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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kampanye 

Dalam buku Manajemen Kampanye, Venus (2018) mengungkapkan bahwa 

kampanye selalu jelas, spesifik, dan dapat diukur dengan mudah. Kampanye 

ditujukan untuk mengubah kesadaran publik terhadap isu, perilaku, atau peristiwa 

tertentu, dengan menggunakan aspek rasionalitas pesan dan kredibilitas sumber 

sebagai dasar pembentukan pesan, disusun dalam aspek emosional (hlm. 7). 

Collins English Dictionary (2012) menyatakan bahwa kampanye 

merupakan beberapa aktivitas yang direncanakan, yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam periode waktu tertentu untuk mencapai sesuatu, seperti 

peubahan sosial atau politik. (hlm. 12). 

2.1.1. Model Kampanye 

Dalam buku Manajemen Kampanye, model kampanye bertujuan untuk 

memahami fenomena kampanye tidak hanya dari tahapan kegiatannya, Di 

samping itu dari interaksi antar komponen yang terdapat di dalamnya. 

(hlm. 24). 

Model Kampanye Komunikasi Kesehatan Strategis yang berfokus 

pada promosi kesehatan, dalam tindakan komunikasi yang disusun untuk 

memengaruhi masyarakat dalam menerima dan menjalani pola hidup yang 

sehat. Model ini dikemukakan oleh E.W. Maibach, G.L. Kreps, dan E.W. 

Bonaguro pada tahun 1993, mereka mengembangkan dari hasil riset 
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sebagai titik tolak mereka merancang strategi kampanye sosial. Model ini 

ditujukan untuk membentuk perilaku sehat publik dimulai dari 

menetapkan tujuan kampanye. 

Dalam model E.W. Mailbach, G.L. Kreps, dan E.W. Bonaguro (2018) 

terdapat empat tahap di kampanye komunikasi kesehatan strategis yaitu 

(hlm. 42-45): 

1. Tahap pertama yaitu penyelenggara kampanye harus menetapkan 

bagaimana membentuk pengetahuan baru atau mengubah pengetahuan 

dan keyakinan lama yang sudah tidak relevan. Dalam tahap ini pelaku 

kampanye harus memutuskan nantinya berfokus pada pengubahan 

sikap atau perilaku. 

2. Tahap kedua yaitu menetapkan teori. Kegiatan kampanye tidak dapat 

dilakukan hanya dengan mengandalkan feeling, melainkan harus 

mendasari pengetahuan teoritis tentang bagaimana tujuan perubahan 

sikap atau perilaku yang harus dilakukan berdasarkan prinsip, konsep, 

atau temuan-temuan ilmiah yang dirangkum dalam teori kampanye. 

Menegaskan dalam menerapkan prinsip penggunaan teori sebagai titik 

tolak kampanye dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap 

evaluasi. 

3. Tahap ketiga yaitu analisis komunikasi. Dalam teori ini bertujuan 

untuk merancang strategi komunikasi keseluruhan, mulai dari 

menentukan analisis masyarakat, merancang pesan, menentukan 

saluran, sampai memilih juru bicara atau penyampai pesan kampanye. 
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Memahami dan memastikan bahwa pesan kampanye dapat di terima 

dalam persepsi masyarakat. Dengan maksud lain masyarakat tidak 

menganggap pesan yang disampaikan bertentang dengan norma atau 

keyakinan mereka. 

4. Tahap keempat yaitu implementasi, dengan menggunakan pendekatan 

marketing mix. Dalam hal ini terdapat empat aspek yang harus ditinjau, 

berupa aspek product (produk ,gagasan, atau kandidat), price (harga 

dalam arti biaya, reward, pengorbanan, atau lainnya), place (saluran 

dan penempatannya), dan juga promotion (penerapan teori-teori yang 

dituju dalam tahap penetapan teori dan analisis komunikasi). 

2.1.2. Jenis – Jenis Kampanye 

Venus (2018) menyatakan terdapat tiga kategori dalam jenis kampanye 

menurut Charles U. Larson di dalam buku Manajemen Kampanye yaitu 

(hlm.25) : 

1. Product-oriented campaigns  

Pada umumnya kampanye ini terjadi dalam lingkungan bisnis untuk 

memperoleh keuntungan finansial. Kampanye ini sering dipertukarkan 

antara commercial campaign atau corporate campaign. Kampanye 

yang bertujuan untuk menjual produk untuk membangun merek 

perusahaan dan membangun reputasi dalam kaitan dengan tanggung 

jawaban sosial perusahaan sebagai bagian kampanye komersial. 
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Gambar 2.1 Product Oriented Campaign 

(http://www.sychong.com/uploads/3/4/8/3/34832492/ 

screen-shot-2017-10-19-at-16-07-58_1_orig.png) 

2. Candidate-oriented campaigns 

Pada umumnya kampanye ini dimotivasi oleh minat untuk meraih 

kekuasaan politik. Kampanye ini bertujuan untuk memenangkan 

dukungan masyarakat terhadap calon-calon yang diajukan partai 

politik agar menduduki jabatan-jabatan politik yang memperebutkan 

melalui proses pemilihan umum. 

 

Gambar 2.2 Candidate Oriented Campaign 

(http://www.changethethought.com/wp-content/obama_series_2.jpg) 
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3. Ideologically oriented campaigns   

Pada umumnya kampanye ini berorientasi pada tujuan – tujuan yang 

bersifat khusus dan umumnya berdimensi perubuhan sosial. Kampanye 

yang bertujuan untuk menangani masalah – masalah sosial dengan 

perubahan sikap dan perilaku publik yang berkaitan. 

  

Gambar 2.3 Ideologically Oriented Campaign 

(https://www.parhlo.com/wp-content/uploads/2015/06/ 

Social-Campaign-Speechless-2.jpg) 

2.1.3. Strategi Kampanye 

Menurut Sugiyama, Andree dan tim Dentsu lainnya (2011), strategi 

komunikasi kampanye terdapat AISAS. AISAS merupakan tahapan - 

tahapan sesuai dengan proses, yang dimulai dengan attention dan berakhir 

dengan action. tetapi tahapan tersebut tidak harus berurutan dan tahapan 

tersebut dapat dilangkahi dan dapat diulangi. 
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Gambar 2.4 AISAS 

Contohnya audiens yang tertarik dengan artis yang muncul di TV 

komersial dan audiens langsung berbagi cerita melalui blognya mengenai 

artis yang dilihatnya di TV (Attention, Interest, Share). 

Proses kerja AISAS dimulai dari  audiens yang menyadari 

(attention) adanya sebuah produk baru, jasa, atau iklan. terdapat 

ketertarikan produk (interest) untuk mencari informasi lebih tentang 

produk baru tersebut (searches). proses pencarian informasi produk 

tersebut dapat melalui internet, perbandingan produk dengan produk 

lainnya, bertanya dengan keluarga atau teman yang mengenai produk 

tersebut. Setelah mendapatkan informasi kemudian audiens menjadi calon 

konsumen untuk membeli sebuah produk baru tersebut (action). setelah 

memakai produk baru tersebut, biasanya konsumen memberikan kesan 

pertama terhadap produk tersebut melalui media internet atau ke kerabat 

dan teman (share) (hlm. 80-81). 
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Dalam buku Kampanye Public Relations, dalam kampanye selain 

memberikan informasi, persuasif, dan menanamkan awareness di benak 

konsumen berupaya memotivasi pembeli. Dalam kampanye juga bertujuan 

menciptakan pengetahuan, pengertian, pemahaman, kesadaran, minat, dan 

dukungan dari berbagai lembaga atau organisasi untuk memperoleh citra. 

Dalam buku The Process dan Effects of Mass Communication menurut 

Wilbur Schramm cara penyampain pesan yang mendukung sukses atau 

tidaknya dalam kampanye, yaitu (hlm. 36-38): 

1. Pesan dibuat untuk menarik perhatian dan sedemikan rupa. 

2. Pesan dibuat untuk mudah dipahami atau dimengerti melalui lambang-

lambang oleh masyarakat. 

3. Pesan dibuat untuk menghasilkan kebutuhan pribadi yang dapat 

diartikan oleh masyarakat. 

4. Pesan dibuat untuk memenuhi sesuai dengan situasi dan keadaan 

kondisi dari masyarakat. 

2.1.4. Persuasi Kampanye 

Dalam buku Persuasive Communication Campaign menurut Michael Pfau 

dan Roxanne Parrot mengartikan persuasi kampanye merupakan aktivitas 

kampanye yang selalu melekat dengan kegiatan komunikasi persuasif. 

Tindakan komunikasi persuasif memiliki sifat luas akan tetapi persuasive 

bukan untuk tujuan perorangan. Di dalam kampanye terdapat empat aspek 

komunikasi persuasi yaitu (Ruslan, 2013, hlm.26-27). 
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1. Suatu kampanye membentuk ruang tertentu dalam pikiran masyarakat 

mengetahui tanggapan produk, dan suatu gagasan program tertentu 

bagi kepentingan masyarakat. 

2. Suatu kampanye berlangsung terhadap berbagai tahapan dimulai dari 

menarik perhatian, tema, memotivasi dan mendorong untuk bertindak 

secara nyata dalam partisipasi masyarakat yang dituju. 

3. Suatu kampanye mampu membuat cerita yang menarik yang 

mendorong masyarakat yang dituju dapat terlibat baik dalam simbolis 

maupun praktis dalam mencapai tujuan dari tema kampanye. 

4. Suatu kampanye tergolong berhasil atau tidaknya melalui kerja sama 

dengan pihak media massa untuk membujuk perhatian, kesadaran, 

dukungan dan mengubah perilaku nyata dari masyarakat. 

Dalam buku Manajemen Kampanye, persuasi kampanye harus memiliki 

pesan yang dirancang dengan memasukkan seni dan teori ilmiah. Seni 

memberikan sentuhan estetika dan kreatif terhadap pesan, seperti 

penataan, pewarnaan, pemilihan jenis huruf, sampai visualisasi, kemudian 

pesan dapat jelas terdengar dan nyaman dilihat. Dalam persuasi kampanye 

terdapat tiga teori, yaitu (hlm.108-116): 

1. Teori Retorika Aristoteles 

Persuasi kampanye berupaya untuk memengaruhi orang, yang harus 

dapat memberikan alasan mengapa seseorang dapat menerima tidak 

yang disarankan. Dalam hal ini, seseorang diajak berpikir tentang 

benar tidaknya suatu pesan berdasarkan tiga hal, yaitu : 
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a. Ethos 

Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada sumber 

pesan. Pesan yang bersifat etis dan dapat dipercaya yang berkaitan 

dengan himbauan pesan. Penerapan ethos dalam kampanye dapat 

dilihat dari orang professional yang dikontrak oleh suatu organisasi 

untuk mempromosikan merek dalam mambangun citra dalam suatu 

produk. Perencana kampanye harus dapat mempertimbangkan 

integritas, keahlian, kejujuran, dan reputasi dalam 

merepresentasikan lembaga atau produk tersebut. 

b. Pathos 

Pathos atau aspek emosional merupakan berbasis emosi, seperti 

menimbulkan rasa bersalah, belas kasihan, ketakutan, solidaritas, 

atau kebangaan. Pada dasarnya manusia bertindak berdasarkan 

emosi. Menurut Greenfield, emosi tidak dapat dipisahkan dari 

sebuah perilaku manusia. Perencana kampanye memanfaatkan 

aspek emosi dalam menyampaikan suatu pesan dalam sebuah 

desain.  

c. Logos 

Logos atau aspek rasionalitas pesan dapat berbentuk data statistik, 

hasil-hasil penelitian ilmiah atau hasil pemikiran logis. Menurut 

Carden, fakta statistis tidak dapat berdiri sendiri karena kurangnya 

inspiratif, kurang menarik, dan kurang memotivasi masyarakat. 

Logos membuat informasi factual menjadi nyata bagi masyarakat. 
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2. Teori Sosial Kognitif 

Teori sosial kognitif merupakan prinsip-prinsip teori belajar sosial, 

yang memfokuskan pada proses berpikir manusia. Teori ini bergagasn 

bahwa manusia berperilaku berdasarkan observasi dan prinsip 

penguatan hingga hukuman. Teori ini memberikan dampak berperilaku 

dan bertindak yang kemudian akan muncul dalam situasi yang sama. 

Proses dalam belajar juga dapat terjadi pada masyarakat yang 

mengidentifikasikan diri sebagai model dan memiliki kemampuan 

untuk melakukannya sendiri. Hal ini menudukung strategi 

penyampaian pesan melalui desain yang mementingkan penekanan 

pada sumber pesan yang merujuk dan identifikasi terhadap 

masyarakat. 

3. Teori Konvergensi Simbolik 

Teori Konevergensi Simbolik menurut Ernest G Boorman berpendapat 

keberhasilan sebuah pesan kampanye ditentukan oleh berhasil atau 

tidaknya suatu pesan dimengerti secara bersama oleh masyarakat 

sasaran. Kampanye dapat dibilang berhasil bila dapat membangun 

persepsi yang sama tentang isi pesan yang disalurkan kepada 

masyarakat.  

2.1.5. Teknik Kampanye 

Menurut Ruslan (2008), berhasilnya suatu persuasi dalam berkampanye 

melalui beragam teknik agar dalam penyampaian pesan kepada audiens 

dapat efektif, diantaranya beberapa teknik kampanye, yaitu:(hlm 71-74) 
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1. Partisipasi 

Teknik ini merupakan teknik yang dimana peran lalu komunikasi 

memancing minat ke dalam suatu kegiatan kampanye dengan tujuan 

untuk menumbuhkan saling pengertian, menghargai, kerja sama, 

hingga toleransi. 

2. Assosiasi 

Teknik ini menyajikan isi kampanye yang menyangkut dalam suatu 

peristiwa yang dibicarakan di keramaian agar dapat memancing 

perhatian masyarakat. 

3. Teknik Integratif 

Teknik ini cara untuk menyatukan diri kepada masyarakat secara 

komunikatif dengan mengatakan : “kita, kami, anda sekalian atau 

untuk anda, dan sebagainya, yang artinya mengandung makna bahwa 

untuk mengambil manfaat dan kepentingan bersama. 

4. Teknik Ganjaran 

Teknik ini dimaksud untuk mempengaruhi pengirim pesan dengan 

suatu ganjaran. Yang sebagainya memungkinkan berupa benefit, 

kegunaan, ancaman, hingga suatu yang menakutkan. 

5. Teknik Penataan Patung Es 

Teknik ini merupakan upaya penyampaian pesan suatu kampanye agar 

dapat dilihat, didengar, diaca, dirasakan dan sebagainya. 
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6. Memperoleh Empati 

Teknik ini menempatkan diri dalam posisi pengirim pesan, ikut 

merasakan dan peduli situasi. Hal ini dikenal dengan social 

responsibility and humanity relations. 

7. Teknik Koersi  

Teknik ini menekankan suatu paksaan yang menimbulkan rasa 

ketakutan bagi pihak pengirim pesan yang bertentangan melalui suatu 

ancaman. 

2.1.6. Media Kampanye 

Menurut Rakhmat (2008) kampanye merupakan suatu komunikasi yang 

berkaitan dengan beragam media komunikasi dimana berhubungan dengan 

sasaran, kelompok, dan umum (hlm. 188-194). 

1. Above the line merupakan media yang dikategorikan seperti televisi, 

radio website, koran, dan lain-lain. 

2. Below the line merupakan media yang dikategorikan seperti poster, 

brosur, flyer, stiker, dan lain-lain. 

3. Alternatif media merupakan media yang dikategorikan seperti balon, 

kaos, dan lain-lain. 

4. Ambient media merupakan media yang dikategorikan seperti benda 

publik (tempat sampah, gagang pintu, lift, dan lain-lain). 
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2.2. Desain 

Menurut Lauer dan Pentak (2008) desain merupakan merencanakan dan 

yang sudah diatur dalam suatu rancangan. Desain bersifat dalam berbagai 

displin seni dari sebuah gambar dan lukisan seperti patung, fotografi, dan 

media yang berkaitan dengan waktu seperti film, video, grafik komputer, 

dan animasi (hlm. 4). 

2.2.1. Prinsip – Prinsip Desain 

Menurut Lauer dan Pentak (2008) terdapat beberapa prinsip di dalam 

sebuah desain yaitu (hlm. 28-94): 

1. Unity  

Unity merupakan sebuah harmoni atau kecocokan di antara unsur-

unsur dalam sebuah desain. Beberapa hal yang ada dalam unity 

memiliki satu kesatuan dalam unsur-unsur dalam desain. unity muncul 

dikarenakan adanya representasi atau bentuk abstrak dalam desain. 

Unity dalam  desain direncanakan dan dikuasai oleh perancang. Istilah 

lain untuk desain adalah komposisi, yang menyiratkan perasaan 

organisasi yang sama. 

2. Emphasis 

Emphasis merupakan sesuatu menarik perhatian pembaca, titik 

penekanan atau titik fokus. emphasil ditekankan dapat menarik 

perhatian dan membuat pembaca tertarik untuk melihat lebih dekat. 
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3. Contrast 

Terdapat penekanan titik fokus yang jelas pada gambar yang menarik 

perhatian pembaca. 

4. Isolation 

Terdapat sebuah elemen secara kontras di antara elemen lainnya yang 

dibuat secara sengaja. 

5. Placement 

Sebuah desain yang berfungsi dengan menempatkan titik fokus dalam 

elemen perspektif pada suatu bidang. 

6. Rhythm 

Prinsip desain yang berdasarkan pengulangan dalam suatu element 

kesatuan secara berturut-turut menunjukkan sebuah irama. 

7. Balance 

Balance merupakan bentuk pengulangan yang berada pada titik yang 

sama di kedua sisi. 

2.2.2. Teori Warna 

Menurut Landa (2011) warna merupakan energi cahaya yang dengan 

cahaya semua orang dapat melihat warna dari pantulan cahaya yang 

didapatkan dari lingkungan sekitar oleh mata yang disebut reflected color. 

Warna pada umumnya digunakan dalam bentuk simbolisasi dan suatu 

budaya (hlm. 19). 

 Menurut Hanson (2017) dalam buku Colour Design : Theories and 

Application mengatakan bahwa pembaca dapat melihat warna umum yang 
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diartikan dengan negatif, visual properti cahaya yang tidak berkelanjutan 

terhadap penerangan, penyerapan, tekstur, kilau, atau tembus pandang. 

Untuk melihat warna, mata diberi batasan resolusi cahaya yang berlebihan 

dan penglihatan melalui media perubahan cahaya warna. (hlm.3). 

 Dalam buku Color Design Workbook : A real World Guide To 

Using Color In Graphic Design, terdapat kategori warna dengan artinya 

(hlm 24-31) : 

1. Primary Colors 

a. Merah 

Warna merah terikat dengan api, darah, dan seks. Dari sisi 

positifnya, merah dapat diartikan sebagai gairah, cinta, energi, 

semangat, hasrat, perasaan yang meluap, hangat, dan kekuatan. 

Dari sisi negatifnya, merah dapat diartikan sebagai agresi, 

marah, perkelahian, keji, dan ketidaksopanan. 

b. Kuning 

Warna kuning terikat dengan sinar matahari. Dari sisi 

positifnya, kuning dapat diartikan intelek, bijaksana, optimis, 

cahaya, idealism, dan gembira. Dari sisi negatifnya, kuning 

dapat diartikan sebagai rasa iri, ketakutan, kebohongan, dan 

peringatan. 

c. Biru 

Warna biru terikat dengan laut dan lanjut. Dari sisi positifnya, 

biru dapat diartikan sebagai pengetahuan, nyaman, damai, 

Perancangan Kampanye Sosial..., Michael Yonathan Tandi, FSD UMN, 2018



20 

 

maksulin, loyal, daya pikir, cerdik, dan adil. Dari sisi 

negatifnya, biru dapat diartikan sebagai depresi, kebebasan, dan 

cuek. 

2. Secondary Colors 

a. Hijau 

Warna hijau terikat dengan tumbuhan, alam, dan habitat hidup. 

Dari sisi positifnya, hijau dapat diartikan uang, kesuburan, 

pertumbuhan, sukses, alam, penyembuhan, harmoni, jujur, dan 

anak muda. Dari sisi negatifnya, hijau dapat diartikan iri hati, 

racun, tamak, dan kebencian. 

b. Ungu 

Warna ungu terikat dengan kerajaan dan spiritual. Dari sisi 

positifnya, ungu dapat diartikan kemegahan, imajinasi, 

inspirasi, kebijaksanaan, mistis dan kerajaan. Dari sisi 

negatifnya, ungu dapat diartikan melewati batas dan 

ketidakwarasan. 

c. Oranye 

Warna oranye terikat dengan musim gugur dan jeruk. Dari sisi 

positifnya, oranye dapat diartikan dengan kretifitas, unik, 

semangat, ramah, kesehatan, fantasi, dan aktivitas. Dari sisi 

negatifnya, oranye dapat diartikan dengan kenakalan dan 

keributan. 

3. Neutral Colors 
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a. Hitam 

Warna hitam terikat dengan malam dan kematian. Dari sisi 

positifnya, hitam dapat diartikan dengan kekuatan, elegan, 

formal, serius, misteri, gaya pakaian. Dari sisi negatifnya, 

hitam dapat diartikan dengan ketakutan, kejahatan, hampa, 

penyesalan, dan berduka. 

b. Putih 

Warna putih terikat dengan cahaya dan murni. Dari sisi 

positifnya, putih dapat diartikan dengan sempurna, pernikahan, 

bersih, ringan, lembut, jujur, sederhana, dan kebaikan. Dari sisi 

negatifnya, putih dapat diartikan dengan pengasingan dan 

lemah 

c. Abu – abu 

Warna abu-abu terikat dengan netral. Dari sisi positifnya, abu-

abu dapat diartikan seimbang, pelindung, dewasa, klasik, dan 

rendah hati. Dari sisi negatifnya, abu-abu dapat diartikan 

dengan usia tua, ketidakpastian, ragu, bosan, dan sedih.  

2.2.3. Tipografi 

Dalam buku Graphic Design Solutions, tipografi merupakan sebuah desain 

dalam bentuk huruf dan susunan dua dimensi ruang (untuk media cetak 

dan media layar) dan di ruang dan waktu (untuk pergerakan dan interaktif 

media). jenis teks berisi konten utama, pada umumnya dalam bentuk 

paragraf, kolom, atau keterangan (hlm. 44). 
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2.2.4. Layout 

Menurut Arnston (2012) layout merupakan upaya penciptaan 

keseimbangan atau kesinambungan antar lemen dalam desain, agar dapat 

secara efektif mengkomunikasikan informasi dengan baik secara estetika. 

Arnston menambahkan bahwa layout bukan hanya sekadar meletakkan 

elemen foto, tulisan, atau artwork tetapi menjadi elemen saling 

terintergrasi dan memiliki sebuah relasi satu sama lain dalam sebuah 

desain (hlm.111). Terdapat beberapa prinsip saat layout yaitu (hlm. 112-

119): 

1. Proporsi antar elemen layout, seperti perbandingan antar teks dalam 

ukuran, gambar, dan elemen lainnya dalam suatu media. 

2.  Visual rhythm, memunculkan kesan pergerakan dalam layout melalui 

repetisi dalam bentuk, warna, tekstur, tebal tipis teks, letterspacing, 

ukuran, dan penempatan elemen.  

3. Grid, yang bersifat invisible sebagai panduan dalam penempatan 

elemen dalam layout. Grid berfungsi untuk mengatur kelanjutan 

(continuity) pada single page atau multiple page, yang menciptakan 

suatu kesatuan dalam halaman. 

Menurut Cullen (2007), Grid memiliki dasar dalam komposisi sebagai 

berikut (hlm.60): 

1. Single Column Grid 

Grid yang membentuk komposisi sederhana yang dimana peletakan 

sebuah teks dengan jumlah yang banyak. 
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2. Multiple Column Grid 

Grid yang menyusun komponen kolom memiliki jarak di setiap kolom 

memberikan fleksibilitas pada desain yang menggunakan proyek 

kompleks seperti buku, majalah, media publikasi yang memiliki 

konten banyak. 

3. Modular Grid 

Seperti Multiple Column Grid yang memiliki jarak antar kolom, tetapi 

di dalam grid terdapat jarak membentang secara horizontal sesuai 

dengan flowline. 

4. Alternative Grid 

Grid yang muncul secara alami tanpa memiliki aturan. Grid yang 

bergantung pada elemen visual berfungsi dengan intuisi pada proses 

desain. 

5. Breaking the Grid 

Grid yang muncul saja tanpa ada aturan yang jelas, kelebihannya 

adalah memiliki kebebasan dalam menentukan garis sehingga lebih 

dinmis dan tanpa batasan jumlah. 

2.2.5. Copywriting 

Menurut buku Copywriting Successful writing for desain, advertising, and 

marketing. Copywriting merupakan sebuah bagian yang penting dengan 

berkomunikasi dalam sebuah desain. Sebagai copywriter memiliki 

kesenangan sendiri dalam membuat cerita yang menarik agar menarik 
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perhatian audiens dengan kata-kata yang unik. Terdapat peran empat 

bagian yaitu : 

1. Headline 

Menggunakan kekuatan dalam sebuah kata-kata yang kreatif agar dapat 

menarik perhatian para pembaca. 

2.  First Paragraph 

Menggunakan kata-kata kreatif yang menjelaskan headline agar pembaca 

dapat memahami dan memiliki ketertarikan untuk membaca konteks 

selanjutnya. 

3. Body copy 

Menggunakan kata-kata yang menjanjikan berhubungan dengan First 

Paragraph 

4. Further Temptations 

Memberikan suatu kata baru yang menjanjikan sesuai dengan konteks 

yang ingin disampaikan sebelum diakhir kalimat. 

5. Final Paragraph 

Menggunakan kalimat yang menjanjikan kepada pembaca dengan konteks 

yang memberikan manfaat bagi pembaca. 

2.2.6. Fotografi 

2.2.6.1. Pengertian Fotografi 

Menurut Landa (2011) Fotografi merupakan sebuah tampilan yang dibuat 

menggunakan kamera untuk menangkap atau merekam sebuah gambar. 

Fotografi memiliki banyak variasi yaitu still life, portrait, sport, outdoor 
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imagery, fashion, journalis, pemandangan, perkotaan, gambar bergerak, 

acara, makan, dan lainnya. (hlm. 111) 

2.2.6.2. Elemen Fotografi 

Menurut Rutter (2007), dalam aturan kompisis fotografi terdapat 2 

kategori umum, yaitu komposisi yang diatur dalam membuat suatu objek 

foto terlihat lebih menyenangkan dan komposisi yang diberikan kesan 

yang mendalam pada suatu objek foto. Berikut komposisi fotografi (hlm. 

46-57): 

1. Rule of Thirds 

Salah satu komposisi yang paling efektif dalam menghasilkan 

komposisi yang dinamis dan seimbang. Gambar dibagi menjadi 3x3 

yang dibagi sama rata dalam memanfaatkan ruang, garis horizontal, 

dan vertikat yang disebut komposisi rule of thirds. 

 

Gambar 2.5 Rule of Thirds 

(https://www.lightroompresets.com/blogs/pretty-presets-blog/6264342-the-rule-of-

thirds, 2018) 
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2. Lead in Lines 

Komposisi foto yang menggunakan bantuan “garis” yang terlihat jelas 

pada foto secara tidak langsung mengarahkan audiens pada suatu objek 

yang menjadi titik fokus. 

 

Gambar 2.6 Leading Lines 

(https://digital-photography-school.com/how-to-use-leading-lines-effectively-in-

landscape-photography/) 

3. Natural Frames 

Komposisi foto yang menggunakan elemen-elemen alam yang sudah 

ada untuk dijadikan bingkai objek utama pada gambar. Komposisi ini 

memberikan efek objek yang terlihat seolah-olah dari suatu jendela. 

 

Gambar 2.7 Natural Frames 

(http://www.nhm.ac.uk/visit/wpy/gallery/2015/images/black-and-white/5007/natural-

frame.html) 
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4. Color 

Komposisi foto yang menggunakan warna kontras antar warna objek 

utama dengan background objek. 

  

Gambar 2.8 Color 

(https://beyondthemesas.com/tag/color-photography/) 

5. Depth of Field 

Komposisi foto yang menggunakan dengan memainkan ketajaman 

antar objek utama dengan background. 

 

Gambar 2.9 Depth of Field 

(http://www.shawacademy.com/blog/the-beginners-guide-understanding-depth-

field/) 
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6. Get in Close 

Komposisi foto yang menggunakan objek yang dipenuhi seluruh frame 

foto, tanpa ada celah sehingga objek foto tampak terpotong, tetapi 

membuat komposisi terlihat bagus. 

 

Gambar 2.10 Get in Close 

(https://digital-photography-school.com/getting-to-know-your-lenses/) 

7. Breaking the Rules 

Komposisi foto yang tidak mengikat pada aturan komposisi yang 

sudah ada sebelumnya dengan hanya mengandalkan selera fotografer 

dalam mengambil sebuah gambar, seperti meletakkan objek utama di 

tengah gambar, mencoba beberapa macam angle foto, tidak 

menggunakan titik fokus yang jelas, atau meletakkan objek di tepi 

gambar. 
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Gambar 2.11 Breaking the Rules 

(https://www.photovideoedu.com/Learn/Articles/jim-zuckerman-on-composition-

breaking-the-rules.aspx) 

2.2.7. Videografi 

Menurut Cubitt (1993), videografi adalah sebuah proses dalam pembuatan 

video yang menggunakan sebuah media rekaman yang menggunakan pita 

perekam suara untuk menyalurkan suara dan gambar yang sudah 

diselaraskan. (hlm. 3) 

2.3. Lari 

2.3.1. Pengertian Lari 

Dalam buku Pembelajaran Atletik, lari pada umumnya gerakan dasar lari 

salah satunya adalah gerakan lari (hlm 28-33). 

Gerakan lari adalah gerakan langkah kaki bersamaan dengan ayunan 

lengan. Yang harus diperhatikan dalam berlari dan menentukan kecepatan 

lari adalah kecondongan badan disesuaikan dengan tipe lari, pengaturan 

nafas, dan harmonisasi gerakan lengan dan tungkai. Gerakan kaki dimulai 

dari tahap menumpu lalu mendorong sedangkan kaki ayun dilakukan 
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dengan cara gerak pemulihan dan gerak ayunan. Yang menentukan 

kecepatan lari adalah panjang langkah x frekuensi langkah. 

 

Gambar 2.12 Rangkai Gerakan Lari Sprint 

(Pembelajaran Atletik/Drs. Yoyo Bahagia, M. Pd/2000) 

Kaki tumpu diletakan dari telapak kaki bagian depan, lurus ke depan. 

Tahap mendorong mata kaki, lutut dan pinggul diluruskan. Lalu kaki 

ditekuk selama pemulihan dan mengangkat lutut ke arah depan dalam 

tahap mengayun. Kemudian ayunkan lengan ke depan lalu ke belakang, ke 

depan setinggi bahu, ke belakang melewati panggul. Sikut sikut 

membentuk 90 derajat. 

 

Gambar 2.13 Tahap Menumpu dan Mendorong 

(Pembelajaran Atletik/Drs. Yoyo Bahagia, M. Pd/2000) 
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2.3.2. Variasi Lari 

Menurut Hufton (2015), Dalam lari memiliki banyak gaya dan bagi 

pemula untuk mencoba berkonsentrasi dalam beberapa variasi dan 

menikmati sehingga dapat memaksakan diri tanpa menyiksa diri sendiri 

(hlm. 46-47). 

1. Fartlek 

Variasi lari yang dimulai dengan menentukan titik seperti tanda jalan, 

pohon, tiang untuk memulai start berlari dan titik finish.  

2. Musical Sprints 

Variasi lari ini menggunakan musik untuk menemani ketika berlari. 

Mengunakan pemutar musik sebagai penentu ketika berlari cepat atau 

lambat dengan musik yang bertempo berbeda-beda. Pilihan lain, dapat 

lari dengan cepat ketika bagian reff dalam musik, dan lari dengan 

lambat ketika bagian verse.   

3. Spiral Session 

Variasi lari menggunakan taman sebagai tempat berlari, dengan 

melakukan empat hingga lima putaran yang dimulai dari rute yang 

paling besar dengan lari kecil. Untuk selanjutnya menggunakan rute 

yang paling kecil dengan lari cepat. 

2.3.3. Perlengkapan Lari 

Perlengkapan lari merupakan salah satu yang dibutuhkan ketika berlari. Dalam 

perlengkapan lari juga membutuhkan pakaian khusus lari yang berbahan polyester 

yang berbahan ringan dan tidak ada gesekan yang kasar. Kemudian membutuhkan 
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sepatu lari. Pemilihan sepatu lari terdapat berbagai tahapan menurut buku 

Complete Book of Running yaitu : (hlm. 15-20) 

1. Mengenal Pronation 

Pronation merupakan proses melatih telapak kaki bagian bawah dengan 

cara melakukan perputaran pada kaki ke bawah dan ke dalam yang 

membantu mengurangi hentakan pada kaki ketika berlari. 

2. Mengenal Jenis Kaki 

Menurut Ellis (2009) lengkungan kaki menentukan bagaimana sebuah kaki 

berfungsi ketika berlari. Terdapat tiga jenis lengkungan kaki yaitu 

lengkungan kaki tinggi yang artinya supinator, lengkungan kaki normal 

yang artinya pronator, dan lengungakan kaki datar yang artinya 

overpronate. Proses mengetahui lengkungan kaki dengan cara membasahi 

telapak kaki bagian bawah dan menapakkan kaki ke kertas putih lalu akan 

terlihat bentuk kaki. 

3. Pemilihan Sepatu 

Dalam pemilihan sepatu terdapat tiga bentuk yaitu datar, lengkungan 

sebagian, dan lengkungan. Berikut pemilihan sepatu dengan bentuk kaki : 

a. Kaki datar dan overpronate 

Membutuhkan sepatu yang menjaga kaki dari perputaran yang 

terlalu jauh yang merupakan pengaturan pergerakan sepatu. 

Pemakaian sol sepatu yang lembut, memiliki kepadatan yang 

rangkap dengan ketebalan bahan beserta pinggiran dalam sepatu 
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untuk menjaga pronation yang berlebihan dan meminimalisirkan 

pergerakan kaki bagian belakang. 

b. Kaki dengan lengkung tinggi dan supinate 

Membutuhkan sepatu yang tidak menyerap hentakan yang kuat, 

hingga memerlukan sepatu yang nyaman dengan mengurangi 

bantuan dan lebih dominan pada pergerakan kaki. Sepatu yang 

nyaman membantu dalam meminimalisirkan hentakan kaki ketika 

berlari. 

c. Kaki dengan lengkung biasa dan pronate 

Tidak membutuhkan sepatu yang khusus. Dengan kaki lengkung 

biasa tidak mengontrol pergerakan kaki yang berlebihan serta 

pergerakan pada setiap sepatu ketika berlari. 

2.3.4. Nutrisi Lari 

Dalam buku The Complete Practical Encyclopedia of Running, nutrisi lari 

diperlukan bagi orang yang ingin berlari, karena membantu meningkatkan 

kemampuan berlari dan lebih menikmati saat berlari. Terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam nutrisi  (hlm. 66-67): 

1. Tidak melewatkan sarapan dan mengonsumsi makanan ringan 1-2 jam 

sebelum. Pilihan asupan makanan dapat berupa pisang dan yogurt, dan 

kismis.  

2. Tetap menjaga stamina dengan menghindari godaan dan asupan makan 

berat dan mulai untuk mengonsumsi makanan yang sehat setiap 2-3 jam 

untuk mengurangi rasa lapar ketika berlari. 
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3. Mengonsumsi makanan dengan karbohidrat yang tepat agar membantu 

metabolisme pada tubuh. 

4. Mengonsumsi vitamin dan air yang cukup untuk menjaga stamina pada 

tubuh. 

5. Mengonsumsi good fat dengan kadar 15-30 % kalori seperti olive oil, 

telur, kacang dan alpukat yan mengandung vitamin (A, D, dan E) dan 

omega 3 dalam membantu hati dan pembuluh darah tetap sehat. 

6. Mengonsumsi protein disetiap asupan makanan yang membantu dalam 

membentuk otot dan stamina pada tubuh. Asupan makanan yang 

berprotein dapat berupa telur, kacang, dan ikan. 

2.3.5. Stretching Lari 

Stretching membuat fleksibel pada otot dan tubuh. Juga membantu meregangkan 

otot agar terhindar dari cidera ketika berlari. Terdapat gerakan stretching yang 

dilakukan sebelum melakukan olahraga lari : (hlm.24-25) 

1. Gluteals 

Mengangkat kaki dan menekukan kaki, didepan dada. Tangan memegang 

dan menarik kaki ke arah badan, tahan selama 20 detik. Gerakan ini 

meregangkan otot bagian bokong 

2. Hamstrings 

Berdiri dengan kaki selebar pinggul. Menepatkan satu kaki lurus ke depan 

dan kaki lainnya menekuk, pinggang tegap dan badan condong ke depan. 

Gerakan ini meregangkan paha bagian belakang 

3. Quadriceps  
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Berdiri dengan kedua kaki, dan menekuk satu kaki yang mengarahkan ke 

bokong,  tangan memegang dan menarik kaki yang ditekuk. Gerakan ini 

meregangkan keseluruhan bagian paha.  

4. Forward Bend 

Posisi duduk dan kaki melintang lebar, lalu tangan meraih dan tarik tumit 

kaki ke dalam dan tubuh condong kedepan. Gerakan ini meregangkan sisi 

samping kaki bagian dalam. 

5. Calves Stretch 

Menekukan kaki ke depan 90 derajat dan kaki lainnya ke belakang, lalu 

tangan diletakkan di bagian lutut kaki yang menekuk ke depan. Gerakan 

ini meregangkan lutut. 
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