lebih menyatu, similarity 

berarti membuat elemen-elemen yang serupa, sedangkan pada continuity elemen-

elemen dibuat disusun secara beraturan agar tercipta sebuah kesatuan dalam desain 

tersebut (Landa, 2011, hlm. 24). 

2.4.5. Warna 

Warna menurut Arntson (2012) dapat diartikan sebagai hasil dari sebuah objek 

menyerap atau memantulkan cahaya (hlm. 131). Dijelaskan lebih lanjut oleh Landa 

(2011), ketika cahaya menabrak sebuah objek atau benda, ada cahaya yang diserap 

oleh objek tersebut namun ada pula cahaya yang dipantulkan, cahaya yang 

dipantulkan inilah yang dikenal sebagai warna (hlm. 20). 

 Warna dibagi kedalam tiga kategori yaitu hue, value, dan saturation. Hue 

adalah nama lain dari warna, contohnya merah, kuning, biru, dan sebagainya. Value 

adalah tingkat gelap atau terangnya sebuah warna. Value terbagi atas shade, yaitu 

penambahan warna hitam kedalam sebuah warna warna, dan tint yaitu penambahan 

warna putih kedalam suatu warna. Keduanya ini bertujuan untuk mengurangi 
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saturasi sebuah warna. Saturasi (saturation) atau disebut juga intensity/chroma 

adalah tingkat kepekatan dari sebuah warna. 

 Menurut Meilani (2013) warna juga dapat dibagi kedalam beberapa jenis 

berdasarkan letaknya pada color wheel, yaitu : 

1. Warna Primer 

Warna primer merupakan warna utama yang akan menghasilkan warna-

warna lainnya. Yang termasuk dalam warna primer adalah warna merah, 

kuning, dan biru. Warna-warna ini disebut juga sebagai warna primer, 

karena warna-warna inilah yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan 

panjang gelombangnya. 

 

Gambar 2.8. Warna Primer dalam Color Wheel 

(www.tigercolor.com) 

2. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan warna-warna yang dihasilkan dari 

pencampuran warna-warna primer. Hasil dari pencampuran ini 
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menghasilkan warna hijau (biru + kuning), oranye (merah + kuning), dan 

ungu (merah + biru). 

 

Gambar 2.9. Warna Sekunder dalam Color Wheel 

(www.tigercolor.com) 

3. Warna Tersier 

Warna tersier adalah warna hasil pencampuran dari satu warna primer, 

dengan satu warna sekunder. 

 

Gambar 2.10. Warna Tersier dalam Color Wheel 

(www.tigercolor.com) 
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4. Warna Hangat dan Warna Dingin 

Jika color wheel dibagi menjadi 2 bagian, maka akan didapatkan 2 

kelompok warna, yaitu warna hangat dan warna dingin. Yang termasuk 

warna-warna hangat contohnya adalah warna merah, oranye, dan kuning 

yang memiliki kesan energik dan bersemangat. Sedangkan yang termasuk 

dalam kelompok warna dingin contohnya adalah biru, hijau, dan ungu. 

Warna-warna dingin ini sering dikaitkan dengan kesan tenang dan 

menyejukkan (hlm. 328-330). 

 

Gambar 2.11. Warna Hangat dan Warna Dingin dalam Color Wheel 

(www.tigercolor.com) 

 Warna menurut Monica dan Luzar (2011) memiliki beberapa fungsi yaitu 

diantaranya sebagai warna identitas dan warna sebagai isyarat. Selain itu warna 

juga memiliki fungsi psikologis yaitu warna seakan dapat memberikan kesan-

kesan tertentu, misalnya : 
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1. Merah 

Warna merah seringkali dihubungkan dengan api atau darah. Warna merah 

menggambarkan kesan positif seperti semangat, cinta, energi, serta 

kekuatan. Sedangkan sebagai kesan negatif, merah dapat berarti kemarahan, 

kekejaman, serta perang. Warna merah juga memiliki efek dominan yang 

dapat menstimulasi detak jantung dan nafsu makan.  

2. Kuning 

Warna kuning sering dihubungkan dengan matahari. Warna kuning 

menggambarkan kegembiraan, kebijaksanaan, serta optimisme. Namun 

warna kuning juga dapat menggambarkan kecemburuan dan ketidakjujuran. 

Warna kuning juga merupakan warna yang paling menarik perhatian, 

karena lebih terang jika dibandingkan dengan warna putih. 

3. Biru 

Biru sering diasosiasikan dengan lautan atau langit. Warna biru memiliki 

kesan menyejukkan, damai, setia, serta lambang keadilan, namun warna 

biru juga dapat memberikan kesan dingin, depresi, serta lesu. Warna biru 

dapat membuat tubuh merasa lebih tenang dan santai, serta memberikan 

efek maskulin. 

4. Hijau 

Warna hijau berhubungan dengan tumbuhan ataupun alam. Warna hijau 

dapat menggambarkan kesuburan, pertumbuhan, harmoni serta muda. 

Warna hijau juga dapat menggambarkan muak, racun, serta iri. Warna hijau 

termasuk dalam warna yang menyejukkan dan memberikan rasa aman. 
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5. Ungu 

Warna ungu sering dihubungkan dengan keagungan. Warna ungu dapat 

memiliki kesan positif yaitu menggambarkan kemewahan, kebijaksanaan, 

dan keajaiban. Namun warna ungu juga dapat menggambarkan sesuatu yang 

kejam dan berlebihan.  

6. Oranye 

Warna oranye sering digunakan untuk menggambarkan energi, kreativitas, 

sosial, serta aktivitas. Warna oranye juga menggambarkan kegilaan, trend 

serta termasuk warna yang memiliki kesan berisik. Warna oranye sering 

digunakan untuk menggambarkan persahabatan dan kegembiraan. 

7. Hitam 

Warna hitam sering diasosiasikan dengan kematian. Warna hitam memilki 

kesan sebagai lambing kekuasaan, elegan, serius serta misteri. Warna hitam 

dapat membuat warna-warna lain terlihat lebih mencolok dan terang.  

8. Putih 

Putih dihubungkan dengan kemurnian. Warna putih sering digunakan pada 

pernikahan karena memberikan kesan kelembutan, suci, sederhana, serta 

bersih. Namun putih juga dapat memberikan kesan rapuh atau lemah. Warna 

putih sering digunakan sebagai penyeimbang warna-warna lainnya. 

9. Abu-Abu 

Warna abu-abu memiliki kesan dewasa, sederhana, serta klasik. Namun 

warna abu-abu juga memiliki kesan labil, membosankan, serta 

menggambarkan kesedihan (hlm. 1089-1092). 
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2.4.6. Tipografi 

Tipografi menjadi salah satu unsur penting di dalam sebuah karya desain karena 

tipografi adalah salah satu elemen yang menyampaikan pesan atau informasi 

kepada audiens. Tipografi dalam desain komunikasi visual disebut juga sebagai 

bahasa yang dapat dilihat secara visual ‘visual voice’.  

Menurut Landa (2011) tipografi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Old Style 

Old Style atau juga disebut dengan Roman typeface dikenal sebagai jenis huruf 

yang memiliki kait dan bersudut lengkung besar, contohnya adalah Caslon, 

Garamond, dan Times New Roman. 

 

Gambar 2.12. Old Style Font 

(Graphic Design Solutions, 2011) 

2. Transitional 

Jenis typeface  serif (berkait), yang merupakan pengembangan dari style Roman 

ke Modern, contohnya adalah Baskerville, Century, dan ITC Zapf International. 
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Gambar 2.13. Transitional Font 

(Graphic Design Solutions, 2011) 

3. Modern 

Merupakan pengembangan dari style sebelumnya yaitu klasik dan trasisional, 

dengan konstruksi huruf yang lebih geometric, serta goresan tebal tipis yang 

konstras, jenis ini merupakan jenis typeface Roman yang paling simetris, 

contohnya Didot, Bodoni, dan Walbaum. 

 

Gambar 2.14. Modern Font 

(Graphic Design Solutions, 2011) 

4. Slab Serif 

Jenis typeface serif yang memiliki ciri khas yaitu goresan yang tebal; yang 

termasuk dalam sub-kategorinya adalah Egyptian dan Clarendons. Contohnya 

adalah American Typerwiter, Memphis, dan Clarendon. 
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Gambar 2.15. Egyptian Font 

(Graphic Design Solutions, 2011) 

5. Sans Serif 

Typeface jenis ini ini tidak memiliki kait (serif) dan memiliki goresan yang 

tebal-tipis.Contohnya Grotesque, Franklin Gothic, dan Universal. 

 

Gambar 2.16. Sans Serif Font 

(Graphic Design Solutions, 2011) 

6. Gothic 

Merupakan pengembangan dari letterform zaman medieval yang disebut 

dengan blackletter. Karakteristik jenis typeface ini adalah goresannya yang 

berat dan hurufnya yang rapat. Contoh typeface ini adalah Textura, Rotunda, 

dan Fraktur. 
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7. Script 

Merupakan jenis tulisan tangan yang biasanya merupakan huruf sambung dan 

memiliki kemiringan, contohnya Brush Script, Shelley Allegro Script, dan Snell 

Roundhand Script. 

 

Gambar 2.17. Script Font 

(Graphic Design Solutions, 2011) 

8. Display 

Jenis typeface ini biasanya digunakan dalam penulisan judul dan headline. 

Untuk itu biasanya typeface ini lebih rumit dari typeface lainnya, dan sulit 

dibaca jika merupakan teks yang panjang. 

Ada beberapa cara dalam memilih typeface untuk sebuah desain, diantaranya : 

1. Visual Interest: Aesthetics and Impact 

Salah satu faktor yang penting dalam memilih typeface untuk sebuah desain 

adalah memikirkan nilai estetik dari keseluruhan desain. Typeface harus bisa 

menyatu dan berkesinambungan dengan elemen-elemen visual lainnya dalam 

karya tersebut, dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan tema karya. 

2. Appropriateness: Concept 
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Memilih typeface bukan hanya berdasarkan bentuk atau visual dari typeface itu 

sendiri, namun juga harus diperhatikan keseluruhan konsep dari desain karya 

yang akan dibuat. 

3. Clarity: Readability and Legibility 

Readability adalah kemampuan huruf untuk dapat dibaca dengan mudah, 

sedangkan legibility adalah kejelasan dari huruf-huruf dan karakter itu sendiri 

untuk dapat dikenali. Beberapa poin yang dapat diperhatikan misalnya : 

a. Jika akan memakai ukuran huruf yang kecil, hindari memilih typeface yang 

terlalu tebal ataupun terlalu tipis. 

b. Typeface yang memiliki goresan terlalu kontras tebal-tipisnya, dapat sulit 

dibaca karena goresan yang terlalu tipis dapat seakan-akan hilang. 

c. Dalam teks terutama pada teks yang panjang, hindari menggunakan huruf 

kapital karena akan menjadi lebih sulit untuk dibaca. 

d. Semakin kontras warna latar belakang dan warna typeface, maka teks akan 

semakin mudah untuk dibaca. 

e. Audiens memiliki kecenderungan untuk membaca warna yang lebih gelap 

terlebih dahulu ketimbang teks yang berwarna lebih muda. 

4. Relationship: Integration with Visuals 

Dalam karya desain yang dibuat, typeface yang dipilih harus dapat menyatu 

dengan keseluruhan elemen-elemen desain yang lainnya (hlm. 47-52). 

2.4.7. Layout 

Menurut Ambrose (2011), layout berfungsi untuk mengatur elemen-elemen yang 

ada dalam suatu karya desain agar menjadi satu kesatuan.Selain itu layout berperan 
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penting dalam mengomunikasikan suatu pesan atau informasi pada desain karena 

penyusunan elemen inilah yang akan menentukan apakah pesan dapat sampai atau 

diterima audiens dengan mudah (hlm. 9). Untuk menghasilkan suatu layout dapat 

digunakan garis-garis sistematik yang disebut dengan grid. Grid menurut Samara 

(2017) memudahkan desainer untuk mengatur pembagian letak elemen-elemen 

pada suatu desain (hlm. 20). 

Grid dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut : 

1. Single-Column Grid 

Merupakan jenis grid yang paling sederhana karena hanya terdiri atas satu 

kolom saja. Jenis grid ini biasanya digunakan untuk teks-teks panjang 

seperti contohnya buku, laporan, ataupun esai. 

 

Gambar 2.18. Single-Column Grid 

(Layout Essentials, 2009) 
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Gambar 2.19. Contoh Penggunaan Single-Column Grid 

(www.fonts.com) 

2. Two-Column Grid 

Lebar kolom pada jenis grid ini dapat dibuat dengan ukuran yang sama 

maupun berbeda. Jika akan dibuat dua kolom dengan ukuran yang berbeda, 

maka kolom yang lebih lebar akan berukuran dua kali lebih besar dari kolom 

kecil.   
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Gambar 2.20. Two-Column Grid 

(Layout Essentials, 2009) 

 

Gambar 2.21. Contoh Penggunaan Two-Column Grid 

(Making and Breaking the Grid, 2017) 
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3. Multicolumn Grids 

Jenis grid ini menggabungkan beberapa jumlah kolom dengan ukuran yang 

sama maupun berbeda, sehingga sangat membantu dan berguna dalam 

keperluan membuat desain majalah ataupun websites. 

 

Gambar 2.22. Multicolumn Grids 

(Layout Essentials, 2009) 

 

Gambar 2.23. Contoh Penggunaan Multicolumn Grid 

(Making and Breaking the Grid, 2017) 
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4. Modular Grids 

Modular Grids menggabungkan kolom-kolom vertikal dan horisontal, 

sehingga menghasilkan kotak-kotak kecil yang berguna untuk meletakkan 

informasi-informasi ataupun elemen yang tergolong rumit, seperti misalnya 

pada kalender, koran, tabel, dan lain-lain. 

 

Gambar 2.24. Modular Grids 

(Layout Essentials, 2009) 
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Gambar 2.25. Contoh Penggunaan Modular Grids 

(Making and Breaking the Grid, 2017) 

5. Hierarchical Grids 

Jenis grid ini biasanya tersusun atas kolom-kolom secara horisontal. 

Hierarchical Grids membantu untuk memudahkan peletakkan elemen 

desain sesuai dengan hirarki yang telah ditentukan (Tondreau, 2009, hlm. 

11). 
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Gambar 2.26. Hierarchical Grid 

(Layout Essentials, 2009) 

 

Gambar 2.27. Contoh Penggunaan Hierarchical Grid 

(Making and Breaking the Grid, 2017) 
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2.4.8. Ilustrasi dan Fotografi 

Menurut Arntson (2012) ilustrasi adalah sebuah bentuk dari seni yang 

merepresentasikan sebuah kejadian secara visual. Dibandingkan dengan fotografi 

yang secara langsung menangkap kejadian secara nyata, karya ilustrasi dapat 

menggambarkan suatu kejadian dengan lebih detail. Ilustrasi dapat memperjelas 

bagian-bagian kecil yang mungkin tidak dapat tertangkap fotografi. Meskipun 

ilsutrasi dapat lebih fleksibel dalam menggambarkan suatu kejadian, fotografi 

biasanya memiliki kesan yang lebih kuat karena audiens seakan-akan dapat 

langsung merasakan dan memiliki relasi dengan kejadian tersebut (hlm. 151-166). 

 

Gambar 2.28. Contoh Karya Ilustrasi 

(Graphic Design Basics, 2012) 
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Gambar 2.29. Contoh Karya Fotografi 

(Graphic Design Basics, 2012) 

2.5. Poster 

Poster merupakan salah satu media yang paling berhasil dalam menarik perhatian 

audiens. Poster sendiri adalah media dua dimensi, dengan informasi di satu sisinya 

dan bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada audiens. Poster biasanya 

dicetak secara banyak, dan diletakkan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan 

target yang telah ditentukan dalam perancangan. Selain dapat mengomunikasikan 

sebuah pesan secara visual, poster juga dapat menjadi suatu objek yang  menarik 
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perhatian audiens secara mendalam, hingga mempengaruhi mereka untuk dapat 

berulang kali melihat poster itu lagi (Landa, 2011, hlm. 166-172). 

Menurut Landa (2011) terdapat empat dasar dari sebuah poster, yaitu : 

1. Grab Attention 

Poster harus didesain semenarik mungkin agar audiens tertarik untuk 

melihat poster tersebut. Selain itu, poster juga harus bisa mengajak audiens 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pesan yang disampaikan. 

2. Set it Apart 

Poster harus memiliki keunikan tersendiri dan dibuat stand out dari keadaan 

sekitar agar audiens dapat tertarik, dan memiliki alasan mengapa poster ini 

lebih baik daripada poster lainnya. 

3. Communicate Key Messages 

Pada poster, hirarki memegang peran penting dalam kesuksesan komunikasi 

poster itu sendiri. Dalam hal ini, biasanya warna yang dapat menarik 

perhatian audiens, sekaligus menghubungkan elemen satu dengan elemen 

lainnya.  

4. Single Surface, One Unit 

Audiens biasanya memiliki jarak pandang tertentu terhadap suatu poster. 

Untuk itu, poster harus didesain agar memungkinkan audiens dapat melihat 

keseluruhan poster secara utuh (hlm. 176). 

Pada umumnya poster hanya memiliki satu desain, namun ada pula yang disebut 

dengan poster berseri atau poster series. Dalam membuat poster series harus 

diperhatikan prinsip continuity, agar poster satu dengan lainnya dapat berhubungan. 
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Biasanya dalam poster series, continuity dapat dihasilkan dengan membuat 

template agar elemen-elemen visual dapat diletakkan pada posisi yang sama, 

walaupun memiliki desain yang berbeda (Landa, 2011, hlm.180). 

 

Gambar 2.30. Contoh Karya Poster Series 

(Graphic Design Solutions, 2011) 

2.6. Web site dan Media Sosial 

Di era modern sekarang ini, informasi menyebar secara cepat lewat internet dan 

mobile devices. Internet memang memudahkan masyarakat untuk mencari 

informasi dimanapun dan kapanpun. Itulah sebabnya masyarakat kini 

mengandalkan web site serta media sosial untuk mencari informasi yang mereka 

inginkan (Sugiyama dan Andree, 2011, hlm. 54-56). Dalam mendesain sebuah web 

site, menurut White (2011) harus diperhatikan keseimbangan antara konten yang 

diangkat (informasi), usability (tampilan dan navigasi), serta appearance yaitu 

elemen visual dan teks. Selain yang tidak kalah penting dalam pembuat web site 
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adalah user experience, agar user tertarik untuk menggali informasi sebanyak-

banyaknya pada web site tersebut (hlm. 224-227).  

Menurut Landa (2011) Pada website, home page dapat menjadi bagian 

terpenting karena menjadi kunci dari penampilan atau feel dari keseluruhan website. 

Selain memuat ‘judul’ atau pengantar dari website, pada home page juga terdapat 

navigasi yang memungkin audiens untuk berpindah ke menu lainnya (hlm. 373). 

Dalam mendesain sebuah website diperlukan grid yang berfungsi untuk mengatur 

jalannya informasi yang akan diterima oleh audiens. Dengan kata lain, grid berguna 

sebagai pusat pengaturan struktur pada website. Selain itu grid juga berfungsi untuk 

membuat desain terlihat konsisten serta memudahkan audiens untuk menerima 

informasi (hlm. 377). 

 Pada media sosial, audiens dapat secara langung memberikan respon 

terhadap kampanye yang ada, baik itu respon positif maupun negatif. Oleh karena 

itu, dalam mendesain sebuah media sosial untuk keperluan kampanye, diperlukan 

suatu teman dan pesan yang kuat, serta call to action yang jelas, untuk menarik 

perhatian dan dukungan dari user (Funk, 2013, hlm. 301-304). 
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Gambar 2.31. Contoh Web Site 

(www.nhs.uk/oneyou) 

 

Gambar 2.32. Contoh Media Sosial 

(www.instagram.com/bsfcharity) 
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2.7. Brosur 

Brosur menurut Landa (2011) dapat digunakan untuk memberikan informasi atau 

juga sebagai salah satu media dalam promosi (hlm. 304). Brosur dapat dilipat 

menjadi beberapa bentuk, dimana pada setiap bagian lipatan dapat menampilkan 

desain yang baru. Misalnya pada bagian awal brosur dapat berfungsi sebagai teaser, 

kemudian panel atau bagian selanjutnya memaparkan bagian isi, dan seterusnya. 

Brosur biasanya tidak berdiri melainkan merupakan bagian dari media publikasi 

yang berseri. Oleh karena itu, dalam merancang brosur perlu diperhatikan 

keselarasan desain brosur dengan desain pada media yang lainnya (Arntson, 2012, 

hlm. 124-126). 

 

Gambar 2.33. Contoh Bentuk Brosur 

(Graphic Design Solutions, 2011) 
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2.8. Kanker Melanoma 

Menurut Dewi dan Tan (2015) Kanker Melanoma merupakan hasil dari 

transformasi sel-sel melanosit yang menjadi ganas. Melanoma termasuk kedalam 

salah satu jenis kanker kulit paling berbahaya, yang menyumbang 75% kematian 

dikarenakan kanker kulit. Melanoma dapat dibagi menjadi empat subtipe, yaitu : 

1. Superficial Spreading Melanoma (SSM) 

Merupakan subtipe Melanoma yang paling sering terjadi (70% kasus). Pada 

subtipe ini, warna lesi dapat bervariasi tidak hanya coklat dan hitam, namun 

juga merah muda, biru, dan abu-abu. 

 

Gambar 2.34. Superficial Spreading Melanoma (SMM) 

(Melanoma Maligna, 2015) 

2. Nodular Melanoma (NM) 

Merupakan subtipe Melanoma urutan kedua terbanyak. Lesi pada tipe ini 

berwarna biru atau hitam, serta kemerahan. 
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Gambar 2.35. Nodular Melanoma (NM) 

(Melanoma Maligna, 2015) 

3. Lentigo Maligna Melanoma (LMM) 

Subtipe ini adalah yang paling jarang ditemukan dalam kasus Melanoma. 

LM dapat meluas hingga berukuran beberapa sentimeter. 

 

Gambar 2.36. Lentigo Maligna Melanoma (LMM) 

(Melanoma Maligna, 2015) 
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4. Acral Lentiginous Melanoma (ALM) 

Tipe ini lebih sering dtemukan pada orang kulit hitam (60-72%) dan pada 

orang Asia (29-46%), dibandingkan pada orang berkulit putih yang hanya 

sekitar 2-8% kasus. ALM yang terletak pada matriks kuku akan tampak 

seperti garis memanjang, yang dapat meluas sampai di atas nail fold (hlm. 

908-910). 

 

Gambar 2.37. Acral Lentiginous Melanoma (ALM) 

(Melanoma Maligna, 2015) 
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Gambar 2.38. Acral Lentiginous Melanoma (ALM) pada kuku 

(Melanoma Maligna, 2015) 
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