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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Teori tentang Pendidikan 

Dalam  Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 diungkapkan bahwa: 

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  

2.1.1. Orang Tua dan Pendidikan Anak 

Plomin, DeFries, & Fulker (2004) membagikan hasil riset Richard Bell yang 

menyatakan perkembangan anak adalah refleksi dari lingkungan keluarganya. 

Pengaruh secara genetik diterima anak dari perlakuan orang tua dan saudara di 

lingkungan rumah (hlm. 271-276). 

 Epstein (seperti dikutip dalam Santrock ,2010) mengatakan walaupun anak 

tumbuh dari keluarga yang berdeda-beda, setiap keluarga memiliki peran penting 

dalam menunjang dan menstimulasi prestasi akademik anak dan sikapnya 

terhadap  sekolah itu sendiri (hlm. 78).  
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2.1.2. Hubungan Guru dan Orang Tua dalam Pendidikan 

Santrock (2010) dalam buku Educational Psychology mengutip banyak 

pandangan mengenai hubungan orang tua dan guru dalam perkembangan 

pendidikan anak. Guru yang berpengalaman tahu seberapa penting keterlibatan 

orang tua dalam pendidikan anak, bahkan mereka yang memiliki pendidikan 

tinggi pun membutuhkan bimbingan dari guru sebagai pendidik bagaimana untuk 

tetap terlibat secara produktif (hlm. 80). 

Pakar pendidikan Joyce Epstein (seperti dikutip dalam Santrock, 2010) 

menjelaskan bahwa jika orang tua ingin anaknya sukses di sekolah, orang tua 

butuh informasi yang jelas selain dari anaknya, yaitu guru atau pemimpin sekolah 

supaya potensi anak bisa berkembang penuh. Sebagai contoh, dibanding 

menanyakan ‘bagaimana hari mu disekolah?’ sebagai orang tua bisa memberi 

pertanyaan yang memungkinkan anak untuk berbagi pemikiran dan 

keberhasilannya. Interaksi orang tua dan anak tentang sekolah yang bagus akan 

memberi pengaruh baik terhadap sikap anak di lingkungan sekolahnya (hlm. 80-

81). 

2.2. Tinjauan Teori Tentang Kekerasan Fisik 

Kekerasan menurut WHO merupakan suatu tindakan agresi yang merugikan pihak 

lainnya, biasanya identik dengan penyiksaan, penganiayaan yang memiliki 

kemungkingan mengakibatkan luka, kerugian psikologi atau kematian.  

 Kekerasan secara fisik menurut UNICEF (2006) adalah tindakan yang 

secara sengaja dilakukan terhadap bagian tubuh seseorang yang dapat atau tidak 

terlihat menghasilkan luka fisik (hlm. 43). 
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2.2.1. Kekerasan di Lingkungan Sekolah 

Santrock (2010) menyatakan kekerasan di sekolah merupakan masalah utama 

yang semakin meningkat. Perilaku kekerasan di sekolah dapat dibagi kedalam 

kategori sebagai berikut: 

a. Perkelahian 

Perkelahian diantara siswa kerap menggunakan kekeraan. Sekolah harus 

memiliki aturan jelas mengenai siswa yang berkelahi, agar penanganan 

pada kasus-kasus serupa tidak ada simpang siur. Jadilah mediator diantara 

siswa yang berkelahi secara adil. Libatkan peran orang tua siswa jika 

diperlukan. 

b. Bullying 

Rubin, Bukowski, & Parker memaparkan, siswa yang sering cemas dan 

cenderung menarik diri secara sosial rentan menjadi korban bullying 

karena mereka dinilai tidak mengancam atau membalas jika diintimidasi. 

Nakamoto & Schwartz menganalisis adanya hubungan yang signifikan 

terhadap prestasi akademik yang rendah bagi korban bullying. 

c. Permusuhan terhadap Guru 

Emmer & Evertson menyatakan, perilaku permusuhan terhadap guru 

ditunjukkan dalam bentuk tidak acuh sampai pembangkangan. Guru butuh 

kontrol diri yang kuat untuk mencegah salah bertindak yang akan 

merugikan baik siswa maupun dirinya, dan tidak menjadi jalan keluar. Jika 

diperlukan, mediasi dari pihak pimpinan atau orang tua diperlukan (hlm. 

505-508). 
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2.3. Tinjauan Teori Tentang Kampanye 

Merujuk pada definisi kampanye menurut Rogers dan Storey, Venus (2009) 

menyatakan bahwa kampanye adalah sebuah tindakan komunikasi yang bertujuan 

untuk menciptakan dampak tertentu, kepada khalayak banyak yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu dengan rangkaian tindakan komunikasi yang 

terorganisir (hlm. 7). Definisi serupa juga diutarakan oleh Leslie B. Snyder, yaitu  

serangkaian komunikasi yang terorganisir, dalam waktu dan kepada target audien 

yang sudah ditentukan guna mencapai tujuan tertentu (hlm. 8).  

2.3.1. Jenis Kampanye 

Larson (seperti dikutip Venus, 2009) membagi jenis-jenis kampanye ke dalam 

tiga kategori yaitu: 

1. Product-Oriented Campaigns 

Product-Oriented Campaigns adalah kampanye yang pada umumnya ada di 

lingkup bisnis, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan profit atau 

keuntungan finansial dari kampanye tersebut, bisa dengan meningkatkan 

awareness terhadap merknya atau meningkatkan hasil penjualan. Biasa dikenal 

juga dengan istilah commercial campaigns atau corporate campaigns. 

2. Candidate-Oriented Campaigns 

Candidate-Oriented Campaigns adalah kampanye yang beorientasi pada 

kandidat pada umumnya dalam lingkup kepentingan politik. Tujuannya untuk 

mendapatkan dukungan masyarakat sehingga mendapat  kekuasaan politik, 

contohnya adalah kampanye pemilihan presiden, anggota legislatif dan 

sebagainya. 
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3. Ideologically or Cause Oriented Campaigns 

Pada dasarnya, jenis-jenis kampanye yang tidak termasuk kampanye produk 

atau politik, masuk ke dalam kategori ini. Jenis kampanye ini disebut sebagai 

kampanye sosial. Keberadaannya bertujuan untuk menangani masalah-masalah 

sosial yang membutuhkan perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait 

(hlm. 10-11). 

 

2.3.2. Kampanye Sosial 

Kotler (seperti dikutip Pudjiastuti, 2016) mendefinisikan kampanye sosial 

sebagai aktivitas non-komersial yang berhubungan dengan kesejahteraan dan 

keuntungan bersama sebagai masyarakat. Kampanye sosial bekerja sebagai 

suatu strategi untuk mengubah sikap dan perilaku khalayak dalam rangka 

menyelesaikan masalah-masalah sosial (hlm. 6). 

 

2.3.3. Model Kampanye 

Model kampanye menurut Ostegaard (seperti dikutip Venus, 2009) menyatakan 

bahwa sebuah kampanye hendaklah selalu dimulai dari identifikasi masalah yang 

mendalam. Berikut adalah langkah-langkah model kampanye tersebut : 

1. Tahap prakampanye yaitu identifikasi masalah secara menyeluruh. Setelah 

masalah diidentifikasi, dicari sebab-akibat dan hubungannya dengan fakta-fakta 

yang ada dan terpercaya. 

2. Tahap selanjutnya yaitu pengelolaan kampanye, yaitu meliputi perancangan 

sampai pelaksanaan. Dalam tahap ini diperlukan riset target audiens, media 
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kampanye sampai teknik kampanye yang mau diterapkan untuk perumusan pesan 

disampaikan. 

3. Terakhir adalah tahap pascakampanye. Dalam tahap ini evaluasi diarahkan pada 

keefektifan kampanye dalam menyampaikan pesan dan mengurangi atau 

menghilangkan masalah yang sudah diidentifikasi. 

 

2.4. Tinjauan Teori Tentang Advertising  

Menurut Landa (2010) Advertising merupakan bagian dari keseharian kita dan 

sudah menjadi bagian dari kultur modern. Advertising atau iklan bertujuan untuk 

mempromosikan suatu merk atau kelompok agar lebih unggul dari yang lain. 

Dalam konteks komersil, iklan dibutuhkan karena antara suatu merk dan merk lain 

memiliki kualifikasi dan kualitas yang sama, untuk itu diperlukan iklan agar calon 

konsumen lebih memilih produknya dibanding produk lawan. Supaya sebuah 

iklan benar-benar diterima audiennya, diperlukan media yang diakses atau dapat 

meraih audien tersebut (hlm. 2). 

 Definisi advertising adalah sebuah pesan spesifik yang dibentuk oleh 

sebuah kelompok, merk atau produk untuk mempersuasi, menginformasikan, 

mempromosikan, memprovokasi atau memotivasi target konsumen atau 

audiennya. Advertising campaign atau kampanye periklanan adalah sebuah 

rangkaian iklan yang dihubungkan oleh pesan, gaya visual, tagline, tone dan feel 

yang sama. Namun, masing-masing bentuk iklan dapat berdiri sendiri. Media 

dalam advertising design dapat bervariasi mulai dari print media, out of home 

sampai unconventional media. 
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2.5. Tinjauan Teori Tentang Desain Komunikasi Visual 

Landa (2014) mengungkapkan desain grafis adalah bentuk komunikasi secara 

visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada target 

audiens. Makna desain grafis dapat bertingkat-tingkat, mulai dari mempersuasi, 

menginformasi, mengidentifikasi sampai memotivasi. (hlm. 1) 

2.5.1. Prinsip Desain 

Menurut Landa (2014) prinsip desain adalah pemahaman tentang gabungan ilmu 

tipografi, visual dan elemen-elemen lain yang digunakan dalam pembuatan suatu 

desain. Tercapainya keseimbangan dalam prinsip-prinsip desain dapat 

mempermudah dan mempercepat penyampaian pesan kepada audiens. (hlm. 29) 

 Jenis-jenis prinsip desain menurut buku Graphic Design Solutions adalah 

sebagai berikut: 

1. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan diciptakan dari distribusi elemen-elemen visual yang rata di tiap 

sisi diukur dari titik tengahnya. Distribusi di tiap sisi tidak harus sama dari segi 

‘berat’, bisa juga komposisi elemen-elemennya. Desain yang seimbang 

mempermudah komunikasi dengan audien.  

Terdapat dua jenis keseimbangan, yaitu: 

a. Simetris (Symmetry) 

Distribusi elemen visual yang sama rata atau sama berat di sisi-sisi nya. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Luqyana Rifa Mufida, FSD UMN, 2018



14 

 

b. Asimetris (Asymmetry) 

Distribusi elemen visual yang tidak sama rata atau sama berat di sisi-

sisi nya, namun saling mengisi sehingga tetap tercipta kesan yang 

seimbang. 

2. Hirarki Visual (Visual Hierarchy) 

Hirarki visual adalah ilmu untuk mengorganisasi informasi dimana desain 

dibuat untuk menyampaikan pesan. Hirarki visual digunakan untuk 

mengarahkan pembaca menerima pesan dari yang utama/penting, informasi 

kedua, ketiga dan sebagainya. Pengaturan letak atau perancangan tiap elemen 

dapat membantu menciptakan  emphasis atau penekanan pada pesan. Dalam 

penekanannya terdapat beberapa cara, yaitu penekanan dari segi isolasi elemen, 

penempatan, ukuran, kontras, arah atau secara struktural. 

3. Irama (Rhythm) 

Sama halnya dengan musik, irama bisa diciptakan dalam sebuah desain. Irama 

membuat pola cara membaca audien, arah dan tempo dapat diciptakan oleh 

interval jarak atau ukuran antar elemen. 

4. Kesatuan (Unity) 

Unity merupakan gabungan seluruh elemen grafis yang berbeda-beda namun 

menciptakan satu kesatuan yang utuh, bagaimana berbagai elemen saling 

mendukung satu sama lain. Otak manusia cenderung mengelompokkan apapun 
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yang dilihatnya, oleh karena itu prinsip gestalt hadir dengan berbagai 

pendekatan pengelompokkan nya yang terbagi menjadi enam: 

a. Similarity 

Kumpulan elemen yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti kesamaan 

warna, bentuk, tekstur atau arah.  

b. Proximity 

Kumpulan elemen yang berada berdekatan satu sama lain dapat 

dipersepsikan sebagai satu kelompok. 

c. Continuity 

Elemen yang dianggap saling berkaitan, membentuk flow atau kesan gerak 

antar elemennya. 

d. Closure 

Kecenderungan pemikiran untuk mengkaitkan individu elemen untuk 

menghasilkan satu unit atau pola. 

e. Common fate 

Elemen yang bergerak ke arah yang sama cenderung dianggap sebagai satu 

kesatuan. 

f. Continuing line 
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Serangkaian garis putus-putus tetap dianggap satu garis yang menyambung 

jika dilihat secara keseluruhan. Otak membentuk image garis yang fana 

(hlm. 29-36). 

2.5.2. Warna 

Landa (2014) mendeskripsikan warna sebagai elemen yang kuat dalam sebuah 

desain. Warna dihasilkan dari pantulan cahaya yang tidak terserap sepenuhnya. 

Terdapat tiga elemen yang membentuk suatu warna, yaitu hue, value dan 

saturation. Hue adalah warna itu sendiri, seperti merah, hijau dan sebagainya. 

Value adalah tingkat kuatnya warna dari terang gelapnya, semisal biru tua atau 

biru muda. Sementara saturation merupakan terang-redupnya sebuah warna (hlm. 

132).  

 

Gambar 2. 1 Color Wheel 

(Graphic Design Solutions/Robin Landa/2014) 

Perancangan Kampanye Sosial..., Luqyana Rifa Mufida, FSD UMN, 2018



17 

 

Warna bisa dibagi berdasarkan temperature yaitu warna hangat atau warm 

color, dan warna dingin atau cool color. Cool color terletak di bagian kiri color 

wheel, meliputi warna biru, hijau dan ungu. Biasanya kesan warna yang 

dihasilkan oleh cool color adalah rasa tenang atau sejuk. Sesama cool color lebih 

mudah untuk diseimbangkan dibandingkan kombinasi warna hangat dan dingin. 

Kemudian, warm color atau warna hangat teletak di bagian kanan color wheel, 

meliputi warna merah, oranye dan kuning. Gabungan penggunaan warm color 

akan terlihat lebih harmonis dan lebih mudah diseimbangkan dibandingkan 

kombinasi antara warna hangat dengan dingin. Kesan yang diberikan warna 

hangat cenderung identik dengan sensasi panas, karena seperti api atau matahari, 

rasa pedas, dan juga kekuatan atau power (hlm. 133). 

Dalam buku Graphic Design Basics, Arntson (2012) mengutarakan bahwa 

dalam memilih warna, harus memperhatikan faktor psikologi warnanya sesuai 

audien. Preferensi warna seseorang cenderung berubah sesuai usia. Biasanya anak 

muda lebih memilih warna yang lebih kuat, bersemangat. Tren warna juga 

berubah sewaktu-waktu di wilayah fashion dan home decor. Seperti contoh, warna 

yang sesuai dengan bank cenderung warna gelap. Atau pusat olahraga dan 

kebugaran yang lebih memilih warna  cerah karena berkesan kuat, dan 

sebagainya. Preferensi warna pribadi bukan pertimbangan satu-satunya dan yang 

utama bagi desainer. Pemilihan warna harus mencerminkan lima faktor psikologis 

(hlm. 139): 

1. Asosiasi dari kebudayaan tertentu terhadap suatu warna 

2. Profil target audien dan preferensi warnanya 
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3. Karakter dan kepribadian dari organisasi atau brand yang diwakilkan 

4. Hubungan desainer dengan warna-warna tersebut 

5. Kesadaran akan tren warna masa kini 

 

2.5.3. Layout 

Arntson (2012) mengatakan bahwa layout dapat menghubungkan elemen-elemen 

yang berbeda dalam suatu halaman yang sama. Layout dapat membentuk korelasi 

dari perbedaan elemen tersebut menjadi satu kesatuan yang secara estetika 

menarik. Setiap elemen berpengaruh dengan bagaimana elemen lain akan 

diartikan. Jadi, ketika elemen sudah tergabung dalam sebuah layout, akan 

membentuk kesan yang baru secara keseluruhan.  

 Keseimbangan dari sebuah layout terdiri dari faktor ukuran dan proporsi 

tiap elemen, ritme visual yang dihasilkan, teknik penggunaan grid dan focal point 

atau fokus utama dari sebuah layout. 

Gambar 2.2. Page Areas in Harmonious Proportion 

(Graphic Design Basics/Amy E. Arntson/2012) 
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2.5.4. Tipografi 

Landa (2014) Sebuah typeface atau yang lebih dikenal font adalah satu kelompok 

huruf yang didesain dengan ciri visual yang konsisten atau sama. Satu kelompok 

typeface biasanya terdiri dari huruf, angka, simbol, tanda baca dan aksen-aksen 

(hlm. 44). 

 Peran tipografi dalam desain grafis meliputi bentuk, proporsi dan 

keseimbangannya pada konsep dan faktor estetik desain. Tipografi berkomunikasi 

secara denotatif dan konotatif tergantung pada tujuannya. Pemilihan dan 

penggunaan tipografi harus dipertimbangkan dan berkesinambung dengan elemen 

visualnya. Selain itu, tentu saja tipografi harus dilihat tingkat keterbacaannya. Hal 

ini dapat diatur dari jarak antar huruf, kata dan paragrafnya (hlm. 49). Dalam 

memilih font untuk pembuatan desain, target audien harus ditentukan secara jelas, 

bagaimana karakter dan feel atau tone pesan yang ingin dikomunikasikan dan 

bagaimana serta dimana kita mengkomunikasikannya. Pemilihan tipografi yag 

benar dan mendukung visual, akan memaksimalkan sebuah proses komunikasi 

melalui desain (hlm. 51). 

 
2.5.5. Fotografi 

Fotografi menurut Bambang (2017) adalah proses melukis atau menulis 

menggunakan media kamera dan memanfaatkan sumber cahaya (hlm. 6). 

Menurut Barret&Terry, fotografi harus dikategorikan agar mudah 

diinterpretasikan lebih lanjut sesuai konteksnya. Berikut kategori fotografi 

menurut Barret&Terry: 

1. Descriptive Photographs 

Perancangan Kampanye Sosial..., Luqyana Rifa Mufida, FSD UMN, 2018



20 

 

Foto deskriptif adalah foto yang secara apa adanya menggambarkan subyek benda 

yang direpresentasikan. 

2. Explanatory Photographs 

Foto jenis ini memiliki fungsi menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian secara 

visual. 

3. Interpretive Photographs 

Foto interpretasi bersifat simbolik, sifatnya obyektif bukan subyektif. Foto jenis 

ini merepresentasikan sesuatu yang berbeda dari yang divisualisasikan. 

4. Etchically Evaluative Photographs 

Foto-foto jenis ini memuat aspek sosial yang dinilai secara etik. Foto ini memiliki 

tujuan memberi kesadaran dan meningkatkan hubungan bermasyarakat. 

5. Aesthetically Evaluative Photographs 

Foto jenis ini menampilkan tinjauan dan kontemplasi estetik. Biasa mencakup 

karya foto seni. 

6. Theoretical Photographs 

Foto jenis ini merupakan reproduksi dari suatu karya seni. Seperti foto tentang 

fotografi, tentang pembuatan seni, dan lain-lain (hlm 16-17). 
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2.5.6. Media Kampanye 

Landa (2010) memaparkan ragam media yang dapat digunakan dalam 

perancangan iklan atau kampanye. Landa membagi media tersebut sebagai 

berikut: 

1. Print Media 

Print media meliputi majalah, koran, outdoor (billboard), poster dan lain-

lain. Dalam print media biasanya terdapat elemen-elemen sebagai berikut: 

 - Headline : Pesan teks utama 

 - Visual : Pesan visual utama 

 - Body Copy : Penjelasan pelengkap dari headline berupa teks 

 - Product shot : Ilustrasi atau foto dari produk yang diiklankan 

- Tagline : kata-kata menarik yang menjadi bagian dari strategi   

periklanan produk tersebut.  

- Sign off : Meliputi logo penyelenggara atau logo produk, berikut 

dengan website dan informasi terkait merk tersebut. 

2. Motion, Broadcast dan Broadband Media 

Kategori ini meliputi televisi, web commercials, web films, interractive 

content, online guerrila, dan lain-lain. Yang harus diperhatikan dalam 

membuat iklan di media ini adalah, cepat mendapat perhatian audien dan 

entertaining, karena untuk membuat audien tertarik dan menonton sampai 

selesai iklan yang kita buat. 
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3. Website 

Website pada umumnya merupakan media yang sifat pesannya satu arah. 

Namun, Membuat website pun harus menarik perhatian audiennya agar 

mereka menikmati dan lebih lama mengakses website-nya. Dalam 

pembuatannya, peran penggunaan grid dan flow membaca sangat 

membantu kemudahan audien mengakses dan menerima pesan yang 

tersaji.   

4. Social Media 

Kehadiran media sosial memungkinkan merk atau produk untuk 

berinteraksi secara langsung terhadap target audiennya, sekaligus 

mendapat feedback. Media sosial merupakan lingkungan yang intim bagi 

penggunanya, kehadiran iklan yang terlalu ‘hard-message’ dapat 

mengganggu kenyamanan pengguna media sosial. Jika brand dapat 

memanfaatkan potensi mengiklankan tanpa mengganggu kenyamanan atau 

privasi pengguna, barulah itu merupakan strategi periklanan yang pintar. 

5. Unconventional Media 

Media cetak, radio atau billboard merupakan media tradisional. Disebut 

media tradisional karena audien sudah mengetahui bentuk, letak serta 

waktu munculnya sebagai sebuah iklan. Unconventional media adalah 

sarana periklanan diluar media tradisional, lewat bentuk-bentuk baru yang  

tidak disadari audien.
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