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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kampanye Sosial 

Menurut Ruslan (2013) kampanye dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas 

komunikasi bertahap dan terencana untuk mempengaruhi perilaku khalayak 

tertentu dan memberikan dampak positif (hlm 22). Aktivitas tersebut fokus 

kepada bujukan atau usaha dengan tujuan menggugah perhatian, kesadaran, dan 

perilaku audiens, Ruslan (2013) melanjutkan bahwa agar tujuan kampanye 

tercapai, maka kampanye perlu mendramtisasi suatu tema atau gagasan. 

Kesuksesan dari adanya kampanye tersebut dapat dilihat dari bagaimana tindakan 

masyarakat mengubah perilaku mereka (hlm. 27) .  

2.1.1. Ciri-ciri Kampanye 

Kampanye merupakan sebuah kegiatan dengan tujuan membujuk dan merubah 

perilaku masyarakat. Namun, istilah kampanye sering disalah artikan atau 

disamakan dengan propaganda. Walaupun keduanya memiliki kemiripan, 

kampanye merupakan suatu hal yang berbeda dengan proganda. Menurut Venus 

(2018, hlm.5-8), ada beberapa hal yang menjadi ciri dari kampanye, seperti 

penyelenggara dari kampanye selalu bersifat terbuka dan tidak menutupi 

identitasnya, proses kampanye dibatasi oleh jangka waktu tertentu, terbuka atas 

berdebatan, memiliki tujuan yang jelas, bersifat sukerela, memiliki kode etik atau 

selama proses kampanye berlangsung, didasarkan atas aspek rasionalitas yang 

didukung dengan aspek emosi, dan memperhatikan kepentingan dua belah pihak 

baik penyelenggara maupun audiens. 
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2.1.2. Jenis-jenis Kampanye 

Menurut Larson (1992)  dalam Ruslan (2013) mengemukakan bahwa kampanye 

terbagi menjadi 3 jenis. Berikut adalah jenis-jenis kampaye berdasarkan orientasi 

mereka. 

1. Product Oriented Campaign

Merupakan kampanye sosial yang berorientasi pada produk dan mencari 

keuntungan. Biasanya digunakan oleh para perusahaan untuk menaikan 

citra mereka pada konsumen (hlm.25). Kampanye jenis ini merupakan 

kampanye yang cukup banyak beredar baik di media sosial, media massa, 

maupun media-media lainnya yang sering kita jumpai setiap hari seperti 

di billboard dan spanduk di jalan. 

Gambar 2.1. Contoh Product Oriented Campaign 

(http://www.ramattejani.com/cool-3d-coca-cola-advertising-campaign-in-canada/) 

3. Candidate Oriented Campaign

Merupakan kampanye sosial yang berorientasi politik dan demi 

kepentingan golongan tertentu dalam kegiatan politiknya (hlm.25). 

Kampanye jenis ini biasanya hanya terjadi disaat-saat tertentu seperti 

menjelang pilkada atau pemilu. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Yulia Ciputri, FSD UMN, 2018



7 

 



Gambar 2.2. Contoh Candidate Oriented Campaign 

(http://berdemokrasi.com/anies-sandi-salam-bersama-untuk-maju-bersama.html) 

4. Ideological and Cause Oriented Campaign.  

Kampanye yang tujuannya untuk kepentingan sosial dan tidak mencari 

keuntungan dalam bentuk uang maupun politik. Kampanye jenis ini 

biasanya dilakukan oleh lembaga atau organiasai non-profit seperti DPP 

APSSI (hlm.26). Indonesia sudah sering melakukan berbagai macam 

kampanye jenis ini seperti kampanye keluarga berencana, kampanye 

peduli anti kanker serviks, kampanye anti narkoba, kampanye anti korupsi, 

dan lain-lain 

 

Gambar 2.3. Contoh Candidate Oriented Campaign 

(https://www.wwf.or.id/ruang_pers/calendar_event/?36362/Kampanye-NasibGajah) 
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2.1.3. Teknik Kampanye 

Menurut Ruslan (2013, hlm.71-72), ada beberapa teknik efektif yang paling sering 

digunakan dalam Kampanye, 

a. Partisipasi 

Teknik yang memancing audiens untuk fokus kepada satu perhatian atau 

kegiatan yang sama 

b. Asosiasi 

Teknik yang menggunakan sebuah peristiwa yang sedang ramai 

dibicarakan untuk menarik perhatian audiens. 

c. Teknik Integratif 

Penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan kesatuan atau 

kebersamaan seperti “Kami” dan “kita” sebagai cara untuk menarik 

perhatian masyarakat 

d. Teknik ganjaran 

Teknik yang memberikan manfaat yang gunanya untuk membangkitkan 

semangat atau hukuman sebagai salah satu cara untuk memberikan 

ketakutan kepada audiens.  

e. Teknik pematungan es 

Yaitu merupakan suatu cara untuk menyampaikan pesan dirancang 

sedemikian rupa untuk menarik perhatian audiens. 

f. Teknik empati 

Sebuah teknik kampanye yang mendorong audiens untuk memiliki rasa 

empati atau rasa ingin membantu. 
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g. Teknik paksaan 

Seperti namanya, teknik ini membuat audiens secara terpaksa melakukan 

karena akan ada dampak buruk jika mereka tidak melakukannya. 

2.1.4. Taktik Kampanye 

Menurut Ruslan (2013, hlm. 41-42), ada banyak cara yang dapat digunakan untuk 

menggiring dan membujuk masyarakat agar tujuan komunikasi dapat tercapai. 

A. Teknik ya-ya 

Merupakan sebuah teknik yang secara tidak langsung memaksa audiens 

untuk setuju. 

B. Teknik jangan tanya “apabila” tapi “yang mana” 

Teknik ini digunakan untuk mengantisipasi audiens yang mengelak atau 

keras kepala.  

C. Menjawab “pertanyaan” dengan melemparkan “pertanyaan” 

Teknik yang memfokuskan kembali ke diskusi yang disepakati. 

D. Membangun Kesepakatan 

Teknik membicarakan kepentingan dan kesepekatan kedua belah pihak 

E. Dengarkan dahulu pendapat floor kemudian diskusikan 

Mencari masukan dari audiens lalu diskusikan untuk mencapai 

kesepakatan.  

F. I Owe You 

Taktik yang membuat audiens merasa harus membayar utang kepada 

pesan yang disampaikan.  
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2.1.5. Proses AIDA 

Menurut Altsiel (2017), AIDA merupakan sebuah proses saat konsumen 

menerima pesan. Dalam dunia periklanan, AIDA bekerja dengan cara: 

a. Awareness 

Bagaimana sebuah pesan dapat dikenal dan diingat oleh masyarakat dari 

berbagai pesan yang mereka terima setiap harinya.  

b. Interest 

Setelah mengenal dan mengingat, maka konsumen akan tertarik dan 

mencoba memahami isi pesan 

c. Desire  

Setelah konsumen memahami pesan yang ada, maka pada tahap ini 

konsumen mulai tertarik untuk menerima produk atau pesan yang 

diberikan 

d. Action 

Merupakan tahap akhir yaitu ketika konsumen melakukan apa yang 

diperintahkan lewat pesan.  

2.1.6. Model Kampanye Sosial 

Menurut Venus (2018, hlm.23), model kampanye merupakan sebuah gambaran 

dari realitas yang ada dengan mengambil aspek atau ciri tertentu. Model-model 

dalam kampanye dijabarkan berikut: 
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A. Componential Campaign Model 

Model kampanye yang mengambil unsur-unsur penting dalam proses 

komunikasi kampanye seperti sumber, saluran, pesan, penerima, efek yang 

ditimbulkan, dan gangguan (hlm.25). 

B. Model of Campaign Influence 

Model kampanye yang fokus kepada hasil atau efek dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek seperti sumber atau lembaga 

penyelenggara, saluran, pesan, hambatan, dan efek dari kampanye 

(hlm.27-28). 

C. Model Kampanye Ostergaard 

Model kampanye yang fokus pada identifikasi masalah yang jelas. 

Kampanye harus dimulai dengan melakukan riset masalah  dengan  

mencari hubungan sebab-akibat dari masalah tersebut, serta dilengkapi 

dengan teori-teori ilmiah. Setelah melakukan riset, seperti wawaancara, 

observasi, kuisioner, dan studi pustaka, maka kampanye dapat dilanjutkan 

ke tahap perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi (hlm.29-32). 

D. The Five Functional Stage Development Model 

Model kampanye yang fokus pada 5 tahap kampanye yaitu yang dimulai 

dengan indentifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi.  

Tahapan pertama yaitu identifikasi merupakan tahapan pembuatan 

identitas seperti nama kampanye, logo, dan slogan. Pada tahap legitimasi, 

adalah dukungan dari pihak tertentu seperti lembaga, organisasi. Pada 

tahap ketiga, hampir serupa dengan tahap sebelumnya, namun dukungan 
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disini didapat dari khalayak masyarakat. Setelah itu, ada tahap penetrasi, 

yaitu ketika pesan sudah berhasil menarik perhatian atau simpati 

masyarakat. Pada tahap terakhir, ada sebuah tahap yang disebut sebagai 

tahap distribusi atau pembuktian, yaitu ketika kampanye dapat 

membuktikan pesan-pesannya (hlm.33). 

E. The Communicative Functions Model 

Model kampanye yang membagi proses kampanye dalam 3 tahap, yaitu 

surfacing atau memilih target, primary atau fokus dengan target dan 

melibatkan audiens, dan pemilihan (hlm. 37). 

F. Model Kampanye Nowak dan Warneryd 

Model kampanye yang fokus pada tujuan, efek yang diperoleh, dan cara 

yang sistematis untuk meninggkatkan efektifitas dari kampanye. Model ini 

memiliki 7 elemen yang masing masing elemennya saling berhubungan, 

yaitu: 

1. Inteneded Effect 

Tujuan yang ingin dicapai harus ditetapkan dengan jelas 

2. Competing Communication 

Memperhitungkan potensi gangguan dari kegiatan kampanye yang 

akan berlangsung 

3. Communication Object 

Memilih dan mementukan objek dari kampanye  

4. Target Population and Receiving Group 

Menentukan kelempok penerima  
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5. The Channel 

Menentukan media akan digunakan dalam kegiatan kampanye agar 

sesuai dengan target audiens 

6. The Message 

Menentukan pesan yang digunakan agar dapat menumbuhkan 

kesadaran penerima pesan dan pada akhirnya mempengaruhi mereka 

7. The Communicator 

Memilih orang atau sekelompok orang yang dianggap memiliki 

keahlian dibidangnya agar terlihat kredibel dimata penerima pesan 

(hlm. 38-40) 

G. The Diffussion of Innovation Model 

Model kampanye yang terdiri dari 4 tahap, yaitu dimulai dari informasi 

yang diberikan, persuasi yang menggunakan teori untuk mempengaruhi 

khalayak, membuat keputusan yang didasari atas berbagai pertimbangan, 

hingga konfirmasi atau reevaluasi yaitu melihat kembali apakah produk 

atau gagasan layak diterima (hlm. 40-41). 

H. Model Kampanye Komunikasi Kesehatan Strategis 

Fokus pada promosi kesehatan dengan menggunakan konsep teoritis 

sebagai cara untuk melakukan persuasi. Tujuan dari kampanye model ini 

adalah membentuk pola perilaku hidup sehat melalui beberapa tahap 

berikut, yaitu dengan menetapkan tujuan kampanye apakah memberikan 

pengetahuan baru, menetapkan teori yang akan digunakan, melakukan 

analisis komunikasi, menggunakan teori tersebut dalam strategi, 
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mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari produk atau gagasan, harga 

atau pengorbanan, saluran,  dan promosi, dan pada akhirnya melakukan 

evaluasi dan melihat kembali bagaimana kampanye berjalan (hlm. 42-43). 

I. Model Komponen dan Tahapan Kampanye Simon 

Model yang membagi kampanye dalam 5 bagian, 

1. Planning 

Perencanaan meliputi tujuan, analisis khalayak, situasi, riset, 

pengembangan, dan strategi dasar. 

2. Mobilization 

Proses mengerahkan sumber daya manusia pada proses 

pelaksanaannya. 

3. Legitimation 

Berkaitan dengan program kampanye seperti pendukung, wewenang, 

dan tujuan 

4. Promotion, 

Proses pengembangan dari rencana yang sudah ditetapkan dengan 

menggunakan berbagai media yang sudah ditetapkan juga. (hlm. 45-

46) 

J. Model Manajemen Kampanye  

Model kampanye yang memiliki  kandungan 5 elemen manajemen yang 

penting yaitu, penetapan tujuan kampanye, pengembangan atau merancang 

pesan agar sesuai dengan tujuan serta menggunakan media tertentu, 

implementasi atau proses eksekusi, monitoring atau memastikan rencana 
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berjalan dengan baik, dan evaluasi atau menilai hasil kampanye (hlm. 49-

50) 

2.1.7. Teori Persuasi Pesan Kampanye 

Menurut Venus (2018, hlm. 108), ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk  

merancangan pesan yang akan disampaiakan dalam kampanye, diantaranya 

1. Teori Retorika Aristoteles 

Teori ini menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

seperti alasan kenapa audiens harus percaya pada pesan yang disampaikan, 

seperti yang berkaitan pada ethos (kredibilitas sumber atau figure public 

yang disukai), pathos (emosi rasa bersalah), dan logos (rasionalitas pesan).  

2. Teori Sosial Kognitif 

Merupakan teori yang berasal dari Albert Bandura, merupakan teori yang 

mementingkan aspek ganjaran atau hukuman seperti uang, rasa bangga, 

rasa berjasa, dan lain-lain.  

3. Teori Pararel diperluas 

Yaitu teori yang paling umum dilakukan yaitu dengan melakukan tindakan 

menakut-nakuti dengan berbagai resiko yang ada.  

4. Teori Konversi Simbolik 

Merupakan teori yang dikembangkan oleh Ernest G. Boorman, yaitu 

tentang penyampaian isi pesan yang dapat dipahami oleh audiens tidak 

ditafsir secara berbeda.  

2.1.8. Media Kampanye Sosial 

Tymorek (2010, hlm 71), menjelaskan bahwa media terbagi menjadi 3 kategori : 
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1. Above the Line 

Above the Line merupakan sebuah media konvensional seperti televisi, 

radio, dan lain-lain.  

2. Below the Line ,  

Berbading terbalik dengan above the line, below the line merupakan 

sebuah media yang bergerak secara langsung kepada target audiens, 

seperti e-mail, public relation, brosur, dan sales promotion.  

3. Through the Line 

TTL berada diantara ATL dan BTL atau mengandung unsur keduanya.  

Egan, J (2015, hlm. 154), menjelaskan bahwa berdasarkan karakteristiknya, media 

dibagi ke dalam beberapa jenis, 

a. Outdoor media 

Sesuai namanya, outdoor media merupakan media yang berada diluar 

seperti poster, media yang ada pada transportasi dan ambient media. 

Menurut Egan, J (2015) ambient media merupakan sebuah media yang 

kebanyakan berada di ruang terbuka seperti gedung, bus, dan lain-lain. 

Ambient media merupakan media yang memiliki nilai lebih yaitu dapat 

menarik perhatian masyarakat secara lebih juga. hal ini dikarenakan 

ambient media tampil dalam ukuran yang besar, memberikan pengalaman 

lebih, juga dapat menjangkau lebih banyak orang (hlm.156).  

b. Print media  

Beberapa contoh print media diantaranya adalah koran, majalah, brosur, 

leaflet, dan lain-lain (hlm.155). 
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Menurut Venus (2018), tingkat keberhasilan sebuah kampanye sangat 

dipengaruhi oleh saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan. Saluran kampanye merupakan medium yang digunakan untuk menyalurkan 

informasi seperti dialog publik pidato penyuluhan poster koran internet spanduk 

radio televisi. Masing masing dari media tersebut memiliki karakteristik 

tersendiri. tidak ada media yang cocok untuk semua jenis kampanye (hlm.141-

149). Salah satunya media yang dijelaskan adalah poster. Poster merupakan 

sebuah media penyampaian pesan yang dapat berpengaruh besar bagi khalayak. 

Jangka waktu penayangan yang singkat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

memproduksi sebuah poster membuat poster menjadi media yang tdk 

membutuhkan biaya mahal. Namun, poster merupakan media yang rentan 

terhadap kerusakan (hlm.148). Selain poster, karya visual juga dapat muncul 

dalam bentuk lain. Salah satunya juga mural. Menurut Kusrianto (2011), mural 

merupakan sebuah lukisan diatas media yang permukaannya luas seperti dinding 

bangunan (hlm.19) 

2.2. Visual Kampanye Sosial 

2.2.1. Layout 

Menurut Hendratman (2015) mengenai layout, layout dapat diartikan sebagai 

penempatan segala elemen desain seperti gambar, teks, dan lain-lain untuk 

mendukung pesan yang akan disampaikan. Sebuah layout yang baik akan 

memberikan dampak baik juga terhadap desain yang dibuat. Tata letak yang baik 

akan membuat desain yang dirancang lebih menarik dan estetis. Selain itu juga 

akan mendukung desainer untuk mencapai tujuan yang ia inginkan sehingga pesan 
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yang akan disampaikan oleh desainer akan tersampaikan dengan lebih baik (hlm. 

197). 

Menurut Lauer dan Pentak (2008), untuk menciptakan hasil desain yang 

baik, maka ada prinsip dasar desain grafis yang harus diperhatikan.  

1. Unity 

Merupakan kesatuan dan perpaduan antara semua elemen-elemen 

desain yang digunakan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan unity, yaitu: 

1. Proximity 

Meletakan elemen-elemen dalam desain secara berdekatan  

2. Repetition 

Melakukan pengulangan pada elemen-elemen desain  

3. Continuation 

Mengarahkan mata audiens dari suatu elemen ke elemen lainnya  

4. Continuity & the grid 

Penggunaan grid untuk menciptakan komposisi yang baik. 

2. Emphasis 

Merupakan sebuah pusat perhatian atau yang menjadi objek yang 

pertama kali dilihat dan menjadi fokus dari desain tersebut. Sebuah 

karya desain yang dibuat tanpa adanya emphasis akan terlihat 

membosankan dan tak bermakna. karena emphasis membantu karya 

desain untuk memberikan petunjuk kepada audiens untuk membaca 
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informasi dari yang paling penting. Oleh karena itu, ada beberapa cara 

yang dapat digunakan untuk mendapatkan emphasis, yaitu: 

1. Emphasis by Contrast 

Membuat emphasis dengan cara meletakan sebuah objek yang 

bentuknya berbeda dari objek disekitarnya yang serupa. 

2. Emphasis by Isolation 

Membuat emphasis dengan meletakan sebuah ojek yang berbeda, 

namun bukan bentuk melainkan penempatannya 

3. Balance 

Merupakan komposisi yang harus seimbang.  

4. Scale and Proportion 

Mengacu pada ukuran dari elemen visual yang ada pada layout. Scale 

dapat berfungsi dalam menciptakan emphasis. Sedangkan proportion 

berhubungan dengan elemen lain, salah satu contohnya adalah proporsi 

tubuh manusia.  

5. Rhythm 

Pengulangan elemen visual pada layout  sehingga dapat membentuk 

sebuah pola.  Repetisi yang dilakukan dapat dalam bentuk yang sama 

maupun dimodifikasi (hlm. 26-122).  

2.2.1.1. Margin dan Grid dalam Tata Letak 

Menurut Tondreau (2011), Margin merupakan sebuah cara agar elemen 

yang ada dalam layout tidak terlalu dekat dengan tepi kertas. Jarak margin 

dibuat dengan menyesuaikan dengan desain yang akan dibuat. Selain 
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masalah proporsionalitas, margin juga memiliki fungsi sebagai salah satu 

cara untuk meminimalisir terpotongnya bagian tepi pada saat dicetak.  

Menurut Rabinowitz (2016), menurutnya, grid memberikan 

ukuran-ukuran yang jelas juga posisi yang teratur. Selain itu, grid juga 

memudahakna desainer ketika harus bekerja dengan projek besar. Dengan 

adanya grid, masyarakat sebagai pembaca dapat lebih mudah untuk 

memahami pesan yang ingin disampaikan. Hal ini dikarenakan sistem grid 

dapat berfungsi sebagai sistem yang mempermudah alur baca (hlm. 201). 

Menurut Tondreau (2011), grid terbagi menjadi beberapa jenis 

seperti single column grid, two column grid, modular grids, dan 

hierarcichal grid. Masing-masing dari jenis tersebut memiliki fungsi yang 

berbeda-beda. Single column grid biasanya digunakan dalam sebuah buku 

atau penulisan esai. Sedangkan, two column grid dapat mempermudah 

pembaca untuk menyerap informasi yang cukup banyak. Begitu juga 

dengan modular grid yang biasa digunakan pada informasi yang bersifat 

kompleks seperti kalender atau koran (hlm.11). 

 

Gambar 2.4. Contoh One Column Grid 

 (Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids, 2011) 
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Gambar 2.5. Contoh Two Column Grid 

(Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids, 2011) 

 

Gambar 2.6. Contoh Modular Grid 

 (Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids, 2011) 

 

Gambar 2.7. Contoh Hierarchical Grid 

 (Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids, 2011) 

Perancangan Kampanye Sosial..., Yulia Ciputri, FSD UMN, 2018



22 

 

2.2.2. Tipografi 

Menurut Kusrianto (2010) adalah sebuah ilmu, teknik, dan seni penataan aksara 

yang biasa kita gunakan sebagai sarana berkomunikasi dan menyampaikan 

informasi. Ilmu tipografi akan mengajarkan anatomi dari sebuah huruf dan 

bagaimana mengorganisir kumpulan huruf menjadi sebuah paragraf atau 

kumpulan kata yang lebih besar. Selain itu, ilmu tipografi juga mengajarkan kita 

bagaimana membawa huruf atau kumpulan huruf menjadi sebuah seni grafis yang 

estetik dan memberikan fungsi (hlm.1-2).  

Menjelang abad baru, jenis-jenis dari huruf menjadi lebih beragam. 

Masing-masing dari jenis tersebut diperuntukan untuk hal-hal yang berbeda 

fungsinya atau sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contohnya adalah huruf cetak 

formal biasa digunakan untuk dokumen resmi. Sedangkan untuk laporan kerja, 

proposal, dan laporan lainnya akan lebih baik jika menggunakan jenis huruf yang 

legible, terutama dalam hal angka. Font jenis sans serif akan lebih baik karena 

lebih memudahkan pembaca untuk membaca (hlm. 88-89). 

Menurut Triadi, Bharata (2010, hlm. 24), penerapan tipografi dalam layout 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut. 

1. Legibility 

Tingkat keterbacaan dari sebuah huruf. Menurut, Jacko & Sears 

(2009), Ada hubungannya dengan persepsi dan kecepatan membaca. 

Misalnya ketika, suatu huruf dipotong, atau dibaca dalam waktu yang 

cepat,  apakah huruf tersebut masih dapat dikenali identitasnya atau 

tidak (hlm. 336). 
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2. Readibilty 

Tingkat keterbacaan dari sebuah kata, atau hubungan antar huruf satu 

dengan yang lainnya.  

3. Visibility 

Tingkat keterbacaan baik huruf, kata, maupun kalimat dalam karya 

desain dengan jarak baca tertentu.  

4. Clarity 

Tingkat kejelasan dari masing-masing huruf  

2.2.3. Warna 

Dameria (2008) menjelaskan bahwa warna dapat terjadi karena ada 3 unsur yaitu 

cahaya, objek, dan obeserver.  Hal ini dapat dibuktikan dari manusia yang tidak 

bisa melihat warna dalam ruangan yang gelap. Demikian juga dengan objek 

(hlm.60). Begitu juga yang dikatakan oleh Nugroho (2015), menurutnya, sebuah 

warna dapat terlihat karena  benda yang tertimpa cahaya akan memantulkan 

cahaya tersebut ke mata manusia (hlm. 23). 

Menurut Sidik (1981) dalam Nugroho (2015) warna merupakan sebuah 

unsur rupa yang penting untuk memperoleh keindahan dalam karya desain 

(hlm.13).  

2.2.3.1. Psikologi Warna 

Swasty (2010) mengatakan bahwa warna berfungsi sebagai pembentuk 

kesan, suasana, dan menyampaikan emosi dari sebuah karya desain (hlm. 

17). Begitu juga yang dikatakan oleh Hendratman (2015), setiap warna 

dapat menjadi representasi dari suasana tertentu.  
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A. Merah 

Warna merah merupakan warna yang merepresentasikan objek 

seperti api dan darah. Hal ini dikatakan karena objek tersebut 

memiliki kesan warna merah yang sangat kuat. Dengan begitu, 

warna merah dapat merepresentasikan sifat-sifat dari objek tersebut 

dan menghasilkan citra tertentu seperti berani, marah, agresif, 

dominasi, berkemauan keras, penuh gairah, dan lain-lain (hlm 

121). 

B. Hijau  

Warna hijau dapat bajak ditemukan pada objek-objek alaman 

seperti pohon, daun dan rumput. Oleh karena itu, warna hijau erat 

kaitannya dengan hal hal yang berhubungan dengan alam. Dengan 

melihat warna hijau, maka akan menciptakan citra yang rileks, 

alami, subur, pertumbuhan, namun dapat terkesan kurang serius 

atau ekslusif (hlm. 123). 

C. Kuning 

Warna kuning merupakan warna yang menciptakan citra yang 

semangat, ceria, spontan, dan akrab. Warna ini merupakan warna 

yang mudah dikombinasikan dengan warna apapun (hlm. 124). 

D. Oranye/Jingga 

Mirip dengan warna kuning, warna oranye juga menciptakan citra 

yang semangat dan cerita. Namun warna ini memberikan citra 

murah terutama pada produk (hlm. 124). 

Perancangan Kampanye Sosial..., Yulia Ciputri, FSD UMN, 2018



25 

 

E. Coklat 

Mirip dengan warna hijau, warna coklat dapat banyak ditemukan 

pada objek alam seperti tanah, kayu, batu, dan pasir. Sehingga, 

warna hijau juga sering dikaitkan dengan sifat tenang, matang, 

daya tahan, namun kotor, kuno, pesimis terhadap kesejahteraan 

masa depan, dan kurang toleran (hlm. 127). 

F. Biru 

Warna biru juga merupakan warna yang banyak ditemukan di alam 

seperti di laut dan langit. Oleh karena itu, warna biru erat kaitannya 

dengan air. Sehingga, warna biru dapat menciptakan kesan tenang, 

tentram, sedih, namun bukan sesuatu yang enak untuk dimakan. 

Warna biru merupakan warna kebalikan dari warna merah. 

(hlm.123). 

G. Putih 

Warna putih merupakan warna yang biasa ada pada objek alam 

seperti awan atau salju. Hal ini membuat warna putih erat 

kaitannya dengan kesucian, kematian, namun kosong dan kurang 

berekspresi (hlm. 129). 

H. Hitam 

Warna hitam merupakan warna yang banyak ditemukan pada objek 

alam seperti arang, batu bara, dan minyak mentah. Sehingga warna 

hitam menyampaikan kesan kuat, formal, namun kegelapannya 

menjadikan warna hitam memberikan efek horor, menyeramkan, 
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dan kematian. Dalam budaya terentu, warna hitam dilarang untuk 

digunakan pada saat mengadakan acara yang berhubungan dengan 

kebahagiaan seperti acara pernikahan (hlm.129-130). 

2.2.4. Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2009), ilustrasi merupakan hasil expresi diri melalui sebuah 

gambar dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah pesan atau ide. Ilustrasi 

merupakan sebuah elemen desain yang sangat penting dalam dunia komunikasi 

visual karena dapat menggambarkan apa yang tidak dapat ditangkap oleh 

imajinasi manusia dan juga dapat menjadi sebuah sumber informasi untuk 

menjelaskan sebuah situasi atau peristiwa. Ilustrasi juga dapat diaplikasikan di 

berbagai media seperti poster, majalah, CD, baju, dan lain-lain (hlm.6).  

 

Gambar 2.8. Contoh Karya Ilustrasi 

(http://patperry.net/art/illustration/nerd-herder) 
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2.2.4.1. Jenis-jenis ilustrasi 

Menurut Zeegen (2005, hlm. 88-108), ilustrasi dibagi dalam beberapa 

jenis, 

1. Editorial Illustration 

Editorial Illustration merupakan ilustrasi yang biasa digunakan untuk 

mendukung penyampaian informasi yang ada pada media-media cetak 

seperti koran dan majalah. 

2. Book Illustration 

Sama halnya dengan Editorial Illustration, Book Illustration biasa 

digunakan untuk memperkuat isi pesan dari sebuah buku.  

3. Fashion illustration 

Fashion Illustration merupakan merupakan ilustrasi yang ada pada 

media fashion seperti kain pada baju atau tas.  

4. Advertising Illustration 

Ilustrasi yang ada pada iklan-iklan maupun kampanye untuk 

menggugah emosi audiens.  

5. Music Industry Illustration. 

Ilustrasi yang digunakan untuk memvisualisasikan audio yang kita 

dengar. 

2.2.4.2. Balon kata 

Menurut Koendoro (2007) balon kata merupakan salah satu elemen dari 

komik yang fungsinya sebagai tempat untuk meletakan narasi. Balon kata 
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dapat muncul dalam berbagai variasi bentuk, namun pada umumnya 

berbentuk oval, lingkaran, persegi, maupun seperti awan (hlm. 40). 

2.2.5. Logo 

Logo merupakan sebuah simbol sederhana yang memiliki banyak makna dan 

cerita dibaliknya . Sebuah logo berfungsi sebagai identitas dari brand yang juga 

dan penyampaian pesan (Landa, 2013, hlm. 246). 

Menurut Landa (2013, hlm. 247-253), Logo bisa terdiri dari berbagai 

macam bentuk. Penggolongan logo dijabarkan sebagai berikut, 

A. Lettermark 

Logo yang ditampilkan berupa tulisan namun hanya inisial atau huruf-

huruf tertentu.  

B. Symbol 

Logo yang bersifat abstrak, bukan berupa tulisan dan tidak menjukan 

bentuk objek tertentu dengan jelas. 

C. Character icon 

Merupakan tiruan dari seorang tokoh. 

D. Pictorial symbol 

Logo merupakan representasi atau tiruan dari sebuah objek baik objek 

alam, manusia, dan benda-benda tertentu lainnya.  

E. Abstract symbol 

Symbol tidak didasarkan atas representasi atau tiruan dari sebuah objek 

baik objek alam, manusia, dan benda-benda lainnya.  
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F. Non representational symbol 

Logo tidak memiliki hubungan dengan kemiripan atau representasi dari 

objek tertentu 

G. Combination mark 

Logo yang terdiri dari sebuah nama dan simbol. Simbol dapat berupa 

simbol pictorical maupun abstrak. 

H. Emblem 

Logo yang memiliki kandungan Tipografi dan huruf namun mereka tidak 

dapat dipisahkan.  

2.3. Perilaku Hidup Bersih 

2.3.1. Definisi Perilaku Hidup Bersih 

Menurut Sutedjo (2005, hlm. 38-39), perilaku hidup bersih merupakan 

sekumpulan kegiatan meliputi  

a. Kebersihan tubuh diri sendiri, seperti mandi, menggosok gigi, memotong 

kuku, dan lain-lian. 

b. kesadaran kebersihan kamar mandi, 

c. membuang sampah pada tempatnya, yaitu pada tong sampah yang 

tersedia.  

d. pemahaman pemakaian air bersih,  

e. pengetahuan akan pentingnya hidup bersih untuk mencegah penyakit, 

memelihara gizi, menjaga lingkungan,  

f. dan pengelolaan sampah.  
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Menurut Siswanto (2003), lingkungan bersih dan sehat dalam Indonesia 

Sehat 2010 adalah lingkungan yang terbebas dari polusi atau kotoran, adanya 

ketersediaan air bersih, juga sanitasi yang memadai.  

2.3.2. Sampah Pasar 

Menurut Hanifah (2011, hlm. 39-40), sampah adalah musuh utama dari 

kebersihan sehingga untuk membersihkannya dapat dengan melakukan kerja bakti 

atau gotong royong. 

Menurut Suryati (2010), Sampah terdiri dari 2 jenis, sampah kering dan 

sampah. Sampah basah adalah sampah yang bahannya adalah dari bahan organik 

seperi sayuran, buahan. Disebut sebagai sampah basah karena kondisinya mudah 

membusuk dalam kondisi basah. Begitu sebaliknya dengan sampah kering. 

Contoh dari sampah kering adalah kertas, kaleng, plastik, kayu dan lain-lain.  

2.4. Pasar Tradisional 

Malano (2011) menjelaskan, pasar tradisional merupakan sebuah tempat dapat 

berupa kios atau toko dimana pembeli dan penjual bertemu dan melakukan 

transaksi penjualan secara langsung. Pasar tradisional biasanya menyediakan 

berbagai macam kebetuhan bahan baku makanan seperti sayuran, daging, buah-

buahan, beras, susu, dan lain-lain (hlm.62). Begitu juga yang disampaikan oleh 

Basri, M (2012), yaitu pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola oleh 

pemerintah dan biasanya berupa toko, kios, atau los dalam skala kecil dan 

prosesnya dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.  
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2.4.1. Ciri-ciri Pasar Tradisional 

Menurut Halim & Ismaeni (2007) dalam Basri, M.(2012) mengatakan bahwa 

Pasar Tradisional memiliki karakteristik dilihat dari 5 aspek berikut, yaitu: 

1. Pasar tradisional memiliki gedung yang tidak ekslusif seperti yang dimiliki 

pasar modern. 

2. Pasar tradisional tidak memiliki fasilitas yang cukup seperti AC, tempat 

parkir, elevator, dan lain-lain. 

3. Pasar tradisional dikelola oleh pemda. 

4. Terjadi interaksi tawar menawar antara pembeli dan pedagang 

5. Masyarakat pedagang di pasar tradisional kebanyakan adalah masyarakat 

yang kurang secara pendidikan.  

2.4.2. Kelebihan dan Kekurangan Pasar Tradisional 

Basri, M (2012), mengemukakan bahwa pasar tradisional memiliki beberapa 

kelemahan berikut, 

1. Kondisi bangunan pasar tradisional kurang terawat dan juga keterbatasan 

dalam fasilitas. 

2. Pasar tradisional kurang melakukan promosi untuk konsumen 

3. Para pedagang pasar tradisional juga memiliki keterbatasan dalam modal 

4. Para pedagang pasar tradsional juga memiliki keterbatasan dalam hal 

strategi perencanaan 

5. Pasar tradisional tidak memiliki hubungan kerja sama dengan pemasok 

besar (hlm. 162) 
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Basri, M melanjutkan bahwa, walaupun memiliki beberapa kekurangan, 

pasar tradisional juga memiliki kelebihan dalam hal berikut, 

1. Produk yang dijual di pasar tradisional dapat dikatakan lebih murah karena 

dapat melakukan kegiatan tawar menawar 

2. Produk yang dijual juga lebih segar 

3. Lokasi yang dekat dengan pemukiman warga 

4. Variasi produk yang lebih variatif. (hlm. 162) 

2.4.3. Pedagang Pasar Tradisional 

Menurut KBBI, pedagang adalah seseorang yang mencari nafkah lewat aktivitas 

yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pedagang pasar tradisional adalah orang yang berjualan di 

pasar tradisional.  
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