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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kampanye 

Menurut Leslie (2002, hlm. 8) dalam buku Venus, Kampanye merupakan kegiatan 

komunikasi yang terarah dari segi audiens hingga tujuan pada satu periode waktu. 

Menurut Kotler & Roberto (1989) merubah sikap dan perilaku dari masyarakat 

menjadi salah satu fungsi dari kampanye. Definisi menurut Kotler merupakan 

definisi paling popular di gunakan dan diterima pada kalangan ilmuan 

komunikasi. Hal ini didasari oleh 2 hal, yaitu :  

1. Kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi. 

2. Definisi tersebut mencakup proses dan fenomena kampanye 

 Menurut Perloff (1993, hlm. 4) dalam buku Venus, kampanye secara umum 

bersifat persuasif.  Menurut Pfau dan Parot (2004, hlm. 8) dalam buku venus, 

dalam kampanye semua akan terkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), 

sikap (attitude) dan perilaku (behavioural) apapun tujuannya. Menurut Rogers 

dan Storey (1987, hlm. 7) dalam buku Venus, aktivitas didalam kampanye 

didasari oleh 4 hal. Yaitu : 

1. Semua tindakan yang dilakukan di dalam kampanye harus menciptakan 

dampak maupun efek kepada target. 

2. Memiliki jumlah massa sasaran yang besar. 

3. Kampanye memiliki batas kurun waktu tertentu. 

4. Melalui beberapa tindakan komunikasi yang terorganisasi. 
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2.1.1. Jenis-Jenis Kampanye 

Menurut Charles U. Larson (2013, hlm. 25) didalam buku Ruslan, kampanye 

terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : 

1. Product-oriented campaigns 

Jenis kampanye ini difokuskan kepada produk komersial, sebagai sarana 

promosi produk. 

2. Candidate-oriented campaigns 

Jenis kampanye ini berfokus pada bidang politik. Kampanye jenis ini biasa 

dilakukan oleh caleg-caleg, Pilpres-Capres dan Cawapres. 

3. Ideological or cause-oriented campaigns 

Jenis kampanye ini berfokus pada perubahan sosial. Kampanye jenis ini 

ditujukan bagi program nonkomersial, lingkungan dan gaya hidup. 

2.1.2. Model Kampanye 

Menurut Mulyana (2000, hlm. 12) dalam buku Venus, Model atau bentuk 

merupakan fenomena-fenomena penting yang ditonjolkan dengan representasi 

secara nyata maupun abstrak. Bentuk hanyalah gambaran sebuah fenomena yang 

telah disimpulkan, dengan mengabil aspek dan ciri-ciri tertentu dari realitas yang 

dianggap penting. Perancangan model tidak pernah sempuran selalu berkembang 

mengikuti kebutuhan, namun tidak menghilangkan fungsi nya untuk memudahkan 

pengertian kita terhadap suatu hal dan juga memahami fenomena bukan hanya 

dari kegiatan.  
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2.1.2.1. Model Kampanye Komponensial 

Bentuk kampanye ini memfokuskan untuk menyebarkan pesan-pesan 

kepada massa agar tercipta perubahan. Di dalam bentuk kampanye ini 

sangat kecil kemungkinannya terjadi interaksi sumber dengan massa, 

karena sumber lebih memfokuskan untuk menyebarkan pesan kepada 

massa yang dominan dalam posisi pasif. Kampanye kompensial ini 

terdiri dari beberapa komponen penting dalam kampanye, yaitu : sumber 

kampanye, pesan, penerima kampanye, efek, saluran dan umpan balik. 

Bentuk kampanye ini digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1. Model Kampanye Kompensional 

Sumber : ( Manajemen kampanye, Drs. Antar Venus, M.A. ) 

2.1.2.2. Model Kampanye Ostergaard 

Bentuk kampanye ini terbentuk berdasarkan hasil teori dan hasil praktik 

lapangan dari Leon Ostergaard, seorang teoretisi dan praktisi kampanye 
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dari Jerman. Menurut Ostergaard bahwa kampanye yang tidak memiliki 

dan tidak didukung teori-teori ilmiah, tidak dapat dilaksanakan. 

Kampanye Ostergaard lebih memfokuskan sumber untuk mencari tau 

semua tentang hal yang ingin disampaikan, dari masalah, kemampuan 

massa, pengetahuan, perilaku, sikap,sebab-akibat, data, teori dan hasil. 

Setiap langkah yang diambil di dalam kampanye ini harus didasari 

dengan hasil riset teori dan data yang didapat, bila tidak ada teori dan 

data tersebut maka kampanye menjadi sia-sia. Sumber harus 

memperhatikan sebab dan akibat dari permasalahan yang diangkat. 

Bentuk kampanye ini digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2. Model Kampanye Ostergaard 

Sumber : ( Manajemen kampanye, Drs. Antar Venus, M.A. ) 
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2.1.2.3. Model Kampanye 5 Tahap Fungsional 

Bentuk kampanye ini memiliki fleksibilitas dalam kampanye, bentuk ini 

dapat digunakan pada berbagai macam kampanye. 5 tahap fungsional 

bisa digunakan di candidate oriented campaign, product oriented 

campaign atau cause or idea oriented campaign. Dalam bentuk 

kampanye ini harus memiliki beberapa tahapan di dalam kampanye, 

yaitu: identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi dan distribusi. Bentuk 

kampanye fungsional dapat digambarkan seperti: 

 

Gambar 2.3. Model Kampanye 5 Tahap Fungsional 

Sumber : ( Manajemen kampanye, Drs. Antar Venus, M.A. ) 

2.1.2.4. Model Kampanye Komunikatif Fungsional 

Bentuk kampanye ditunjukan untuk politik, bentuk kampanye ini 

memusatkan pada hasil analisis untuk melakukan kedepannya. Bentuk 

kampanye ini memiliki beberapa bagian tahapan seperti : surfacing, 
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primary, nomination dan election. Pemunculan tahap pertama dalam 

bentuk kampanye ini, dimana kita harus memilih tempat untuk di jadikan 

tempat kampanye. Primary tahap kedua, dimana kita memusatkan kepada 

perhatian massa kepada calon, idealis, atau pun produk yang muncul 

menjadi lawan saingnya. Berikutnya kita harus memustkan massa kepada 

keunggulan yang kita miliki untuk bersaing dengan lawan. Dan di akhir 

pada tahap pemilihan serangan lawan sering terjadi, dengan membuat isu, 

menampilkan kehebatan mereka didalam televisi dan lainnya. Gambaran 

bentuk kampanye ini, yaitu : 

Gambar 2.4. Model Kampanye Komunikatif Fungsional 

Sumber : ( Manajemen kampanye, Drs. Antar Venus, M.A. ) 

2.1.2.5. Model Kampanye Nowak dan Warneryd 

Bentuk kampanye ini merupakan bentuk kampanye tradisional. Bentuk 

kampanye ini memusatkan kepada hasil, efek yang diinginkan dan tujuan 

yang diingkan. Bentuk kampanye ini tersrtuktur namun dapat berubah 
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saat kampanye sedang berlangsung. Berikut gambaran bentuk kampanye 

ini, yaitu : 

 

Gambar 2.5. Model Kampanye Nowak dan Warneryd 

Sumber : ( Manajemen kampanye, Drs. Antar Venus, M.A. ) 

 

2.1.2.6. Model Kampanye Difusi Inovasi 

Bentuk kampanye ini bepusat pada kampanye periklanan dan kampanye 

sosial. Kampanye ini biasanya digunakaan untuk mencari informasi 

tentang kesetiaan pengguna produk dan juga untuk mencari informasi 

bahwa massa akan tertarik pada kampanye ini apa tidak. Kampanye ini 

terbentuk dari 4 bagian yaitu : informasi, keputusan, konfirmasi. Dalam 

tahap informasi komunikator akan menyebarkan informasi kepada massa  

dengan pesan yang menarik, untuk mendapatkan rasa penasaran dari 

massa. Ketika massa penasaran maka selanjutkan dilanjutkan dengan 

ajakan. Setelah mengajak massa untuk mengikuti komunikator maka 
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massa dapat menentukan keputusan yang akan diambil terhadap produk 

atau tawaran itu. Tahapan terakhir dimana mengkonfirmasi terhadap 

penawaran sebelumnya kepada massa yang telah mecobanya, sebagai 

acuan untuk evaluasi produk. Berikut gambaran kampanye ini yaitu : 

 

 

Gambar 2.6. Model Kampanye Difusi Inovasi 

Sumber : ( Manajemen kampanye, Drs. Antar Venus, M.A. ) 

 

2.1.3. Strategi Kampanye 

Menurut Ruslan (2007, hlm. 37) strategi merupakan hal penting dalam kampanye. 

Perencanaan (planning) dan manajemen (management) dapat membantu 

mencapai target yang ditentukan. Komunikasi kampanye dapat dikatakan efektif 

bila dapat : 

1. Mengubah sikap (how to change the attitude) 
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2. Mengubah opini (to change the opinion) 

3. Mengubah perilaku (to change behaviour) 

Menurut Rice & Paisley (2013, hlm. 64-65) dalam buku Rusalan, strategi 

kampanye tidak hanya memberikan informasi namun dapat memberikan unsur 

persuasif.  Tujuan dari strategi komunikasi dalam kampanye adalah : 

1. To secure understanding 

Mengerti cara berpikir target agar target dapat mengerti apa yang ingin 

disampaikan. 

2. To establish acceptance 

Membangun hubungan dengan target agar pesan dapat diterima denan 

baik. 

3. To motive action 

Dapat memotivasi target untuk mengikuti apa yang diinginkan. 

4. The goals which the communicator sough to achive 

Sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan kepada target.  

2.1.4. Evaluasi Kampanye 

Menurut Venus (2007, hlm. 209) evaluasi merupakan rangkaia proses yang 

penting dalam proses kampanye. Evaluasi tidak kalah penting dengan proses 

perencanaan dan pengoperasian. Evaluasi menjadi cara untuk menilai aspek yang 

terkait dalam proses pengoperasian demi pencapaian tujuan. Menurut Gregory 

(2007, hlm 211) dalam buku venus, evaluasi sangat penting untuk dilaksanakan. 

Berikut 5 alasan evaluasi penting : 

1. Memfokuskan pada usaha yang dilakukan. 
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2. Menunjukkan efektifitas pelaksanaan kampanye dalam perancangan dan 

implementasi program. 

3. Memastikan efesiensi biaya. 

4. Membantu dalam menetapkan tujuan secara realistis, jelas dan terarah. 

5. Membantu akuntabilitas pelaksana kampanye. 

2.2. Teori Kampanye Persuasif 

Menurut Pace, Peterson dan Burnett (1979, hlm. 30) dalam buku Venus, Persuasi 

merupakan kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk membuat sasaran 

menerima pandangan dari pemberi pesan. Menurut Johnston (1994, hlm. 30) 

dalam buku Venus, Persuasi merupakan kegiatan pertukaran diantara dua orang 

maupun lebih untuk mengupayakan pertukan secara simbolis dan pada akhirnya 

akan menghasilkan perubahan kepercayaan, sikap yang merupakan secara 

sukarela.  

2.2.1. Teori Persuasi Titik Tolak Kampanye 

Menurut Pfau & Parrot (1993, hlm. 29) dalam buku Venus, Persuasif merupakan 

bagian dasar dalam kegiatan kampanye. Kampanye persuasif memiliki empat 

aspek yang membedakan dengan tindakan persuasive perorangan, yaitu : 

1.   Kampanye memiliki tujuan untuk menciptakan ruang tertentu di dalam 

pikiran massa tentang produk, kandidat atau gagasan yang disampaikan. 

2.   Kampanye memiliki tahapan dimulai dari menarik perhatian massa, 

menyediakan massa untuk bertindak, dan pada akhirnya membuat massa 

melakukan tindakan yang jelas. 
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3.    Kampanye membuat massa untuk terlibat secara simbolis dan praktis, 

juga membesar-besarkan pandangan yang disampaikan kepada massa. 

4.    Kampanye bertujuan untuk mengubah perilaku massa dengan bantuan 

media massa sebagai kekuatan dari kampanye. 

2.2.2. Teori Strategi Persuasi Kampanye 

Menurut Perloff (1993, hlm. 43-47) dalam buku Venus, ada bebeberapa strategi 

yang dapat digunakan didalam praktik kampanye, yaitu : 

1. Pilihlah Komunikator yang terpercaya 

Menurut Larson yang dikutik oleh Perloff dalam buku Venus (1992), 

Komunikator yang terpercaya akan membuat massa mengangkap pesan 

lebih baik. Bila komunikator tidak terpercaya maka pesan yang telah 

dirancang dan di sampaikan dengan baik namun tidak akan menghasilkan 

perubahan. 

2.   Pilihlah pesan yang sesuai dengan massa 

Menurut Fishbein dan Ajzen yang dikutip oleh Perloff dalam buku Venus 

(1993), Pesan memiliki kekuatan yang besar untuk mengubah perilaku 

massa bila pesan tersebut telah di sesuai dengan kepercayaan massa. 

3.   Perlihatkan kekuatan pribadi massa 

Melalui kampanye kita harus dapat menyadarkan mereka bahwa mereka 

pasti dapaat mengubah perilaku kurang baik menjadi lebih baik. Dengan 

meyakinkan mereka memiliki kemampuan untuk berubah akan dapat 

merubah perilaku kurang baik yang permanen pada kepribadian mereka 
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menjadi lebih baik. Dengan keyakinan pribadi mereka dapat merubah 

bentuk perilaku menjadi yang diharapkan. 

4.   Mengajak massa untuk berpikir 

Mengajak massa untuk berpikir positif dapat dilakukan dengan 

menyampaikan hal-hal positif dan memberitahu bahwa pemikiran-

pemikiran negatif massa itu tidah benar. Dengan sebuah pesan dapat 

mebuat perubahan perilaku bila berhasil membuat massa berpikir positif 

dari dalam dirinya. Memberikan data-data maupun hasil riset yang 

terpercaya akan mendorong massa untuk memikir bahwa pesan yang 

disampaikan benar. 

5.   Mengajak massa untuk terlibat 

Menurut Flora & Maibach yang dikutip oleh Perloff, dalam kampanye 

pesan harus disampaikan berdasarkan tingkat tinggi atau rendahnya 

keterlibatan massa. 

6.   Mengajak massa untuk membangun inkonsistensi 

Dalam mengajak massa untuk berubah perilaku, diperlukan sebuah pesan 

yang berbeda dengan persepsi mereka selama ini. Pesan ini akan 

menjadikan ketidakcocokan massa dengan apa yang mereka percayai 

selama ini. Kondisi ini akan membawa mereka untuk melakukan 

perubahan. Contoh : dengan memeberitahu ke massa bahwa bahaya dari 

perilaku mereka tidak hanya berdampak dengan dirinya saja namun ke 

orang-orang disekitarnya. Pada awalnya massa hanya memikirkan bahwa 
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ini berdampak pada dirinya sendiri namun tidak memikirkan kepada 

orang disekitarnya yang bias saja keluarganya. 

7.   Mengajak massa untuk membangun kekebalan akan pesan negatif 

Membangun kekebalan akan pesan negatif memiliki peran yang peting 

saat melakukan praktik kampanye. Cara membuat massa untuk 

mendapati pesan yang disampaikan dengan menampilkan penangkalan 

masalah agar pesan tidak menjadi negatif. Membuat pesan yang mudah 

diingat atau mudah diartikan menjadikan pegangan untuk menahan 

tindakan yang tidak ingin terjadi pada massa. 

2.2.3. Teori Komunikasi 

Menurut Onong Effendy (2000, hlm. 100) Komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan kepada orang lain untuk memberitahu atau merubah sikap, 

pendapat, perilaku, secara langsung atau secara tidak langsung. Komunikasi 

terjadi bila beberapa orang terlibat dalam suatu pembicaraan dengan kesamaan 

hal.  Menurut Effendy (2000, hlm. 304) komunikasi merupakan penyampaian 

pesan kepada orang lain berupa perasaan, ide, informasi, kepercayaan, harapan 

atau imbauan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang 

baik melakukan dengan pendekatan attention to action atau A-A procedure. 

Menurut Effendy (2005, hlm. 104) konsep AIDDA merupakan proses terjadinya 

penerimaan komunikasi secara terstruktur, AIDDA atau A-A procedure di 

gambarkan seperti : 

1. Attention (Perhatian) 

2. Interest (Minat) 
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3. Disire (Keinginan) 

4. Decision (Keputusan) 

5. Action (Tindakan) 

Menurut Jeffkins (1997, hlm. 120) dengan membangkitkan perhatian massa akan 

membuat proses komunikasi menjadi lebih efektif, maupun tatap muka maupun 

melalui media massa. Menurut Effendy (2000, hlm. 305) Komunikasi harus 

dimulai dengan menarik perhatian (attention) massa. Setelah perhatian massa 

didapatkan selanjutnya tingkatkan minat (interest) massa, dimana perhatian 

menjadi dasar untuk mendapatkan minat massa. Setelah mendapatkan minat 

massa, komunikator harus mendapatkan keinginan (desire) massa untuk 

mengetahui lebih dalam. Kemudian komunikator harus menyiapkan  keputusan 

(decision) untuk melakukan tindakan (action). 

2.3.  Teori Peracangan Desain 

Menurut Landa (2011, hlm. 77) proses perancangan desain grafis melalui 5 tahap 

yaitu : 

1. Orientation 

Orientasi merupakan tahap awal dari perancangan desain, tahap ini memusatkan 

pada pencarian data terhadap objek yang akan dibuat solusi permasalahnya. Data 

yang dicari informasi seputar objek, pencarian materi, dan riset market. 

2. Analysis 

Proses analisis dimana semua data, informasi maupun materi yang sudah kita 

dapatkan akan di analisa. Memulai mencari cara untuk memecahkan permasalah 

tersebut dengan berbagai cara. Dalam proses analisis harus memeriksa setiap 

Perancangan Visual Kampanye..., Reynaldi, FSD UMN, 2018



20 

 

bagian masalah secara ringkas namun akurat, menjabarkan informasi yang tidak 

dapat ditemukan secara baik agar menjadi bagian-bagian yang mudah dianalisa. 

Setelah itu menyimpulkan berdasarkan data yang sudah dianalisa untuk menjadi 

sebuah data yang dapat terpakai dengan baik. 

3.  Visual Concept 

Konsep visual merupakan proses perancangan konsep berdasarkan kesimpulan 

diatas. Data kesimpulan diola menjadi keyword untuk membuat konsep desain 

yang sesuai dengan permasalahan. Keyword tersebut mulai dicari pendekatan kata 

yang sesuai dan kemudian dapat visualkan secara sketsa. 

4. Design Development 

Dalam design development kita membuat visual berdasarkan sketsa yang telah 

dilakukan diatas. Proses ini melalui 3 tahap berupa sketsa gambar yang 

menyerupai keyword dan konsep. Kemudian mengeksplore sketsa itu menjadi 

lebih detail secara sketsa kasar. Setelah sketsa kasar dibuat dan sesuai dengan 

konsep maka mulailah diwarnai, diberikan typeface, illustarasi, foto, dan layout.  

5.  Implementation 

Tahap terakhir merupakan proses pengaplikasian hasil desain yang kita buat 

kepada media yang telah di tentukan pada proses anlisis dan konsep.  

2.3.1. Prinsip Desain 

Menurut Landa (2011, hlm. 24) prinsip-prinsip dasar dalam desain memiliki 

hubungan satu dengan lainnya. Berikut merupakan prinsip desain : 

1. Keseimbangan (Balance) 
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Keseimbangan merupakan prinsip dasar desain yang sering digunakan, yang 

berbicara tentang keseimbangan dan stabilitas dalam desain, prinsip ini akan 

memudahkan target saat menerima visual dalam komposisi yang seimbang. 

 

2. Penekanan (Emphasis) 

Penekanan merupakan prinsip dasar desain dengan memberikan penekanan lewat 

hierarki visual, tujuan utama dalam desain grafis untuk menyampaikan sebuah 

informasi. Melalui prinsip desain ini, sebuah informasi yang disampaikan kepada 

target akan diterima dengan jelas. Melalui hierarki visual, akan menentukan 

komponen penting dalam gambar dan tulisan. Berikut adalah beberapa cara 

memperoleh penekanan: 

a. Penekanan dari isolasi 

Dengan mengisolasi sebuah bentuk agar menjadi pusat, yang akan 

menjadi titik fokus target yang mengandung jumlah visual yang 

banyak, dan harus diseimbangkan dengan elemen lain dalam sebuah 

komposisi. 

b. Penekanan dari penempatan 

Meletakkan elemen grafis pada posisi tertentu dalam komposisi, seperti 

pada latar depan atau foreground, sisi pojok, atau tengah halaman yang 

dapat menarik perhatian target. 

c. Penekanan melalui skala 

Ukuran dan skala dari bentuk atau objek dipentingkan dalam emphasis 

untuk membentuk sebuah ilusi. Penenakan melalui skala dapat 
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membuat elemen-elemen terlihat seperti bergerak kedepan atau 

kebelakang halaman, dengan mengatur besar kecilnya bentuk yang 

dipakai. 

d. Penekanan melalui kontras 

Melalui permainan terang atau gelap, halus atau kasar, dan kecerahan 

dapat menimbulkan penenakan antar elemen grafis. 

e. Penekanan melalui arah dan penunjuk 

Penggunaan panah dan diagonal untuk memberikan arah kemana para 

target untuk mefokuskan indra pengelihatannya. 

f.     Penekanan melalui struktur diagram 

Dengan mengatur peletakan elemen-elemen grafis untuk menciptakan 

hierarki visual. 

3. Irama (Rhythm) 

Irama merupakan sebuah pengulangan desain yang memiliki kekuatan dan 

konsistensi pada visual. Untuk membangun irama dalam desain memiliki banyak 

faktor, yang merupakan sebuah pola dari elemen-elemen desain seperti warna, 

tekstur, dan lain-lainnya. 

a. Repetisi 

Repitisi merupakan proses pengulangan beberapa kali pada satu atau 

lebih elemen visual dengan jumlah yang konsisten, yang dapat menjadi 

sebuah pola yang teratur untuk menarik perhatian target. 
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b. Variasi  

Variasi terbentuk dengan memodifikasi pola dengan mengubah elemen-

elemen seperti warna, ukuran, bentuk, jarak, posisi, dan berat visual. 

4. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan terbentuk dari semua elemen-elemen grafis dalam desain saling 

terhubung dan membentuk sebuah kesatuan yang kuat, elemen-elemen grafis 

terlihat kuat saat digabungkan. 

2.3.2. Layout 

Menurut Wirya (1999, hlm. 35) layout atau tata letak adalah unsur grafis, meliputi 

warna, bentuk, merek, ilustrasi, tipografi menjadi suatu kesatuan baru yang 

disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan secara utuh dan terpadu. Tujuan 

utama layout atau tata letak adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar 

menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca 

menerima informasi yang disajikan. Menurut Margareth Van Hakereen (2005, 

hlm. 1) Desain layout sebuah surat kabar merupakan kunci terhadap tingkat 

keterbacaan untuk pembaca. Pada media massa penataan layout yang baik sangat 

diperlukan untuk mengarahkan susunan teks serta gambar agar tingkat 

keterbacaannya tinggi oleh pembaca, layout juga dapat digunakan sebagai 

identitas suatu media massa khususnya cetak sehingga pembaca dapat mengenali 

media cetak tersebut melalui design layoutnya. 

Menurut Rustan (2009, hlm. 24-25) didalam buku yang berjudul Layout Dasar 

dan Penerapannya, menyebutkan bahwa elemen layout dibagi menjadi tiga, yaitu:  
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1. Elemen Teks  

a. Judul 

Suatu tulisan biasanya diawali oleh sebuah atau beberapa kata 

singkat yang disebut judul. Judul dibuat ukuran besar untuk 

menarik perhatian pembaca dan membedakannya dari elemen 

layout lainnya. Selain dari ukuran, pemilihan sifat yang tercermin 

dari jenis huruf yang dipilih juga harus menarik, karena segi estetik 

pada judul lebih diprioritaskan. Misalnya dapat menggunakan 

huruf-huruf yang bersifat dekoratif dan tidak terlalu formal. 

b. Deck 

Deck adalah gambaran singkat tentang topik yang dibicarakan pada 

isi tulisan (bodytext). Letaknya bervariasi antara judul dengan isi. 

Fungsi deck yaitu sebagai pengantar sebelum orang membaca isi 

tulisan, dengan ciri: ukuran hurufnya lebih kecil dari judul tapi 

tidak sekecil huruf pada isi, jenis huruf yang digunakan berbeda 

dengan judul, dapat menggunakan jenis huruf yang sama tetapi 

warna deck dibedakan dengan judul dan isi tulisan (bodytext). Ada 

atau tidaknya deck dan penataan letaknya dipengaruhi oleh luas 

area halaman yang tersedia dan panjang pendeknya artikel. 

c. Bodytext 

Isi atau bodytext, merupakan elemen layout yang paling banyak 

memberikan informasi terhadap topik bahasan. Keberhasilan suatu 

bodytext ditentukan oleh judul dan deck yang menarik, sehingga 
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pembaca meneruskan keingintahuan akan informasi yang lengkap, 

serta gaya penulisan yang menarik dari bahasan tersebut. 

d. Caption 

Caption adalah keterangan yang menyertai elemen visual. Biasanya 

dicetak dalam ukuran kecil dan dibedakan gaya atau jenis hurufnya 

dengan bodytext dan elemen teks lainnya. 

e. Callouts  

Callouts merupakan keterangan yang menyertai elemen visual, 

biasanya ditulis dalam suatu bidang atau memiliki garis-garis yang 

menghubungkannya dengan bagian-bagian dari elemen visualnya. 

f. Initial Caps 

Merupakan huruf awal yang berukuran besar dari kata pertama 

pada paragraf. Karena lebih bersifat estetis, tidak jarang hanya 

terdapat satu initial caps di dalam satu naskah. 

g. Indent 

Indent adalah baris pertama paragraf yang menjorok masuk ke 

dalam, sedangkan hanging indent adalah kebalikannya, yaitu baris 

pertama tetap pada posisi dan baris-baris di bawahnya menjorok 

masuk ke dalam. 

h. Lead Line  

Lead line adalah beberapa kata pertama atau seluruh kata di baris 

paling awal pada tiap paragraf. Cara membedakan lead line adalah 
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dengan melihat atribut hurufnya, bisa berupa jenis huruf, style 

huruf, atau ukuran huruf. 

i. Header dan Footer 

Header adalah area diantara sisi atas kertas dan margin atas. Footer 

adalah area diantara sisi bawah kertas dan margin bawah. Header 

dan Footer bisa berisi Running head, Footnote, nomor halaman, 

dan informasi lainnya. 

j. Running Head  

Running head merupakan judul buku, bab atau topik yang sedang 

dibaca, nama pengarang atau informasi lainnya yang berulang-

ulang ada pada tiap halaman dan posisinya tidak berubah. Running 

head bisa ditempatkan di header atau footer. 

2. Elemen Visual  

a. Foto 

Foto merupakan elemen penting karena dapat menjelaskan isi 

pesan pada tulisan yang dibuat. Foto mempunyai kekuatan untuk 

memberi kesan sebagai ”dapat dipercaya”. Visualisasi tampilan 

foto berdampak besar dalam menunjang karya tulis, sebagaimana 

hasil penelitian Poynter Institute (sekolah jurnlistik di Amerika), 

dimana foto berwarna mendapat perhatian 20% lebih besar 

dibandingkan foto hitam putih. 
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b. Artworks 

Artworks adalah semua jenis karya seni bukan fotografi baik 

berupa ilustrasi, kartun, atau sketsa. Pada situasi tertentu, artworks 

atau clip art seringkali menjadi pilihan yang lebih dapat diandalkan 

dibanding-kan bila memakai teknik fotografi, karena dapat 

menyajikan informasi menjadi lebih menarik, misalnya pada 

majalah ilustrasi mode. 

c. Infografis 

Infografis atau infographic merupakan fakta-fakta dan data-data 

statistik dari hasil survey dan penelitian yang disajikan dalam 

bentuk grafik (chart), diagram, tabel, dan peta. 

d. Garis 

Di dalam suatu layout, garis mempunyai sifat yang fungsional 

antara lain membagi suatu area, penyeimbang berat, dan sebagai 

elemen pengikat sistem desain supaya terjaga kesatuannya. 

e. Kotak 

Kotak berisi tulisan yang bersifat tambahan dari tulisan utama. Bila 

letaknya dipinggir halaman disebut dengan sidebar. Penggunaan 

Kain Sintetis dan Kain Tradisional di Indonesia Garis sebagai 

pembagi area. 

 

 

 

Perancangan Visual Kampanye..., Reynaldi, FSD UMN, 2018



28 

 

f. Point 

Point merupakan suatu daftar atau list yang mempunyai beberapa 

baris berurutan kebawah, biasanya di depan tiap barisnya diberi 

penanda berupa angka (numbering) atau simbol (digbats). 

3. Invisible Element  

a. Margin 

Margin menentukan jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang 

akan ditempati oleh elemen-elemen layout. Fungsinya untuk men-

cegah agar elemen-elemen layout tidak terlalu berhimpit ke pinggir 

halaman, karena elemen layout dapat terpotong saat proses 

pencetakan. 

b. Grid 

Grid mempermudah untuk menentukan peletakan elemen-elemen 

layout dan mempertahankan konsistensi serta kesatuan layout ter-

lebih untuk karya desain yang mempunyai beberapa halaman. 

Langkah pertama membuat grid adalah membagi halaman menjadi 

beberapa kolom dengan garis-garis vertikal, pada sebuah halaman 

dapat dibuat dua kolom, tiga kolom, atau lebih. Kemudian 

selanjutnya merancang penempatan elemen teks dan visual dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut: ukuran kertas dan bentuk 

bidang, ukuran huruf yang akan dipakai, dan banyaknya informasi 

yang akan dicantumkan. 
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Gambar 2.7. Elemen dalam layout 

Sumber : (Layout, Dasar dan Penerapannya, 2009, hlm. 24-25) 

2.3.3. Tipografi 

Menurut Sihombing Tipografi merupakan hal yang penting bagi sebuah desain. 

Tipografi menciptakan suatu kesatuan yang selaras dengan elemen-elemen desain 

lainnya. Didalam pemilihan font yang sesuai dengan tema, konsep, serta gaya 

ilustrasi yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap nilai estetika dalam sebuah 

desain secara keseluruhan. Menurut Sihombing (2001, hlm. 56-63) Ada beberapa 

faktor yang harus diperhatikan didalam tipografi, yaitu : 

A. Legability  

Legability adalah penggunaan huruf yang dapat mudah di baca tanpa 

memerlukan perhatian ekstra. Tingkat keterbacaan bergantung pada 

tampilan bentuk fisik huruf, ukuran, dan penataannya. 
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B. Readibility 

Readibility adalah penggunaan huruf yang dapat terlihat jelas. Huruf 

harus memiliki stuktur yang baik agar tidak terjadi salah paham. Tingkat 

kemudahan dalam membaca harus memperhatikan spasi, Karena bila 

tidak tepat dalam menggunakan spasi dapat mengurangi kemudahaan 

dalam membaca sebuah informasi. Bila sulit di baca akan membuat 

informasi yang disampaikan menjadi salah pengertian. 

C. Visibility  

Visibility adalah kemampuan suatu huruf, kata, atau kalimat dalam suatu 

karya desain untuk dapat mudah terbaca dalam jarak tertentu. Font yang 

digunakan untuk headline brosur, flier akan berberda dengan font untuk 

baliho. Font untuk borsur belum tentu dapat digunakan untuk baliho 

namun font baliho dapat digunakan di brosur. Karena bentuk font 

memiliki batas minimal jarak baca yang berbeda-beda. 

D. Clearity  

Clearity adalah kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu 

karya desain agar mudah dibaca dan dimengerti oleh target yang telah 

ditetapkan. Untuk dapat menyampaikan informasi yang jelas, maka huruf 

yang kita gunakan harus jelas. 

Menurut Timothy (2007, hlm. 15) penggunaan font hanya boleh dua typeface 

family, atau selebih-lebihnya tiga typeface. Karena penggunaan typeface lebih 

dari empat akan terjadi penumpukan tema dalam satu desain. Menurut Pujiriyanto 
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(2005, hlm. 56) menyebutkan bahwa huruf secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi lima, yaitu  

1.   Huruf Tak Berkait (Sans Serif)  

Bentuk huruf ini tidak memiliki kait, memiliki bertangkai tebal, 

sederhana dan lebih mudah dibaca. Huruf ini adalah tidak memiliki 

stroke/ekor. Pada umumnya ujung huruf ini berbentuk tumpul (rounded 

corner) atau tajam. Huruf ini berkarakter kurang formal, lebih hangat, 

dan bersahabat. Penggunaan huruf ini sangat cocok untuk screen-font 

karena tajam dan gampang dibaca.  

 

Gambar 2.8. Sans Serif 

Sumber : ( kanthalaraghu ) 

2.   Huruf Berkait (Serif)  

Bentuk huruf yang memiliki kait, dengan ketebalan yang kontras lebih 

kontras dibandingkan dengan yang lain. Jenis huruf ini memiliki stroke 

yang menghiasi huruf. Huruf ini merupakan huruf yang formal. 
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Penggunaan serif untuk mengekspresikan organisasi dan intelektual. 

Sangat anggun dan konservatif.  

 

Gambar 2.9. Serif 

Sumber : ( fayeellisunit40 ) 

3.   Huruf Tulis (script) 

Bentuk huruf ini merupakan dasar dari tulisan tangan, saling 

berhubungan dan mengalir mengikuti pergerakan tangan. Penggunaan 

huruf ini memberikan kesan keanggunan, sophistication, dan sentuhan 

pribadi.  

 

Gambar 2.10. Script 

Sumber : ( 1001fonts ) 
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4.   Huruf Dekoratif (Decorative)  

Bentuk huruf yang sangat rumit desainnya. Bentuk huruf ini akan sangat 

sulit dibaca bila digunakan sebagai body text, dan hanya cocok untuk 

dipakai (secara terbatas) untuk headline. Jenis decorative biasanya paling 

cocok digunakan untuk pembuka huruf didalam buku. 

 

Gambar 2.11. Dekoratif Font 

Sumber : ( barefootliam-stock ) 

5.   Huruf Monospace  

Setiap penggunaan huruf yang berjenis monospace memiliki jarak/lebar 

yang sama pada setiap hurufnya. Huruf ini biasa digunakan pada mesin 

ketik. Jenis monospace digunakan oleh programmer untuk coding,dan 

juga untuk preformatted text.  
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Gambar 2.12. Monospaced Font 

Sumber : ( Wikipedia ) 

2.3.4. Warna 

Menurut Wheeler (2009, hlm. 140) warna adalah hal yang peting didalam sebuah 

desain dan dapat mengepresikan personality. Bukan seperti komponen element 

desain lainnya, warna memiliki keunggulan khusus. Warna dapat membuat jiwa 

dan emosi tergerak secara tidak langsung. Menurut Supriyono (2010, hlm. 74) 

warna memiliki 2 jenis, yaitu : 

1. Cold color 

Cold color atau warna dingin adalah warna yg menggambarkan 

temperature sejuk. Warna dingin memberi kesan damai, tenang, 

dan kurang menyala. 
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Gambar 2.13. Cold Color 

 

2. Warm color 

Warm color atau warna panas adalah warna yang menggambarkan 

suasana panas. Warna panas memberi kesan hangat, dinamis, dan 

menyala. 

 

Gambar 2.14. Warm Color 
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2.3.4.1. Psikologi Warna 

Warna merupakan elemen yang penting dalam melakukan komunikasi 

dan dalam desain grafis. Menurut Landa (2011, hlm. 23) warna dapat 

dijadikan sebagai titik fokus, menjadi simbol dari sesuatu, warna 

mengandung emosi. Menurut Morioka & Stone (2008, hlm. 26) masing-

masing warna memiliki pengertian dan keterkaitannya. Berikut adalah 

pengertian dan keterkaitan dari warna primer dan sekunder: 

1. Merah 

Warna merah dihubungkan dengan darah dan api. Pengertian warna 

merah yaitu hasrat, cinta, darah, energi, antusiasme, kesenangan, panas, 

dan kekuasaan.. 

 

Gambar 2.15. Merah  

(Color Design Workbook, Adam Morioka & Terry Stone, hlm. 26) 

 

2. Kuning 

Warna kuning dihubungkan dengan matahari. Warna kuning merupakan 

warna yang paling pertama disadari oleh indra pengeliahatan. Pengertian 

warna kuning yaitu bijaksana, optimisme, idealisme, dan kebahagiaan. 
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Gambar 2.16. Kuning  

(Color Design Workbook, Adam Morioka & Terry Stone, hlm. 26) 

 

3. Biru 

Warna biru dihubungkan dengan laut dan langit. Pengertian warna biru 

yaitu pengetahuan, kesetiaan, kedamaian, dan keadilan.  

 

Gambar 2.17. Biru  

(Color Design Workbook, Adam Morioka & Terry Stone, hlm. 26) 

 

4. Hijau 

Warna hijau dihubungkan dengan tanaman dan lingkungan. Pengertian 

warna hijau yaitu harmonis, pembangungan, kejujuran, dan 

menyembuhkan.  
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Gambar 2.18. Hijau  

(Color Design Workbook, Adam Morioka & Terry Stone, hlm. 28) 

 

5. Ungu 

Warna ungu dihubungkan dengan royalti dan spiritual. Pengertian warna 

ungu yaitu bijaksana, imajinasi, inspirasi, dan bangsawan.  

 

Gambar 2.19. Ungu  

(Color Design Workbook, Adam Morioka & Terry Stone, hlm. 28) 

 

6. Oranye 

Warna oranye dihubungkan dengan musim gugur dan jeruk. Pengertian 

warna oranye yaitu keunikan, kekuatan, kegiatan, dan stimulasi.  
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Gambar 2.20 1. Oranye  

(Color Design Workbook, Adam Morioka & Terry Stone, hlm. 28) 

 

2.3.4. Fotografi 

Menurut Leonardi (1989, hlm. 8) fotografi berasal dari Bahasa Yunani ‘photos’ 

berarti cahaya dan ‘grafo’ berarti melukis. Fotografi adalah proses menggambar 

objek dengan bantuan cahaya. Cahaya merupakan salah satu sumber utama dalam 

fotografi. Menurut Ingledew (2005, hlm. 10-11) fotografi memiliki definisi 

sebagai proses pembuatan gambar yang menceritakan kisah-kisah dengan bantuan 

cahaya.  

2.3.5.1. Komposisi dalam Fotografi 

Menurut Ardiansyah (2005, hlm. 5-6) komposisi adalah proses 

penempatan objek didalam gambar untuk menjadi titik pusat perhatian 

bagi orang yang melihatnya. Beberapa faktor komposisi dalam fotografi, 

yaitu : 

1. Warna 

Warna akan mempengaruhi hasil gambar. Pengaturan posisi objek 

dengan background yang baik akan membuat hasil gambar menjadi 
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lebih baik. Pemilihan warna objek, warna background, waktu 

berpengaruh dalam pengambilan foto. 

2. Diafragma (f) 

Diafragma akan berpengaruh pada hasil gambar. Diafragma 

mengatur besar atau kecil bukaan lensa dalam menangkap cahaya. 

3. Jarak Foto 

Jarak pengambilan foto berpengaruh pada hasil gambar. Semakin 

dekat posisi kamera dengan objek maka objek terlihat semakin 

besar, semakin jauh posisi kamera dengan objek maka objek 

terlihat semakin kecil.  

4. Lensa 

Pemilihan lensa harus sesuai dengan kebutuhan gambar. Pilihlah 

lensa yang sesuai dan mendukung pada lokasi pemotretan.  

5. Tata letak objek 

Posisi objek foto diatur sebaik mungkin agar dapat hasil gambar 

yang baik. 
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