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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kampanye 

Venus (2009) mendefinisikan kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh instansi atau organisasi yang jelas, kegiatan kampanye adalah bentuk 

komunikasi. Memiliki tujuan yang spesifik dan bisa dijelaskan untuk mengajak 

atau memberi persuasi kepada audiens untuk melakukan sesuatu atau bergabung. 

Kegiatan kampanye dilakukan pada jangka waktu tertentu. Kampanye bersifat 

sukarela tidak ada paksaan dari persuasi yang telah dilakukan (hlm. 5). 

2.1.1. Jenis Kampanye 

Menurut Larson yang dikutip dari Venus (2009) membagi kampanye berdasarkan 

prinsipnya membagi menjadi tiga yaitu :  

2.1.1.1. Product-Oriented 

Kampanye jenis ini digunakan pada keperluan kampanye yang bersifat 

komersial. Hal mendasar yang dilakukan oleh kampanye ini adalah untuk 

meraih keuntungan secara finansial. Pada kampanye ini paling gencar 

untuk memperkenalkan produk kepada konsumen atau target tertentu. 

2.1.1.2. Candidate-Oriented 

Kampanye jenis ini digunakan pada kampanye yang dilatar belakangi 

keperluan politik. Kampanye jenis ini berorientasi pada kandidat yang 
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ingin mencari dukungan secara politik. Kampanye jenis ini bertujuan 

untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. 

2.1.1.3. Ideology or Cause Oriented 

Kampanye jenis ini memiliki tujuan khusus dan sering digunakan untuk 

mempersuasi permasalahan yang bersifat sosial. Kampanye yang 

dilakukan memiliki fungsi untuk merubah kebiasaan atau prilaku pada 

masyarakat (hlm. 10-11). 

2.1.2. Model Kampanye 

Venus (2009) menjelaskan dalam sebuah kampanye yang dilakukan terdapat 

banyak hal yang mendasari kampanye berdasarkan fenomena yang terjadi. Model 

dalam kampanye seringkali mengambil aspek dari realitas yang dianggap penting 

dan relevan. Berikut adalah beberapa model kampanye: 

2.1.2.1. Komponensional 

Model jenis ini menggunakan komponen yang ada dalam proses 

komunikasi. Pada model kampanye ini transmisi informasi yang terjadi 

adalah searah. Transmisi ini memungkinkan interaksi yang terjadi bukan 

hal utama dalam model jenis ini. Dalam kampanye jenis ini sumber 

kampanye memiliki peran yang dominan. 

2.1.2.2. Ostergaard 

Model jenis ini dikembangkan oleh Leon Ostergaard sebagaimana 

dituliskan oleh Klingemann (Venus, 2009). Menurutnya program 

kampanye untuk sosial harus didasari oleh fakta ilmiah. Jadi langkah awal 
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yang mendasari kampanye sehingga bisa terwujud adalah identifikasi 

masalah secara faktual yang dirasakan. Dari semua fakta mengenai 

permasalahan yang terjadi kemudian ditentukan sebab dan akibatnya, 

sehingga bisa ditentukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang 

terjadi. 

2.1.2.3. The Five Functional Stages 

Pada model ini tahapan digambarkan bagaimana tahapan kegiatan 

kampanye yang dilakukan. Tahapan kegiatan tersebut diantaranya 

identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi dan distribusi. 

a. Tahap identifikasi merupakan tahap untuk menentukan bermacam 

fakta yang terjadi di lapangan. Temuan yang didapatkan selama tahap 

identifikasi akan digunakan sebagai landasan dalam membuat 

kampanye. Pada tahap ini diharapkan mendapatkan pandangan yang 

ada di masyarakat terkait topik dari kampanye. 

b. Tahap legitimasi merupakan tahap dalam kampanye, dimana program 

yang dibuat sudah mengalami pengukuhan di masyarakat sehingga 

bisa dilakukan sebagai pembuktian berdasarkan temuan fakta yang 

didapatkan dari hasil identifikasi. 

c. Tahap partisipasi dimana pada tahap ini kampanye yang dilakukan 

sudah mendapatkan dukungan yang nyata dari masyarakat selaku 

sasaran dari kampanye. Dalam tahap ini dukungan bisa diindikasikan 

melalui adanya orang yang terlibat dalam kampanye. 
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d. Tahap penetrasi sebuah gagasan yang atau insight dari sebuah 

program sudah mendapat kepercayaan masyarakat. Pada tahap ini visi 

dari kampanye sudah tertanam di benak masyarakat selaku target dari 

kampanye. 

e. Tahap distribusi adalah yang terakhir. Pada tahap ini tujuan kampanye 

sudah tercapai. Pada tahap ini konsistensi dari sebuah produk diuji 

seberapa lama bisa bertahan di pasar, atau untuk politik bagai mana 

seseorang kandidat untuk mewujudkan janji serta visi dan misi 

(hlm.12-20). 

2.1.3. Elemen Kampanye Sosial 

Venus (2009) menjelaskan dalam pelaksanaannya kampanye yang dilakukan pasti 

memiliki komponen yang bekerja di dalamnya. Setiap komponen yang ada di 

dalamnya berkontribusi dalam penyampaian kampanye (hlm. 50). 

2.1.3.1.  Mediator 

Adalah seseorang yang menggagas sebuah kampanye, berperan untuk 

memberikan gambaran lingkungan serta situasi yang akan dijadikan 

gagasan kampanye. Mediator selaku pelaku kampanye berfungsi 

menyampaikan pesan secara operasional atau langsung kepada sasaran 

(hlm. 54). 

2.1.3.2.  Pesan 

Pada sebuah kampanye sosial pesan berfungsi sebagai gagasan atau 

muatan utama dari kampanye. Pesan atau gagasan yang dibuat kemudian 

dipublikasi kepada khalayak selaku terget dari kampanye. Melalui pesan 
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yang dimuat dalam kampanye dirancang secara sistematis bertujuan untuk 

diterima oleh sasaran serta membuat respon dari target sasaran. Karena hal 

tersebut pesan dalam sebuah kampanye harus terdapat suaatu kemampuan 

yang mampu membuat audiens untuk memberikan respon (hlm. 70). 

2.1.3.3.  Media  

Media yang digunakan adalah segala bentuk alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan gagasan yang telah dibuat kepada masyarakat yang 

menjadi target. Media yang digunakan adalah lini terdepan yang akan 

berhadapan langsung dengan audien. Dimana pada media yang dibuat 

berisi pesan yang akan disampaikan kepada audien.  

Menurut Landa (2010), terdapat beberapa jenis media  yang digunakan 

dalam kampanye untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat selaku 

target sasaran berikut: 

1. Media konvensional 

Pada media jenis ini yang digunakan adalah media visual maupun 

suara yang digunakan dalam menyampaikan pesan kampanye. Media 

visual yang digunakan seperti media cetak, koran, majalah, dan 

tabloid. Media Suara yang dapat digunakan dalam kampanye berupa 

pesan yang disiarkan melalui radio. Media visual dan suara seperti 

iklan kampanye yang ditayangkan dalam televisi maupun iklan video 

di media sosial. 
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2. Media Inkonvensional 

Penggunaan media inkonvensional sering disebut dengan media 

ambien. Media ini memiliki sinergi dengan lingkungan di sekitar 

dimana penempatannya sangat fleksibel, sehingga memungkinkan 

untuk lebih dekat dengan target kampanye. 

3. Media Sponsor 

Dalam penyampaian pesan kampanye dapat juga dilakukan dengan 

menyampaikan melalui media iklan yang terkait dengan instansi 

penyelenggara kampanye. 

4. Media Aplikasi 

Aplikasi juga menjadi media dalam menyampaikan pesan kampanye. 

Seperti aplikasi pada media sosial yang digunakan oleh masyarakat, 

hal ini untuk lebih melancarkan penyebaran pesan (hlm.84). 

2.1.3.4. Target Audiens 

McQuail dan Windahl (1993) menjelaskan target dari kampanye adalah 

orang yang pengetahuan atau pemahamannya akan dirubah melalui 

edukasi yang dilakukan saat kampanye (hlm. 98). 

2.1.4. Strategi Kampanye 

Venus (2009) menjelaskan dalam membuat kampanye dilakukan pembuatan 

skema dari kampanye yang akan dilakukan, sehingga kampanye yang dilakukan 

bisa disusun secara sistematis. Diperlukan pemikiran yang matang dalam 

menentukan strategi agar pesan dapat semaksimal mungkin diterima oleh audien. 

Berikut adalah beberapa strategi kampanye: 

Perancangan Kampanye Sosial..., Radya Ramy Ivanda, FSD UMN, 2018



11 

 

 

1. Keyakinan Audiens 

Pendekatan pada strategi jenis ini dilakukan dengan cara membuat 

pesan yang ingin disampaikan sesuai dengan keyakinan yang 

diinginkan oleh audiens. Sehingga terdapat potensi penerimaan pada 

audien. 

2. Kekuatan Audiens 

Untuk mendapatkan perubahan pemahaman dari audien adalah dengan 

membuat keyakinan dalam diri audien bahwa mereka memiliki 

kekuatan atau potensi diri untuk melakukan perubahan yang dimuat 

dalam pesan kampanye. 

3. Pelibatan 

Pendekatan pada strategi jenis ini dilakukan dengan cara mengajak 

langsung audiens untuk bertindak berdasarkan keinginan yang dimuat 

dalam pesan kampanye (hlm. 43-46). 

2.1.5. Strategi Komunikasi 

Ruslan (2008) menjelaskan dalam penyampaian pesan ke audien diperlukan 

perencanaan penyampaian pesan. Dalam strategi ini terdapat urutan untuk 

menarik perhatian audien yang bias dilakukan, diantaranya adalah attention, 

interest, desire, dan action atau sering disingkat dengan AIDA. Dalam 

penggunaan AIDA bertujuan pesan yang dibuat memiliki hirarki serta teratur 

penyampaiannya.  

Perancangan Kampanye Sosial..., Radya Ramy Ivanda, FSD UMN, 2018



12 

 

 Pada tahap attention pesan maupun visual yang dibuat berfungsi untuk 

menarik perhatian target audien, sehingga pada tahap ini pesan maupun visual 

yang dibuat terlihat mencolok dibanding dengan yang lainnya karena bertujuan 

untuk menarik perhatian. Interest merupakan tahap untuk membangkitkan minat 

dimana pada tahap ini pesan yang dimuat mengarahkan audien untuk 

mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terhadap pesan yang dibuat 

dalam kampanye. Desire merupakan tahap dimana audien sudah memiliki 

ketertarikan dan minat, pada tahap ini pesan yang dimuat merupakan penjelasan 

mengenai pembahasan mengenai muatan dari kampanye. Action pada tahap ini 

penggiatan dilakukan untuk melakukan tindakan dari tujuan utama kampanye 

(hlm. 39). 

2.1.5.1. Mind Mapping 

Landa (2010) menjelaskan mind mapping adalah proses pemetaan 

pemikiran yang dilakukan untuk mencari peluang solusi yang bisa 

ditemukan untuk masalah, atau bisa juga digunakan sebagai pemetaan 

proses kreatif yang bisa dilakukan untuk mencari ide melalui pendalaman 

dari kalimat pesan utama yang bisa digunakan untuk menentukan visual 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan (hlm. 36).  

2.1.5.2. Big Idea 

Landa (2010) menjelaskan big idea merupakan suatu temuan ide yang 

unik di balik perancangan, hal ini membuat suatu karya memiliki pembeda 

dengan karya lainnya meskipun karya tersebut merupakan karya yang 
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sama namun big idea bisa membuat perbedaan melalui pesan yang 

disampaikan dan visual yang ditemukan dalam proses kreatif (hlm. 48). 

2.1.6. Iklan  

Landa (2010) menjelaskan iklan adalah sebuah cara yang digunakan dalam 

pemasaran untuk mempromosikan suatu merek atau grup tertentu. Ilkan bertujuan 

untuk meyakinkan target pasar bahwa  produk atau program yang dibuat lebih 

baik dibandingkan dengan hal serupa dari merek yang lainnya (hlm. 2). 

2.1.6.1. Pendekatan Visual 

Landa (2010) menjelaskan dalam melakukan pendekatan visual membuat 

iklan terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan pendekatan 

emosi ke audien, diantaranya adalah: Demonstration, Comparison, 

Spokesperson, Endorsement, Testimonial, Problem / Solution, Slice of Life, 

Storytelling, Cartoon, Musical, Misdirection, Adoption, Documentary, 

Mockumentary, Montage, Animation, Pod-busters, dan Entertainment. 

1. Slice of Life 

Pendekatan ini menggambarkan kehidupan sehari-hari, memperlihatkan 

kehidupan yang realistis, dan situasi yang digunakan berdasarkan 

kehidupan keseharian yang mendekati target audien. Berdasarkan 

kenyataan tersebut kemudian dibuat ke dalam narasi yang memiliki cerita 

dan berkaitan dengan kehidupan keseharian (hlm. 116). 

2. Problem-Solution 

Pendekatan ini digunakan untuk memberi introduksi terhadap suatu produk 

yang dapat memecahkan masalah. Pada pendekatan ini bisa digunakan 
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pada masa akhir kampanye untuk memberikan solusi yang berkaitan dari 

masalah yang terjadi (hlm. 110-127). 

2.1.7. Teknik Kampanye 

Ruslan (2008) menjelaskan tolak ukur berhasilnya suatu kampanye merupakan 

pokok utama dari pesan yang bisa diterima oleh audien, oleh sebab itu diperlukan 

teknik dalam menyelenggarakan kampanye. Dari hal ini terdapat beberapa teknik 

yang dapat digunakan dalam kampanye, yaitu :  

1. Partisipasi 

Teknik ini merupakan teknik yang melibatkan perhatian yang mampu 

mengarahkan perhatian target audien ke dalam kampanye. Sehingga 

menimbulkan perasaan saling menghargai, kerja sama, dan toleransi. 

2. Asosiasi 

Teknik ini memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi 

dimana perhatian sedang memuncak, kemudian pesan muncul ditengah 

perbincangan kejadian tersebut guna mendapatkan perhatian dari target 

audien.  

3. Integratif 

Teknik ini menggunakan kepentingan yang disatukan antara pelaku 

kampanye dan target audien, hal ini bertujuan untuk menarik perhatian 

dari adanya kesamaan kepentingan yang dimiliki. 

4. Personal  

Persuasi yang dilakukan pada jenis ini adalah membuat acuan kampanye 

kepada karakter target audien. Tujuan teknik ini untuk memberi kedekatan 
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antara pesan yang ingin disampaikan dalam kampanye dengan kepribadian 

target audien (hlm. 71-72). 

2.1.8. Teknik Persuasi 

Menurut Otto Lerbinger dalam bukunya Design for persuasive communication 

(Ruslan, 2008) menjelaskan persuasi merupakan suatu bujukan agar target audien 

mau menerima pesan yang dimuat dalam kampanye, berikut beberapa teknik 

persuasi yang bisa diterapkan : 

1. Respon Stimulus 

Teknik ini merupakan persuasi yang paling sederhana, yaitu berdasarkan 

konsep pengulangan. Pengulangan penyampaian pesan bertujuan untuk 

mengingatkan pesan yang dimuat secara terus menerus, hal ini dilakukan 

dengan tujuan mendapatkan perhatian dari target audien. 

2. Kognitif 

Teknik jenis ini berkaitan dengan nalar atau pemikiran target audien. 

Persuasi jenis ini mengutamakan pengetahuan guna mendapatkan 

pemahaman yang maksimal dari target audien. Pada persuasi jenis ini 

penjelasan mengenai pesan yang disampaikan lebih diutamakan  agar 

pesan yang dibuat bisa dipahami lebih jauh oleh target audien. 

3. Sosial 

Teknik persuasi ini dilakukan berdasarkan pesan yang disampaikan 

disesuaikan dengan segmentasi sosial dari target audien, hal ini dilakukan 

untuk lebih mendekatkan pesan kampanye dengan target audien dari 
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persamaan status sosial sehingga pesan yang dibuat sesuai dengan 

segmentasi taget dari kampanye. 

5. Motivasi  

Teknik persuasi ini dilakukan dengan cara membuat janji yang menggugah 

pemikiran audien untuk melakukan ajakan yang dimuat dalam pesan 

kampanye (hlm. 40-41). 

2.2. Desain Grafis 

Menurut Pentak dan Lauer (2008), desain memiliki makna sebagai perancangan 

untuk mewujudkan sesuatu menjadi nyata dan memiliki fungsi. Secara gambaran 

umum sesuatu yang didesain adalah sesuatu hal yang sudah direncanakan secara 

matang melalui berbagai konsep dan pemikiran. Sehingga hal yang dibuat tersebut 

bukan bersifat sembarangan. Karena desain memiliki fungsi yang nyata maka 

desain harus bisa menyampaikan maknanya dengan baik dan bisa dipahami 

sebagai solusi dari permasalahan (hlm. 4-5). 

2.2.1. Prinsip Desain 

Pentak dan Lauer (2009) menjelaskan ada beberapa prinsip desain yang bisa 

digunakan untuk mengarahkan desain kepada fungsi serta estetikanya tersendiri. 

2.2.1.1. Kesatuan 

Pentak dan Lauer (2008) mengatakan kesatuan adalah suatu kondisi 

dimana elemen visual yang terdiri dari bermacam-macam unsur tapi tetap 

memiliki inti yang sama sehingga meskipun setiap elemen berbeda tapi 

kita bisa menyimpulkan bahwa unsur tersebut berasal dari satu kesatuan 

yang sama. 
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1. Harmoni 

Elemen desain yang berbeda namun memiliki sinergi antar elemen 

sehingga keteraturan tersebut bisa mendukung kesatuan secara 

keseluruhan elemen. 

                                    

Gambar 2.1. Harmoni 

(Pentak dan Lauer, 2009) 

2. Pengulangan 

Penggunaan elemen yang sama dapat digunakan secara ulang dengan 

penempatan, ukuran, warna, arah dan tekstur yang berbeda akan 

memberikan kesatuan secara meluas namun tetap memberikan kesan yang 

bervariasi sehingga tidak terkesan membosankan atau kaku. 

                                     

Gambar 2.2. Pengulangan 

(Pentak dan Lauer, 2009) 
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3. Penerusan 

Elemen desain yang ditata secara teratur akan membuat suatu desain 

menyatu dan memberikan arah yang jelas. Sehingga elemen berpola bisa 

memberi arah baca atau bisa membuat audien melihat desain tersebut 

memiliki arah baca dari tiap elemen ke elemen lainnya. 

                                          

Gambar 2.3. Penerusan 

(Pentak dan Lauer, 2009) 

 

4. Konfigurasi Susunan 

Penyusunan elemen desain secara horizontal maupun vertikal yang 

membentuk kolom secara teratur pada suatu tatanan desain atau lebih 

umum disebut sebagai grid. Garis yang digunakan sebagai patokan atau 

batas tertentu dari suatu elemen desain (hlm. 28-41). 
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Gambar 2.4. Konfigurasi susunan 

(Pentak dan Lauer, 2009) 

2.2.1.2. Penekanan 

Pentak dan Lauer (2008) menjelaskan penekanan atau bisa disebut juga 

focal point pada ditujukan untuk memberikan fokus utama pada suatu 

desain dengan cara menitik beratkan suatu elemen dengan elemen yang 

lainnya sehingga akan terlihat elemen yang menjadi elemen utama dengan 

elemen pendukung.  

1. Penekanan menggunakan kontras 

Penekanan jenis ini paling sering dijumpai karena paling mudah 

diidentifikasi. Perbedaan  difokuskan pada objek utama yang dibuat lebih 

fokus atau terang dibandingkan dengan objek lainnya supaya lebih terlihat 

dominan dibanding dengan elemen lainnya. 
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Gambar 2.5. Penekanan kontras 

(Pentak dan Lauer, 2009) 

2. Penekanan menggunakan perbedaan 

Penekanan jenis ini menjadikan suatu elemen memiliki keunikannya 

sendiri dibanding dengan elemen lainnya sehingga elemen utama bisa 

mempunyai kesan sesuatu yang khusus. 

                                   

Gambar 2.6. Penekanan perbedaan 

(Pentak dan Lauer, 2009) 

 

Perancangan Kampanye Sosial..., Radya Ramy Ivanda, FSD UMN, 2018



21 

 

3. Penekanan menggunakan tata letak 

Penekanan jenis menempatkan suatu elemen pada tempat yang khusus dari 

sebuah komposisi, sehingga akan terlihat penekannya seperti elemen yang 

berada di tengah-tengah elemen pendukung lainnya (hlm. 56-63). 

 

Gambar 2.7. Penekanan tata letak 

(Pentak dan Lauer, 2009) 

2.2.1.3. Keseimbangan 

Menurut Landa,  Gonella dan Brower (2007). Elemen desain yang 

komposisinya diatur sedemikian rupa sehingga memiliki keseimbangan 

yang baik akan membuat desain tersebut terlihat stabil. Keseimbangan 

dalam desain dapat digunakan secara vertikal maupun horizontal (hlm. 

151-152). Namun, seimbang bukan berarti harus ada kesamaan pada sisi 

horizontal atau vertikal. Ada dua jenis keseimbangan dalam desain, yaitu: 

1. Simetris 

Merupakan keseimbangan yang paling sederhana karena baik secara 

vertikal maupun horizontal komposisi ini memiliki sisi yang sama, seolah 

kita bisa membagi dua komposisi tersebut. 
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Gambar 2.8. Simetris 

(Landa, Gonela dan Brower, 2007) 

2. Asimetris 

Keseimbangan jenis ini terletak pada bobot elemen yang ditempatkan. 

Secara komposisi keseimbangan jenis ini akan terlihat tidak tersusun 

secara sama, namun bobot tiap elemennya memiliki kesamaan sehingga 

keseimbangan tetap terjaga dari keseimbangan tiap elemennya bukan dari 

komposisi penataannya (hlm. 166-167). 

 

Gambar 2.9. Asimetris 

(Landa, Gonela dan Brower, 2007) 
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2.2.1.4. Irama 

Menurut Landa,  Gonella dan Brower (2007)  irama atau ritme adalah pola 

dari pengulangan yang diatur sehingga bisa memberikan keselarasan 

antara elemen desain. Irama yang dibuat secara stimulus akan 

membangkitkan emosi dari elemen yang digunakan, sehingga pengulangan 

pada irama yang selaras juga bisa menguatkan perasaan dari irama tersebut 

(hlm. 193-194). 

 

Gambar 2.10. Irama 

(Landa, Gonela dan Brower, 2007) 

2.2.2. Tipografi 

Menurut Landa,  Gonella dan Brower (2007), tipografi atau tulisan adalah elemen 

desain yang memiliki makna tersendiri pada suatu desain. Tipografi bisa 

digunakan untuk berkomunikasi secara langsung kepada audien. Karena dengan 

membaca atau memahami makna dari tulisan mampu membuat audien paham 
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terhadap maksud tertentu yang ditujukan. Sehingga tidak perlu berfikir terlalu 

keras untuk memahami desain yang dibuat. Sering kali tipografi pada desain 

digunakan sebagai alat komunikasi dengan audien untuk membantu menjelaskan 

visual yang ada (hlm. 131-133). 

 Carter (2015) menjelaskan dalam menggunakan huruf dalam membuat 

karya visual terdapat prinsip yang dapat digunakan diantaranya : 

1. Legibilitas 

 pada prinsip ini penggunaan tipe huruf harus memiliki fungsi keterbacaan 

berdasarkan kualitas serta ornamen yang melekat pada tipe huruf. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisir kesulitan membaca untuk setiap huruf yang 

akan digunakan ke media dalam desain. 

2. Bentuk Natural 

Pemilihan tipe huruf berdasarkan bentuk natural dapat disesuaikan dengan 

elemen desain yang digunakan. Hal ini bisa berdasarkan bentuk dasar huruf 

dan gaya visual, tema, maupun kedekatan bentuk huruf dengan penggunaan 

ilustrasi dalam visual. 

3. Capital dan Lowercase 

Penggunaan huruf kapital dan huruf kecil juga dapat digunakan untuk 

membuat penekanan yang berbeda pada setiap elemen tulisan, misalnya 

dalam membuat headline dan body text dapat dibedakan penggunaan huruf 

kapital dan huruf kecil berdasarkan penekanan yang diutamakan (hlm. 49-53). 
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2.2.3. Warna 

Landa,  Gonella dan Brower (2007) menjelaskan warna adalah elemen desain 

yang tidak bisa didefinisikan secara bentuk. Ketika kita mendefinisikan warna 

dari bentuk maka hal itu tidak akan terlihat nyata. Namun jika kita mendefinisikan 

warna dengan cahaya akan memberikan gambaran yang jelas (hlm. 78). 

1. Hue 

Hue adalah terjemahan dari warna. Terdapat tiga warna dasar yang tidak bisa 

diurai lagi, yaitu warna merah, kuning dan biru. Ketiga warna tersebut tidak 

bisa diurai lagi, atau dengan kata lain untuk mendapatkan warna tersebut kita 

tidak bisa mencampur warna lain untuk mendapatkan ketiga warna tersebut. 

Ketiga warna dasar tersebut ketika dicampurkan maka akan membentuk warna 

turunan yang lain. Misalnya warna kuning dicampur dengan warna merah 

akan menjadi warna oranye atau warna kuning dengan biru akan menjadi 

warna hijau. 

 

Gambar 2.11. Hue 

(Landa, Gonela dan Brower, 2007) 

2. Value 

Value adalah intensitas warna atau hue berdasarkan terang gelapnya 

berdasarkan warna putih atau hitam. Intensitas warna yang cerah akan lebih 
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banyak mengandung warna putih sehingga akan terlihat lebih terang atau 

sering disebut dengan tint. Sebaliknya warna yang gelap lebih banyak 

mengandung warna hitam sehingga warna yang terbentuk akan terlihat lebih 

gelap atau lebih sering disebut dengan shades. 

 

Gambar 2.12. Value 

(Landa, Gonela dan Brower, 2007) 

3. Saturation 

Saturasi tingkat kekuatan warna atau hue. Semakin sedikit saturasi yang ada 

pada sebuah desain makan akan membuat desain tersebut terlihat tidak 

memiliki warna atau bisa disebut chroma. Sehingga sering kali kita melihat 

visual yang tidak memiliki saturasi hanya akan menampilkan objek secara 

gelap terang saja atau hitam putih saja (hlm. 86-90). 

 

 

Gambar 2.13. Saturation 

(Landa, Gonela dan Brower, 2007) 
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4. Psikologi Warna 

Sherin (2012) menjelaskan penggunaan warna dalam desain dapat 

mempengaruhi emosi bagi yang melihat desain yang dibuat. Setiap tone warna 

yang digunakan akan mempengaruhi cara informasi dapat dipahami. Setiap 

wana yang digunakan memiliki efek yang berbeda terhadap penerimaan pesan. 

Sinestesia merupakan adalah suatu kondisi di mana rangsangan indera 

mengarah untuk pengalaman tak sadar bersamaan oleh satu atau lebih 

tambahan indra.  

 Selain penerimaan oleh indera, warna juga dapat mempengaruhi suasana 

hati dan prilaku. Karena sensasi persepsi ditentukan oleh penglihatan, hal ini 

menyebabkan sesuatu yang dilihat adalah pemahaman pertama yang didapat 

terhadap lingkungan nyata (hlm. 78-82). 

2.2.4. Layout 

Ambrose dan Harris (2005), layout atau pengaturan tata letak menyangkut pada 

semua elemen dalam desain. Bagaimana elemen tersebut ditempatkan dan 

hubungan tiap elemen tersebut baik secara keseluruhan. Semua penempatan yang 

dilakukan akan mempengaruhi bagaimana sebuah konten tersebut dapat dilihat 

atau dipahami. Pengaturan tata letak menjadi sangat penting dalam mendesain 

karena pengaturan tata letak dapat bisa membantu audiens memahami informasi 

atau bahkan malah menyesatkan (hlm. 10). Terdapat beberapa jenis pembagian 

kolom yang bisa digunakan (Graver dan Jura 2012) : 
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1. Single Column 

Penggunaan grid ini adalah yang paling dasar karena jenis ini paling 

sederhana. Grid jenis ini lebih bersifat statis sehingga memungkinkan 

digunakan untuk mengisi halaman yang berisi teks. Meka penataan 

komposisi pada grid jenis ini harus sangat baik dan diperlukan adanya 

penekanan, karena tanpa adanya penekanan atau focal point maka 

komposisi jenis ini akan sangat terkesan datar dan membosankan.  

 

Gambar 2.14. Single Column 

(Graver dan Jura, 2010) 

2. Multi Column 

Grid jenis ini sering digunakan pada halaman yang berisi konten tulisan 

yang padat. Terdapat beberapa kolom pada grid jenis ini.  Grid jenis ini 

memiliki komposisi yang efektifan dan baik untuk memuat konten yang 

padat karena memungkinkan gerak mata pada saat membaca lebih sedikit. 
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Serta memberikan fleksibilitas yang tinggi karena memungkinkan untuk 

membuat halaman yang bisa dilipat seperti hal nya brosur. 

 

 

Gambar 2.15. Multi Column 

(Graver dan Jura, 2010) 

3. Modular  

Grid jenis ini sering digunakan pada halaman yang lebih padat lagi.  

Komposisi Grid jenis ini secara umum adalah gabungan antara grid 

vertikal dan horizontal. Grid jenis ini mampu untuk menampung informasi 

yang banyak, dimana pada sebuah halaman harus memuat komponen yang 

berbeda-beda seperti koran. Dimana pada satu halaman memungkinkan 

berisi tulisan, gambar bakhan tabel yang harus dilengkapi infografik. 
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Gambar 2.16. Modular Column 

(Graver dan Jura, 2010) 

 

4. Hierarchial  

Komposisi grid jenis ini  menciptakan focal point yang lebih spesifik. 

Penempatan pada komposisi grid jenis ini  berdasarkan konten tertentu 

yang ingin lebih dominan penekanannya sehingga penekanannya sangat 

eksprresif, sehingga tidak memiliki potongan garis yang simetris (hlm. 26- 

40). 
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Gambar 2.17. Hirarchial Column 

(Graver dan Jura, 2010) 

2.2.5. Gambar 

Meggs (2008) menjelaskan gambar adalah semua ilustrasi yang mampu di 

identifikasi bentuknya secara nyata merupakan gambar. Ilustrasi yang dibuat di 

berbagai media baik secara sederhana hingga yang kompleks sekalipun 

merupakan gambar (hlm. 19). 

2.2.6. Ilustrasi 

Wigan (2008) menjelaskan ilustrasi adalah cara membuat gambar yang paling 

mendasar. Ilustrasi bisa berbentuk digital maupun manual beragam cara 

membuatnya. Ilustrasi memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan secara 

visual, sehingga bisa mendukung tulisan yang ada pada desain yang akhirnya bisa 

memberi penjelasan lebih serta mendukung penjelasan (hlm. 14). 
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1. Pictograph 

Meggs (2008) menjelaskan pictograph merupakan elemen yang memberi 

gambaran secara tidak spesifik jika dibandingkan dengan bentuk asli. 

Penggunaan pictograph ini bisa dilakukan untuk membuat ilustrasi yang 

lebih sederhana (hlm. 18). 

 

Gambar 2.18. Pictograph 

(Meggs, 2008) 

2. Silhouette 

Silhouette merupakan ilustrasi yang dibuat spesifik dengan detail garis luar 

yang memiliki detail lebih dibandingkan dengan pictograph (hlm. 19). 

 

Gambar 2.19. Silhouette 

(Meggs, 2008) 
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2.2.7. Fotografi 

Langford (2000) mendefinisikan foto adalah gambar yang dibuat dengan 

menggunakan film yang diberi rangsangan cahaya sehingga cahaya yang 

ditangkap pada film akan menjadi gambar. Gambar yang dihasilkan dari foto akan 

terlihat sangat realis karena sensor film akan menangkap semua cahaya yang ada 

pada objek yang akan diambil untuk gambar. Penggunaan foto dalam desain pada 

dasarnya adalah perpaduan antara imajinasi, keterampilan seni (hlm. 1-2). 

2.2.7.1. Cahaya 

Praekel (2007) Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa 

diterima oleh mata manusia. Tidak ada angka yang pasti terhadap 

penerimaan cahaya karena setiap mata memiliki batasannya tersendiri. 

Cahaya memiliki tiga karakteristik yaitu amplitude atau intensitas, Panjang 

gelombang atau frekuensi, dan sudut getaran atau polarisasi. Dalam 

penjabaran umum intensitas dapat diartikan sebagai gelap terangnya 

cahaya, frekuensi sebagai yang menentukan cahaya tersampaikan, dan 

polarisasi suatu fenomena perubahan warna yang tidak kita sadari (hlm. 

12). 

 Dalam pengaturan cahaya terdapat istilah exposure. Pengaturan ini 

mempengaruhi gelap terang dari gambar yang diambil. Pengaturan 

exposure melibatkan pengaturan kecepatan rana dan bukaan (hlm. 33). 

Berdasarkan sumbernya cahaya yang digunakan meliputi : 
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1. Cahaya Natural 

Dalam penggunaan cahaya fotografi, pencahayaan natural memerlukan 

kesabaran dalam penataannya, karena dalam jangka waktu tertentu 

akan membuat cahaya yang dihasilkan berbeda dari setiap gambar 

yang diambil. Setiap waktu pengambilan gambar akan memiliki hasil 

yang berbeda berdasarkan cahaya yang ada, seperti cahaya waktu pagi 

hari, sore, dan malam akan mempengaruhi hasil pengambilan gambar 

(hlm. 56-60). 

2. Cahaya Buatan 

Dalam penggunaan cahaya fotografi, cahaya buatan sering digunakan 

oleh fotografer untuk mengatasi kurangnya cahaya dalam pengambilan 

gambar. Cahaya yang digunakan dalam cahaya buatan adalah cahaya 

yang memiliki sumber artifisial, seperti api, lampu dan cahaya ambien 

(hlm. 73-76). 

3. Cahaya Studio 

Pada dasarnya cahaya yang digunakan dalam pencahayaan studio 

adalah cahaya buatan yang penataannya bias disesuaikan berdasarkan 

kebutuhan dalam mengambil gambar. Terdapat dua cahaya yang 

digunakan dalam studio. 

 Lampu Continuous adalah lampu yang nyala terus menerus, lampu 

jenis ini sering digunakan sebagai lampu ambien dalam studio, selain 

itu lampu ini berfungsi untuk menentukan arah cahaya sebelum lampu 

flash ditembakan (hlm. 86-87). 
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Gambar 2.20. Continuous Light 

(Praekel, 2007) 

 Lampu Flash sumber cahaya yang paling kuat dalam cahaya 

studio, sehingga cahaya ini sering digunakan sebagai cahaya utama 

dalam pengambilan foto dalam studio. Lampu flash memiliki banyak 

aksesoris untuk membuat cahaya berdasarkan yang kita inginkan, 

sehingga hasil cahaya bias dipengaruhi dari aksesoris yang digunakan 

saat mengambil gambar (hlm. 90-91). 

                           

Gambar 2.21. Flash Light 

(Praekel, 2007) 
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2.2.7.2. Pengaturan Cahaya 

Pencahayaan dalam studio bukan sekedar kemewahan dalam dunia 

fotografi, melainkan memiliki fungsi untuk menyembunyikan atau 

memperlihatkan suatu garis, bentuk, tekstur, dan ruang berdasarkan gelap 

dan terang. Hal ini mempengaruhi kualitas pencahayaan yang dihasilkan 

untuk objek yang akan difoto (hlm. 110). 

1. Rembrandt  

Pencahayaan jenis ini pada awalnya digunakan dalam lukisan pada abad 

16 oleh Rembrandt Van Rijn, seorang pelukis dari Belanda. Pada 

pencahayaan jenis ini yang mendapat cahaya adalah bagian sempit dari 

wajah. Cahaya yang menerangi wajah diutamakan pada sudut cekungan 

sasah satu sisi dari hidung. Tujuan utama dari minimalnya cahaya yang 

didapat adalah untuk mendramatisir suasana cahaya yang ditangkap oleh 

kamera (hlm. 130). 

2. Butterfly 

Pencahayaan jenis ini sering digunakan untuk membuat gambar yang 

berkesan glamour, karena dalam pencahayaan jenis ini cahaya yang 

digunakan secara frontal kepada wajah sehingga bayangan yang 

ditimbulkan dari pencahayaan ini sangat sedikit, seperti bayangan pada 

bagain bawah hidung (hlm. 134). 

2.2.7.3. Jenis Fotografi 

Ang (2008) menjelaskan penggunaannya fotografi terdapat beberapa genre 

atau jenis dalam fotografi diantaranya adalah : 
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4. Portrait  

Fotografi jenis ini memiliki batasan lingkup yang jelas dibanding 

dengan gaya fotografi yang lain. Fotografi jenis ini menjadi lebih 

populer belakangan ini karena kamera yang mulai diproduksi masal. 

Fotografi jenis ini digunakan untuk mengabadikan gambar dari manusia 

maupun hewan. Gambar yang diambil merupakan kegiatan yang 

memberi ekspresi dari objek foto yang diambil. Dalam teknik fotografi 

ini terdapat turunan lagi diantaranya adalah foto dokumentasi, karakter, 

formal, dan close-up. 

5. Dokumenter  

Fotografi jenis ini mengabadikan kegiatan yang memiliki sejarah atau 

makna histori tersendiri dari gambar yang diambil. Fotografi ini 

berusaha menunjukkan kebenaran dari gambar yang diambil sehingga 

dapat memberikan wawasan. 

6. Pemandangan 

Fotografi pemandangan merupakan jenis fotografi yang mengabadikan 

lingkungan hidup. Fotografi pemandangan berisi muatan alami dimana 

yang ada dalam lingkungan hidup merupakan sesuatu yang alami pada 

tempatnya dan tidak dilebih-lebihkan. Fotografi jenis ini sering 

digunakan untuk mengabadikan pemandangan bukit, pantai, hutan, 

maupun perkotaan (hlm. 259-283). 
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2.2.8. Logo 

Rustan (2009) menjelaskan logo merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh 

suatu instansi yang digunakan sebagai tanda pengenal secara visual. Dalam 

penyusunannya logo terdapat beberapa jenis. Picture mark, logo jenis ini hanya 

memuat gambar saja tanpa menggunakan huruf, picture and letter mark logo jenis 

ini merupakan penggabungan antara gambar dengan huruf, dan letter mark logo 

jenis ini hanya menggunakan huruf saja dalam penggunaan logo (hlm. 13-22). 

2.2.9. Copywriting 

Landa (2010) menjelaskan copywriting atau penulisan merupakan yang digunakan 

dalam desain berfungsi untuk membantu memahami makna yang ada pada 

gambar, serta menjadi penjelas dari konten tertentu yang tidak bisa diwakili 

dengan gambar. 

1. Kalimat dan Ilustrasi 

Relasi kalimat dengan ilustrasi memiliki keterhubungan dimana keduanya 

saling menjelaskan. Penggunaan kalimat berfungsi menjelaskan secara verbal 

dalam desain yang dibuat. Dimana kalimat yang dibuat berfungsi menjelaskan 

konten tertentu. Penggunaan kalimat maupun ilustrasi dapat disesuaikan 

berdasarkan konsep desain yang ingin dibuat.  

 

Gambar 2.22. kalimat dan ilustrasi 

(Landa, 2010) 
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2. Suara Tulisan 

Dalam penggunaan kalimat dalam desain memiliki tone tersendiri berdasarkan 

pesan yang dibuat. Bahasa yang dimuat dalam pesan bisa memiliki 

penyampaian yang berbeda-beda. Kalimat yang dibuat bisa memiliki 

perwakilan tersendiri, misalnya kalimat yang diucapkan seperti seorang ahli, 

kalimat kesaksian, kalimat karakter, mupun suara tubuh (hlm. 95-103). 

                          

Gambar 2.23. kalimat dan ilustrasi 

(Landa, 2010) 

2.3. Rubella 

Banatvala dan Peckham (2007) menjelaskan pada awalnya Rubella diteliti di 

Jerman pada tahun 1880. Pada awalnya penyakit ini disebut dengan Roteln karena 
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penyakit yang disebabkan oleh virus ini pertama kali diteliti di Jerman maka 

hingga saat ini banyak yang menyebut penyakit ini dengan campak Jerman. 

 Pada tahun 1941 Norman McAlister yang berprofesi sebagai dokter mata 

melakukan penelitian terkait virus Rubella. Hasil penelitian yang dilakukannya 

memberikan hasil bawha infeksi Rubella yang terjadi pada wanita memberikan 

dampak signifikan saat masa kehamilan, karena virus yang menjangkit wanita 

hamil akan menyerang plasenta atau ari-ari. Hal ini mengakibatkan terganggunya 

pembentukan organ penting dalam masa awal kehamilan (hlm. 2). 

2.3.1. Infeksi  

Infeksi Rubella sangat beresiko pada trimester awal kehamilan, pada kasus yang 

diteliti oleh Wolinsky pada tahun 1996 terdapat sekitar 85% kasus infeksi Rubella 

pada kehamilan mengakibatkan cacat bawaan. Pada masa ini Jantung dan mata 

menjadi organ yang paling rawan terinfeksi, karena pada 8 minggu pertama 

kehamilan merupakan waktu pembentukan organ tersebut (hlm. 25). 

2.3.2. Antibodi 

Kekebalan terhadap Rubella bisa didapatkan melalui imunisasi faksin Rubella. 

Faksin ini didapat melalui proses pelemahan virus Rubella yang nantinya 

digunakan untuk melawan virus Rubella. Karena tubuh manusia hanya bisa 

terinfeksi Rubella satu kali maka penciptaan antibodi atau kekebalan ini bisa 

menjadi cara yang efektif (hlm. 68) 
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