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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 TEORI UMUM 

2.1.1  Desain Komunikasi Visual 

Menurut Suyanto, desain didefinisikan sebagai aplikasi dari 

keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan 

industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan 

penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, 

produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain informasi, dan 

secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Sedangkan 

menurut Adi Kusrianto, Desain Komunikasi Visual atau DKV itu 

adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-

konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media 

untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan 

mengelola elemen - elemen grafis yang berupa bentuk 

gambar,tatanan huruf,serta komposisi warna dan layout (tata letak 

perwajahan). Dan tentunya gagasan bisa diterima oleh orang lain 

atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. 

Desain Komunikasi Visual juga bisa dikatakan sebagai seni 

menyampaikan pesan (arts of commmunication) dengan 

menggunakan bahasa rupa (visual language) yang disampaikan 
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melalui media berupa desain yang bertujuan menginformasikan, 

mempengaruhi hingga merubah perilaku target audience sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. Sedang bahasa rupa yang dipakai 

berbentuk grafis, tanda, simbol, ilustrasi gambar/foto, tipografi/huruf 

dan sebagainya yang disusun berdasarkan kaidah bahasa visual yang 

khas berdasar ilmu tata rupa. Isi pesan diungkapkan secara kreatif 

dan komunikatif serta mengandung solusi untuk permasalahan yang 

hendak disampaikan (baik sosial maupun komersial ataupun berupa 

informasi, identifikasi maupun persuasi). Dalam Buku Pengantar 

Metode Penelitian Budaya Rupa Agus Sachari menjelaskan Desain 

Komunikasi Visual adalah profesi yang mengkaji dan mempelajari 

desain dengan berbagai pendekatan baik hal yang menyangkut 

komunikasi, media, citra tanda maupun nilai. 

Ruang lingkup Desain Komunikasi Visual Meliputi:  

1. Advertising (periklanan)  

2. Animasi  

3. Desain identitas Usaha (corporate identity)  

4. Desain Marka lingkungan  

5. Multimedia  

6. Desain Grafis Industri (promosi)  



	  
11	  

7. Desain Grafis Media (buku, surat kabar, majalah, dll  

8. Cergam (komik, karikatur, poster)  

9. Fotografi, tipografi dan ilustrasi. 

(Fauzan Mahanani, 2011) 

 

2.1.2  Ilustrasi 

Ilustrasi adalah seni gambar yang dipergunakan untuk 

memberikan penjelasan atau maksud tujuannya secara visual 

(Kusrianto, 2007:140). Ilustrasi berfungsi sebagai bentuk visualisasi 

untuk mendukung suatu gagasan, ide, cerita, benda, dan situasi. 

Ilustrasi juga dapat membantu menyampaikan pesan secara tepat, 

cepat, dan tegas serta merupakan terjemahan dari kata-kata, baik 

kalimat, naskah maupun judul (Pijiriyanto, 2005: 39). Jenis ilustrasi 

yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 

• Ilustrasi Tangan (Hand Drawing) 

Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan 

menggunakan tangan, dengan memberikan ekspresi dan 

karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis 

yang dibuat, seperti iklan, poster, baliho dan sebagainya 

(Pujiriyanto, 2005: 48). 
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Gambar 2.1 Contoh ilustrasi tangan dengan cat air dan 

rapido 

(Sumber: www.trendland.com : 21 November 2008) 

 

• Ilustrasi Fotografi 

Ilustrasi Fotografi dibuat dengan cara megambil objek 

gambar menggunakan teknik pemotretan yakni menggunakan 

media kamera , baik manual maupun digital. Objek fotografi 

cenderung memberi kesan lebih realistis , eksklusif dan 

persuasif (Pujirianto,2005:42). 
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Gambar 2.2 Contoh ilustrasi fotografi 

(Sumber: www.ghank.com : 20 Juli 2012) 

 

• Ilustrasi Teknik Gabungan 

Ilustrasi teknik gabungan merupakan bentuk komunikasi 

dengan struktur visual atau rupa yang terwujud dari 

perpaduan antara teknik fotografi dengan hand drawing. 

Teknik ini dilakukan dengan bantuan komputer yang dikenal 

dengan istilah komputer grafis (Kusrianto Andi, 2007:157). 
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Gambar 2.3 Contoh ilustrasi teknik gabungan 

(Sumber: www.jeffective.com : 2007) 

 

Fungsi ilustrasi dijabarkan menjadi enam, berdasarkan tesis 

yang dibuat oleh Universitas Bina Nusantara, yaitu: 

• Memberikan tampilan kepada karakter dalam sebuah cerita.  

• Menampilkan contoh dari barang yang dijelaskan dalam 

buku teks akademis (misalnya topologi).  

• Memvisualisasikan sekumpulan langkah instruksional dalam 

teknis manual.  

• Mengkomunikasikan tema dasar dalam cerita.  

• Menghubungkan merk dengan ide dari ekspresi, kepribadian 

dan kreativitas. 

• Menginspirasikan audience untuk merasakan emosi untuk 

memperluas aspek bahasa pada narasi. 
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2.1.3   Tipografi 

Tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk 

menyusun bahan publikasi menggunakan huruf cetak. Tipografi 

harus dapat berkomunikasi dalam bentuknya yang paling kuat, jelas 

(clarity) dan terbaca (legibility) (Kusrianto, 2007:191). Dalam 

konteks komunikasi virtual, tipografi mencakup pemilihan bentuk 

huruf, besar huruf, cara dan teknik penyusunan huruf menjadi kata 

atau kalimat yang sesuai dengan karakter pesan yang inin di 

sampaikan. Huruf yang telah disusun secara tipografis merupakan 

elemen dasar dalam membentuk sebuah tampilan desain komunikasi. 

Perencanaan dan pemilihan tipografi yang tepat baik ukuran, warna, 

bentuk, termasuk tingkat kerapatan antar huruf, diyakini akan 

mampu memperkuat isi pesan. (Barthes, Roland, 1984 : 76). 

Menurut Sumbo Tinaburko (2009:26-30), dalam perkembangannya, 

ada lebih dari seribu macam huruf romawi atau latin yang telah 

diakui oleh masyarakat dunia 

Berikut ini beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang 

dilakukan oleh James Craig, antara lain sbb : 

1. Roman/Serif/Old Style 

Ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip/kaki/serif yang 

berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf Roman memiliki 

ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. 
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Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai 

dan feminin. Jenis huruf Serif adalah huruf yang memiliki garis-

garis kecil yang berdiri horizontal pada badan huruf. Garis-garis 

kecil ini biasa disebut juga counterstroke. Counterstroke inilah 

yang membuat jenis huruf serif lebih mudah dibaca karena garis 

tersebut membantu menuntun mata pembaca melalui suatu garis 

teks. 

 

Gambar 2.4 Contoh jenis huruf serif Garamond 

(Sumber: dokumentasi penulis) 

2. Egyptian 

Adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki/sirip/serif yang 

berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama 

atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, 
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kekar dan stabil. 

 

Gambar 2.5 Contoh jenis huruf egypt Rockwell Extra 

Bold 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

3. Sans Serif  

Pengertian San Serif adalah tanpa sirip/serif, jadi huruf jenis ini 

tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki 

ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang 

ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer.. 

Sangat cocok untuk screenfont (untuk tampilan di layar monitor) 

karena tajam dan mudah dibaca. Bentuk huruf sans serif yang 

paling populer adalah Arial & Halvetica. (Pujirianto, 2005: 56) 



	  
18	  

 

Gambar 2.6 Huruf sans serif Arial 

(Sumber: dokumentasi penulis) 

 

4. Script 

Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan 

dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke 

kanan. Kesan yang ditimbulkannya adalah sifat pribadi dan 

akrab. Juga bisa menunjukkan sifat yang elegan dan berkelas. 

 

                            Gambar 2.7 Contoh jenis huruf script Edwardian Script 

(Sumber: dokumentasi penulis) 

 



	  
19	  

5. Miscellaneous 

Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk 

yang sudah ada. Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis 

dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. 

 

Gambar 2.8 Contoh jenis huruf miscellanoeus Sparkly 

(Sumber: dokumentasi penulis)  

 

 Dalam buku Typography Design: Form and 

Communication Fourth Edition oleh Rob Carter, dijelaskan bahwa 

sebuah font memiliki banyak unsur, yaitu: 

1. Capitals, yang merupakan huruf besar dari 26 abjad di dunia. 

2. Lower case, merupakan huruf kecil dari 26 abjad di dunia. 

3. Small caps, set yang komplit yang besarnya sama dengan x-

height dari huruf kecil. Biasanya digunakan untuk kutipan, 

singkatan, pangkat, dan empasis. 

4. Lining figures, angka yang sama tingginya dengan huruf capital 
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dan terletak pada garis dasar. 

5. Old style figures, set dari angka yang besarnya dicocokkan 

dengan huruf kecil. 

6. Fractions, simbol matematis yang dibuat untuk figur yang 

superior dan interior. 

7. Linked, dua atau lebih karakter yang dibuat menjadi satu, seperti 

ff atau et. 

8. Punctuation, atau karakter sambung, yang digunakan sebagai 

tanda baca seperti tanda tanya, koma, titik, dan lainnya. 

9. Accented characters, karakter yang beraksen, dipakai untuk 

bahasa-bahasa khusus yang memiliki penulisan berbeda dari 

yang biasanya. 

10. Dingbats, bermacam tanda seperti symbol, atau ornamen lainnya. 

11. Monetary symbol, atau tanda baca uang tiap negara. 

 

Tipografi dikatakan memiliki pesan di dalamnya yang berbeda-

beda, tergantung dari jenis tulisan itu sendiri. Fungsi dan tujuan dari 

tulisan juga berbeda, tergantung dari target yang membacanya. 

Meskipun tidak ada batasan pasti untuk memakai sebuah jenis huruf, 

solusi huruf yang terbaik selalu bergantung pada sasaran publik yang 

dimaksud (Rob Carter, 2007:121). 
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2.1.4   Layout 

Pengertian layout menurut Graphic Art Encyclopedia 

(1992:296) “Layout is arrangement of a book, magazine, or other 

publication so that and illustration follow a desired format”. Layout 

adalah merupakan pengaturan yang dilakukan pada buku, majalah, 

atau bentuk publikasi lainnya, sehingga teks dan ilustrasi sesuai 

dengan bentuk yang diharapkan. Lebih lanjut dapat dikatakan 

bahwa: “Layout includes directions for marginal data, pagination, 

marginal allowances, center headings and side head, placement of 

illustration.” Layout juga meliputi semua bentuk penempatan dan 

pengaturan untuk catatan tepi, pemberian gambar, penempatan garis 

tepi, penempatan ukuran dan bentuk ilustrasi. Menurut Smith (1985), 

proses mengatur hal atau pembuatan layout adalah merangkaikan 

unsur tertentu menjadi susunan yang baik, sehingga mencapai 

tujuan. Sedangkan menurut seorang dosen dan desainer Indonesia, 

Surianto Rustan, dalam bukunya yang berjudul ‘Layout : dasar & 

penerapannya’, layout adalah tata letak elemen-elemen desain 

terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung 

konsep/pesan yang dibawanya. 

Prinsip layout antara lain: 

1. Urutan yang menunjuk pada aliran membaca 

2. Penekanan yang menunjuk pada objek-objek penting dalam 

urutan pembacaan. 
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3. Keseimbangan yang menunjuk pada pembagian berat ruang, 

termasuk ruang isi dan kosong (ruang sela). 

4. Kesatuan yang menunjuk pada usaha menciptakan kesatuan 

objek termasuk ruang secara keseluruhan. 

5. Konsistensi yang menunjuk pada kontrol estetik tampilan 

keseluruhan layout. 

Disamping lima prinsip di atas, terdapat dua prinsip lagi yang 

penting terutama untuk layout penerbitan berkala. Dua prinsip 

tersebut yaitu konstanta dan variabel. “Konstanta adalah elemen-

elemen yang konstan, elemen yang selalu dipertahankan… 

sedangkan variabel adalah elemen-elemen yang berubah.” (Koskow, 

2009: 171-172). 

 

2.1.5   Prinsip Desain 

Dalam merancang suatu desain, selain memperhitungkan unsur-

unsur desain, desainer juga harus merancang desain dengan 

mengikuti prinsip-prinsip desain komunikasi visual. Prinsip desain 

merupakan suatu prinsip atau acuan yang harus diketahui untuk 

menghasilkan sebuah desain yang baik untuk tampilan iklan. 

Adapun bagian dari prinsip-prinsip desain tersebut adalah sebagai 

berikut: 

• Prinsip Keseimbangan 

1. Keseimbangan adalah kesamaan distribusi dalam bobot. 
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Keseimbangan dapat dibagi menjadi: 

2. Keseimbangan simetris, yaitu keseimbangan antara obyek-

obyek yang disusun di sebelah kiri dan sebelah kanan 

sumbu khayal sama dalam bentuk, ukuran, bangun dan 

letaknya. 

3. Keseimbangan asimetris, yaitu susunan keseimbangan yang 

diperoleh jika bentuk, bangun, garis, ukuran dan volume 

diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak mengikuti aturan 

simetris. Keseimbangan ini banyak digunakan untuk desain 

modern atau kontemporer. 

4. Keseimbangan menyebar dan memusat 

(Pujiriyanto, 2003 : 93) 

 

• Prinsip Titik Fokus 

Prinsip titik fokus adalah mengatur elemen-elemen desain yang 

dapat memberikan perhatian yang memusat pada salah satu obyek. 

Fokus atau pusat perhatian selalu diperlukan dalam suatu 

komposisi untuk menunjukkan bagian yang penting dan diharapkan 

menjadi perhatian utama. Penjagaan keharmonisan dalam membuat 

suatu fokus dilakukan dengan menjadikan segala sesuatu yang 

berada di sekitar fokus mendukung fokus yang telah ditentukan. 

(Kusrianto, 2007 : 42) 

 



	  
24	  

• Prinsip Ritme 

Irama atau ritme adalah penyusunan unsur-unsur dengan mengikuti 

suatu pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan 

yang menarik. (Kusrianto, 2007 : 41) 

Ritme juga merupakan pola yang diciptakan dengan mengulang 

atau membuat variasi elemen dengan pertimbangan yang diberikan 

terhadap ruang yang ada diantaranya dan dengan membangun 

perasaan berpindah dari satu elemen ke elemen lainnya. Kunci 

sukses membangun ritme adalah mengerti perbedaan antara 

pengulangan dan variasi. Pengulangan adalah mengulang elemen 

visual, beberapa atau seluruhnya secara konsisten. Sedangkan 

variasi adalah perubahan sejumlah elemen, misalnya warna, 

ukuran, bentuk, ruang, posisi dan bobot visual elemen. (Suyanto, 

2004 : 66) 

 

• Prinsip Kesatuan 

Prinsip kesatuan adalah prinsip bagaimana mengorganisasi seluruh 

elemen dalam suatu tampilan grafis. Untuk mencapai kesatuan 

tersebut desainer harus mengerti tentang garis, bentuk, warna, 

tekstur, kontras nilai, format, keseimbangan, titik fokus dan ritme. 

(Suyanto, 2004:67). Sedangkan menurut Stephen McElroy yang 

dikutip dari buku Desain Grafis Komputer (Pujiriyanto, 2003 : 92), 

kesatuan mengandung pengertian bahwa semua bagian dan unsur 
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grafis bersatu-padu dan serasi sehingga pembaca memahaminya 

sebagai suatu kesatuan. 

 

• Prinsip Hirarki Visual 

Prinsip ini merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemen 

mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan 

titik fokus. Titik fokus merupakan perhatian yang pertama, 

kemudian baru diikuti oleh perhatian yang lainnya. (Suyanto, 2004 

: 64) 

 

• Prinsip Keserasian 

Keserasian adalah suatu usaha untuk menyusun berbagai macam 

bentuk, bangun, warna, tekstur, dan elemen-elemen lain dalam satu 

komposisi yang utuh agar nikmat dipandang. Serasi atau harmoni 

bisa dicapai dengan kesamaan arah, kesamaan bentuk, dan bangun 

meskipun berbeda ukuran ataupun dengan tekstur yang bersifat 

sama. Keserasian dapat dicapai dengan berbagai variasi agar tidak 

membosankan. (Pujiriyanto, 2005 : 94) 
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2.1.6  Teori Warna 

Warna merupakan pesan yang diterima oleh mata melalui 

cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenalnya. (Hasan 

Alwi, 2002:1269) 

Menurut Sanyoto (2005 : 19), warna dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Warna Primer / warna pokok: disebut warna primer karena 

warna tersebut tidak dapat dibentuk dari warna lain. Disebut 

warna pokok karena warna tersebut dapat digunakan sebagai 

pokok percampuran untuk memperoleh warna-warna lain. 

Warna primer ada tiga yaitu merah, kuning, dan biru. 

2. Warna sekunder atau warna kedua adalah warna jadian dari 

campuran dua warna primer.Warna primer adalah jingga, 

oranye, ungu, dan hijau. 

3. Warna tersier atau warna ketiga adalah hasil pecampuran dari 

dua warna sekunder. Yang termasuk warna ketiga adalah coklat 

kuning, coklat merah, dan coklat biru. 
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Gambar 2.9 Teori perubahan warna 

(Sumber: www.sustland.umn.edu) 

 

Debbie Millman, dalam bukunya yang berjudul The Essential 

Principles of Graphic Design menuliskan bahwa warna berada 

dimanapun kita berada dan masing-masing memiliki karakteristik 

sendiri. Arti warna seringkali berubah seiring perkembangan waktu, 

namun secara umum dijabarkan sebagai berikut: 

1.  Hitam 

Merupakan warna yang mewakili kekuatan dan kekuasaan. Sangat 

popular di dunia fashion. Hitam merupakan warna yang abadi. Bisa 

membuat kesan misterius, suram, dan juga menakutkan. 

2. Putih 

Seringkali dipakai para pengantin karena putih adalah warna yang 
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suci dan bersih. Para petugas kesehatan juga memakai putih karena 

putih itu juga berkesan steril.  

3. Merah 

Merupakan warna yang dekat kaitannya dengan cinta. Warna 

berani, antusias, tegas, dan menggoda. 

4. Merah muda 

Merupakan warna yang sangat romantis dan feminin. 

Melambangkan penghargaan, kasih sayang, keharmonisan, 

kebahagiaan, cinta, persahabatan, harmoni, dan pemujaan. 

5. Biru 

Salah satu warna yang paling populer dan banyak disukai di 

seluruh dunia. Merupakan lawan dari warna merah. Memiliki 

karakter yang menenangkan, dingin, dan penuh damai.  

6. Hijau 

Melambangkan alam. Warna yang menenangkan, menyegarkan, 

dan meredakan ketegangan. Rumah sakit banyak menggunakan 

warna hijau karena berdampak baik bagi psikologis orang sakit. 

7. Kuning 

Warna yang mencolok dan sering dijadikan ‘pencari perhatian’. 

Dianggap sebagai warna yang optimis, ceria, dan kekanakkan. 

8. Ungu 

Warna yang mewakili royalitas, kemewahan, eksklusifitas, 

kemujuran, dan hedonitas. Mengandung unsur feminin dan mistik. 
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9. Coklat 

Adalah warna dari tanah dan bumi, sehingga dikategorikan sebagai 

warna dari alam. Melambangkan persahabatan, energi, kehangatan, 

kelembutan, dan originalitas. 

 

2.1.7  Teori Semiotika 

Secara umum, arti semiotika adalah ilmu tanda, istilah ini berasal 

dari kata Yunani semeion yang berarti “tanda”. Winfried Noth (1993:13) 

menguraikan asal-usul kata semiotika; secara etimologi semiotika 

dihubungkan dengan kata Yunani sign = sign dan signal = signal. Semiotika 

dalam desain grafis sejatinya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan, menurut Sumbo Tinaburko, desainer senior Indonesia. 

Sumbo Tinaburko memaparkan semiotik dalam bukunya yang 

berjudul ‘Semiotika Komunikasi Visual’ bahwa tanda menurut semiotika 

adalah segala sesuatu yang mengandung makna. Keberadaannya 

mempunyai dua unsur yaitu penanda (bentuk) dan petanda (makna). Tanda 

yang dimanfaatkan dalam karya desain sebagian besar menggunakan ikon, 

indeks, dan simbol. Sementara itu, kode dipahami sebagai cara 

pengombinasian tanda yang disepakati secara sosial untuk memungkinkan 

suatu pesan dari seseorang disampaikan kepada orang lain. Ketiga unsur 

semiotika itu (tanda, kode, dan makna) menjadi pertimbangan dalam 

melihat dan menangkap pesan yang mencuat dalam karya desain. Hubungan 
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ketiga unsur tersebut sangat erat. Antara yang satu dengan lainnya saling 

melengkapi. 

 

2.1.8  Logo 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa tercantum arti 

logo sebagai berikut: huruf atau lambang yang mengandung suatu makna, 

terdiri atas satu huruf atau  lebih sebagai lambang atau nama suatu 

perusahaan dan sebagainya. Florenso Tjowanta menambahkan, bahwa logo 

adalah lambang yang mempunyai makna yang terdiri atas satu atau lebih 

dari satu huruf sebagai nama suatu perusahaan. 

Menurut  Terence A. Shrimp dalam buku  Advertising Promotion (The 

Dryden Press, 1986), desain logo sangatlah beragam tergantung dari 

karakter masing-masing perusahaan. Mulai dari desain yang melukiskan 

pemandangan alam yang sederhana, sampai yang detail dan kompleks.   

Logo mungkin adalah suatu elemen yang paling banyak digunakan 

dalam keseluruhan desain. Namun demikian, meskipun logo adalah bagian 

yang esensial dalam sistem desain, tetap saja, logo bukanlah segalanya. 

Logo hanyalah suatu permulaan. Logo yang baik menurut  Lori Siebert dan  

Lisa Ballard harus mencakup kriteria:   

• Memiliki arti dan daya tarik  

• Cocok untuk produk atau perusahaan yang diwakilinya  

• Dapat direproduksi dengan baik dalam berbagai ukuran  



	  
31	  

• Dapat berfungsi dalam berbagai aplikasi yang diperlukan  

• Sesuai anggaran klien dalam hubungannya dengan jumlah warna  

• yang dipakai  

• Logotype harus mudah terbaca dalam setiap ukuran  

• Logogram harus mudah diartikan oleh setiap orang  

• Cocok baik dalam keadaan hitam putih maupun berwarna 

 

 Menurut Gregory Thomas, ada 10 kriteria yang harus diperhatikan 

dalam membuat logo dan simbol yang baik, yaitu:  

1. Visibility  

Apakah sebuah logo akan terlihat menonjol dalam sebuah lingkungan 

sekitarnya hingga dapat menghasilkan identifikasi cepat dan mudah 

diingat.  

2. Application  

Seberapa fleksibel rancangan logo tersebut dapat diterapkan ke 

berbagai macam teknis aplikasi. Mempertimbangkan apakah logo 

muncul pada resolusi layar televisi atau harus diembos. Logo yang 

baik harus dapat diterapkan ke dalam berbagai teknik aplikasi.  

3. Distinctiveness  

Akankah pengaplikasian logo dapat membedakan dirinya dengan 

kompetitor.  

4. Simplicity / Universality  

Apakah konsep logo mudah untuk dikenali dan pertimbangan akan 



	  
32	  

konotasi kebudayaan dan religius yang ditimbulkan. 

5. Retention  

Jika sebuah logo terlalu mudah untuk dibaca maka target audience 

tidak akan mendapatkan rasa penemuan sehingga  tidak akan terjadi 

interaksi personal yang berkesan.  

6. Color  

Logo yang baik harus dapat diaplikasikan dalam hitam putih sehingga 

dapat melalui proses fotokopi atau fax.  

7. Descriptiveness  

Apa logo tersebut mengungkapkan sifat (visi dan misi) dari 

perusahaan atau produknya. Logo yang baik dapat melakukan hal ini 

tanpa menggambarkannya secara berlebihan.  

8. Timelessness  

Sebuah logo yang baik bisa bertahan setidaknya 15 – 20 tahun. 

9. Modularity  

Dapatkah logo diadaptasikan keberbagai macam aplikasi. Hierarki 

harus diperhatikan dalam penerapkannya bersama tipografi serta 

elemen grafis lainnya. Semua elemen harus dapat saling mendukung 

untuk menciptakan komunikasi yang selaras.  

10. Equity  

Usia penggunaan dan pengenalan terhadap sebuat logo. Mengetahui 

kapan dan apa yang hendak dirancang ulang adalah perkembangan 

yang penting. Sebagai contoh, akan sulit mengganti nilai yang telah 
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terkandung dalam logo CocaCola.   

(Gregory Thomas, 2000:18). 

 

2.1.9    Teori Media 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi dapat 

dipahami bahwa media adalah perantara atau pengantar dari pengirim ke 

penerima pesan. Mc. Luhan dan Arif S. Sadiman (1984) berpendapat bahwa 

media adalah sarana yang juga disebut channel, karena pada hakekatnya 

media memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk 

merasakan, mendengarkan, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang, dan 

waktu yang hampir tak terbatas lagi.  

Media yang dapat digunakan sebagai media promosi memiliki 

beragam jenis, sehingga dalam melakukan seleksi terhadap media-media 

tersebut, sebaiknya kita pilah secara efektif. Media promosi terbagi menjadi 

dua bagian: 

1. Media Promosi Lini Bawah (Below The Line) 

Secara sederhana didefinisikan sebagai segala aktifitas marketing atau 

promosi yang sifatnya jangka pendek, dan bertujuan untuk merangkul 

konsumen agar sadar terhadap suatu produk. Lini bawah memiliki 

kelebihan dapat fokus ke konsumen yang lebih spesifik. Sehingga bisa 
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dicapai efisiensi dan efektif dalam biaya. Beberapa contoh kategori lini 

bawah adalah: 

a. Literatur penjualan seperti leaflet, folder, brosur, katalog, jadwal 

perjalanan, kartu pos, agenda, formulir, dll. 

b. Benda-benda pajangan di tempat jualan seperti stiker, jam dinding, 

lampu, flag chain, contoh kemasan, shelf talker, kotak pajangan, dll. 

(Dendy Triadi, 2007:5) 

2. Media Promosi Lini Atas (Above The Line) 

Merupakan media yang bersifat promosi secara tidak langsung. Media lini 

atas menggunakan media massa dan secara ekonomis membayar pajak 

juga terikat kontrak. Jenis media lini atas: 

a. Media cetak, seperti tabloid, majalah, koran, dan lainnya yang terbit 

secara berkala dan tersebar luas sehingga bisa dibaca siapa saja. 

b. Media elektronik, seperti iklan di televisi dan radio, baik milik 

pemerintah maupun swasta. Media elektronik cenderung mahal 

dibandingkan dengan media lainnya. 

(Atid, 2009) 

3. Media Promosi Through the Line 

Menurut Budi Santoso, istilah ini muncul karena keterbatasan 

konvensional media yang dianggap sudah kurang efisien atau bahkan 
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kurang baik dalam menjangkau konsumen. Dalam through the line, bukan 

hanya tentang 'apa yang harus disampaikan' dan 'bagaimana 

menyampaikannya' saja yang dipedulikan, tapi juga 'dimana 

menyampaikannya' dan 'kapan waktu yan tepat'. Pada dasarnya media TTL 

muncul sebagai pembentukan ikatan batin antara konsumen dengan yang 

brand tersebut. Itulah sebabnya sangat penting untuk mengetahui pola 

hidup target yang diberi istilah consumer journey. Dalam aktivitas target, 

desainer bisa mendapat media dari beragam media (salah satunya ambient 

art). Media-media yang memungkinkan interaksi antara brand dengan 

konsumen disebut point of contact. Karena mengutamakan interaksi, ada 

dua hal penting dalam TTL yaitu: intensitas (seberapa sering brand bisa 

menyapa konsumen), dan interplay (kombinasi point of contact secara 

efisien). 

 

Gambar 2.10 Teori media 

(Sumber: www.shidiq40e.blogstudent.mb.ipb.ac.id/) 
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Jadi, perancangan media promosi adalah bagaimana merencanakan 

sebuah media promosi suatu produk, dari media-media yang ada dengan 

berpedoman pada aturan, sehingga mampu menciptakan suatu rangkaian 

promosi yang efektif dan efisien. (Soemanegara : 31-33) 

 

2.1.10    Komunikasi 

Onong Uchyana mengatakan bahwa komunikasi pada hakikatnya 

adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang 

(komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan 

gagasan, informasi, opinin, dan lainnya yang muncul dari benaknya. 

Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, 

kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk 

hati.  

Komunikasi dalam masyarakat salah satunya adalah komunikasi 

antarpribadi. Adalah komunikasi bersifat pribadi baik yang terjadi secara 

langsung ataupun tidak. Contohnya percakapan melalui tatap muka, telepon, 

dan lainnya. Kehidupan orang saat ini telah masuk pada dunia yang serba 

pilihan, manusia dapat memilih untuk hidup dalam kelompok ataupun tidak. 

Kontak sosial menjadi sangat majemuk dan rumit dan kerumitan ini dipacu 

oleh perkembangan teknologi informasi (Burhan Bungin, 2006:32). 

Manusia belajar menjadi manusia melalui komunikasi. Anak kecil 

hanyalah seonggok daging sampai ia belajar cara mengungkapkan perasaan 
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dan kebutuhannya melalui tangisan, tendangan, atau senyuman. Kepribadian 

terbentuk sepanjang hidup, selama itu pula komunikasi penting untuk 

pertumbuhan pribadi. Melalui komunikasi, manusia dapat menemukan diri, 

mengembakan konsep diri, dan menetapkan hubungan dengan dunia sekitar. 

Hubungan yang baik sangat dipengaruhi oleh komunikasi efektif. 

Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss 

(1974:9-13) akan menimbulkan lima hal yaitu pengertian, kesenangan, 

pengaruh pada sikap, hubungan yang membaik, dan tindakan (Jalaluddin 

Rakhmat, 2008:13). 

Adapun teori hubungan interpersonal akan menunjukkan hal yang 

sama yaitu hubungan interpersonal melibatkan dan membentuk kedua belah 

pihak. Hubungan interpersonal tidak bersifat statis melainkan selalu 

berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan, memerlukan 

tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Ada empat factor 

penting dalam memelihara keseimbangan: keakraban, kontrol, respon yan 

tepat, dan nada emosional yang tepat. Tidak benar anggapan orang bahwa 

makin sering orang melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain, 

makin baik hubungan mereka. Yang menjadi soal bukanlah berapa kali 

komunikasi dilakukan, tetapi bagaimana komunikasi itu dilakukan. Faktor 

yang memengaruhi komunikasi interpersonal yang baik adalah kepercayaan, 

sikap suportif, dan sikap terbuka. 

 

 



	  
38	  

2.1.11  Aliran Seni Rupa 

Menurut Ghalih, seni rupa sebagai induk utama dari ilustrasi memiliki beberapa 

aliran, yaitu: 

1. Neo-klasik 

Lukisan ini lahir di Perancis pada abad ke-17. Lukisan beraliran neo-klasik 

bukanlah hal yang sedap dipandang karena memiliki pesan yang dalam 

terhadap kondisi negara, merupakan aliran yang mendidik dan 

menanamkan rasa cinta pada negara. Cirinya: terikat pada norma 

akademis, bentuknya seimbang dan harmonis, raut wajah bersifat agung, 

berlebihan, dan berkisar pada sekitar istana. 

2. Romantik 

Merupakan pemberontakan terhadap aliran neo-klasik. Pelukis mengajak 

penonton untuk kembali kepada alam, karena manusia juga dinyatakan 

memiliki emosi dan perasaan. Cirinya: mengandung cerita yang 

emosional, penuh gerak dan dinamis, bersifat kontras dan meriah, 

menyentuh perasaan, komposisi dinamis. 

3. Realis 

Aliran seni paling populer, yang memandan dunia tanpa ilusi. Segala-

galanya dilukisan sesuai dengan aslinya tanpa menambahkan unsur 

apapun. Cirinya: sama persis dengan objek, penuh petualangan, biasanya 

melukiskan kejadian fantastis atau masa lampau, menggunakan 

kepercayaan intuisi dan bukan kecerdasan saja. 

4. Naturalis 
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Aliran ini sangat memuja keindahan alam. Pelukis berusaha 

menggambarkan alam dengan isinya sehingga lukisan naturalis lebih 

menonjolkan keindahan alam yang menarik. Cirinya: gambar 

pemandangan, terlihat indah, warnanya nampak sangat alami. 

5. Impresionis 

Lukisan yang kabur dan tidak mendetail. Kebanyakan isi lukisannya 

adalah wanita. Seperti seakan-akan melihat objek dengan sekilas saja. 

Cirinya: warna cerah, komposisi terbuka, penekanan pada pencahayaan, 

subjek tidak terlalu menonjol, sudut pandang tidak biasa. 

6. Ekspresionis 

Mengutamakan kebebasan ekspresi hati pelukis. Biasanya berupa 

kemarahan, kesedihan, kebingungan, dan depresi. Cirinya: garisnya bebas, 

terkesan dinamis. 

7. Fauvisme 

Aliran fauvisme sangat mengagungkan kebebasan berekspresi, sehingga 

banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya seperti pohon 

berwana oranye atau kuning. Cirinya: imajiatif, warna yang dipakai tidak 

jelas, garis yang jelas dan tegas. 

8. Kubisme 

Dilatar belakangi oleh konsep Paul Cezanne yang mengatakanbahwa 

bentuk dasar dari segala bentuk adalah silinder , bola, balok dan semua 

bentuk yang ada di dalam di pengaruhi oleh perspektif, sehingga bidang 

tertuju pada satu titik tengah. Cirinya: berbentuk dasar geometris, kaku.  
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9. Abstrak 

Abstraksionime adalah aliran yg berusaha melepaskan diri dari sensasi-

sensasi atau asosiasis figuratif suatu obyek. Cirinya: tidak bisa langsung 

ditebak, bentuknya dinamis dan subjektif. 

10. Futuris 

Merupakan reaksi terhadap aliran kubisme yang dianggap dinamis penuh 

gerak, karena itu temanya cenderung menggambarkan kesibukan-

kesibukan seperti pesta, arak-arakan, perang. 

11. Dadaisme 

Merupakan pemberontak konsep dari konsep aliran sebelumnya. Aliran ini 

mepunyai sikap memerdekakan diri dari hukum-hukum seni yg telah 

berlaku. Ciri aliran ini sinis, nihil dan berusaha meleyapkan ilusi. Aliran 

ini dilatar belakangi oleh perang dunia pertama yg tak kunjung berhenti. 

Cirinya: sinis, sederhana, primitif, mengerikan, menakutkan. 

12. Surealis 

Aliran surealis banyak di pengaruhi oleh teori analisis psikologis. 

Sigmund Freud mengenai ketidak sadaran dalam anatomisme dan impian. 

Surealisme sering tampil tidak logis dan penuh fantasi, seakan-akan 

melukis dalam mimpi. Cirinya: realis, fantasi, mengerikan, indah. 
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2.2  TEORI KHUSUS 

2.2.1  Teori Psikologi Mendengarkan 

Manusia merupakan mahluk sosial yang butuh untuk berkomunikasi. 

Menurut banyak ahli, ada dua dimensi pada manusia, yaitu tubuh dan jiwa, 

yang dimana saling berkaitan dengan erat. Menurut Indah, seorang jurnalis 

di www.carapedia.com, jika jiwa terganggu, maka tubuh juga akan ikut 

terganggu. Untuk itulah sangat perlu untuk menjaga keseimbangan tubuh 

dan jiwa. 

Imron Rosyidi, dalam jurnalnya yang berjudul “Perilaku Asertif” 

mengatakan bahwa asertifitas adalah kemampuan untuk 

mengomunikasikan segala sesuatu yang dirasakan dan diinginkan. Dalam 

bersikap asertif, manusia dituntut untuk jujur dan terbuka agar semua 

kegelisahan dapat terbuang dan menjadikan perasaan lebih lega. Saat ini, 

‘seni mendengarkan’ agaknya sudah menjadi sebuah seni yang punah dan 

perlu kita temukan kembali. Kita akan kehilangan kepercayaan dan 

keakraban ketika kita gagal menjadi pendengar yang baik. Kata-kata 

mempunyai kekuatan untuk memengaruhi kehidupan. Kesadaran akan hal 

ini akan membuat kita mempuyai senjata terbaik untuk memenangkan 

kehidupan (Wuryanano, 2007:231).  

Banyak contoh kasus yang menjadi pembelajaran tidak langsung 

tentang seni mendengarkan, seperti yang ditulis Yusufazka dalam 

www.media.kompasiana.com, dan memang lebih baik belajar mendengar 

sebelum semua terlambat. Orangtua merasa anak tidak mendengarkan 
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ucapan mereka, dan sebaliknya anak merasa orangtua terlalu sibuk untuk 

mendengar apa kemauannya. Anak-anak tersebut akan menjadi malas 

bicara karena merasa tidak didengar oleh orangtuanya dan kemudian 

menganggap dirinya sendiri tidak berharga. Dari permulaan itu akan 

tumbuh rasa kurangnya kepercayaan terhadap sesama dan bahkan diri 

sendiri.  

Dibutuhkan dua orang untuk berbagi isi hati – satu untuk 

mendengar, dan satu untuk bicara (Michael P. Nichols, 2009 : 15). Dalam 

bukunya yang berjudul ‘The Lost Art of Listening’, Nichols menjelaskan 

bahwa ketika orang lain tidak mendengar kita, kita mulai menyalahkan 

mereka, tetapi ketika kita yang tidak mendengar mereka, kita mulai 

mencari alasan-alasan untuk membenarkan diri sendiri. Kenyataannya 

adalah mendengar merupakan proses yang kompleks. Padahal komunikasi 

diperlukan bukan saja untuk menghimpun cerita atau berita, atau sekadar 

mengajukan solusi melainkan untuk mengendorkan ketegangan dan 

menghasilkan kelegaan bersama. Menurut Grace Kartika, seseorang bisa 

saja memiliki banyak teman dan keluarga, tetapi jauh di dalam hatinya ia 

tetap merasa sendiri. Penyebabnya, karena merasa tidak dimengerti, tidak 

didengarkan, atau merasa berbeda dari orang lain. Lebih parah lagi jika 

yang terjadi adalah konflik. Konflik akan makin sering terjadi karena 

kegiatan kehidupan sehari-hari yang berjalan semakin cepat. Kemajuan 

teknologi yang luar biasa membawa gelombang perubahan yang luar biasa 

pula. Orang sering menganggap konflik bersumber dari tindakan dan inti 
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persoalan, namun sebenarnya konflik sering disebabkan oleh komunikasi 

yang buruk. Komunikasi dapat menjadi masalah besar. Banyak persoalan 

dapat diselesaikan bila komunikasi berjalan lancar. (Peg Pickering, 

2006:63). 

Dibutuhkan waktu dan usaha secara khusus untuk sungguh-sungguh 

mendengarkan. Kita tidak tahu bagaimana mendengarkan secara 

obyektif. Kita memberikan reaksi. Belajar mendengarkan membutuhkan 

waktu. Bahkan mungkin ada saat-saat ketika kita tidak dihargai sampai 

kita bisa lebih mengembangkan keterampilan mendengarkan. Ketika kita 

terampil, mendengarkan akan menjadi sebuah seni yang memberi 

kepuasan besar saat kita belajar untuk memberi dan menerima. (Michael P. 

Nichols, 2009:1) 

Pernyataan tentang mendengar merupakan bagian dari seni 

komunikasi diperkuat oleh Madelyn Burley-Allen, seorang pakar 

psikologi, yang dimana beliau menulis sebuah buku berjudul ‘Listening : 

The Forgotten Skill’. Menurut Madelyn, mendengarkan adalah sebuah seni 

sekaligus kemampuan alamiah yang bisa dilatih dan membuahkan efek 

yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Mendengar bisa menyelesaikan 

masalah, membangun sebuah kedekatan, dan bahkan membawa 

kesuksesan. Proses komunikasi itu diperkirakan 40% untuk mendengar, 

baru 35% nya untuk bicara, 16% untuk membaca dan 9% untuk menulis. 

Paul Atanta, seorang konselor profesional mengatakan bahwa 

mendengarkan diperumit oleh gangguan dari perasaan dan sikap kita 
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sendiri. Apa yang kita pikir tentang si pembicara akan mempengaruhi apa 

yang kita dengar dari mereka. 

 

2.2.2  Teori Biologis Mendengarkan 

Banyak akibat buruk yang bisa terjadi jika manusia merasa tidak 

didengarkan dengan baik. Salah satunya adalah stres, dan dampak 

psikologis lainnya yang kemudian merambat menjadi gangguan fisik. 

Manusia lanjut usia atau manula lebih sering mengalami stres dan akhirnya 

berdampak pada penyesalan berlebihan, kecemasan, dan kemudian 

penurunan kesehatan jasmani. 

Menurut Brunilda Nazario, peneliti dan ahli mengatakan bahwa 

ketidakseimbangan hormon serotonin dalam tubuh dapat berakibat buruk 

pada suasana hati dan dapat mengarah kepada depresi. Namun meskipun 

telah diakui secara umum bahwa serotonin yang menentukan perasaan 

bahagia atau depresi, belum ada pengukuran secara medis yang dapat 

menjelaskan hal tersebut. Hormon serotonin adalah hormon yang membantu 

menyampaikan pesan dari satu bagian otak ke bagian lainnya dan ia 

dipercaya memengaruhi fungsi psikologis manusia. Dari sekitar 40 juta sel 

otak manusia, sebagian besar dipengaruhi oleh serotonin yang langsung 

berhubungan dengan perasaan, memori, nafsu makan, keinginan seksual, 

dan perilaku sosial. 
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Hasil penelitian Dr Helen Fisher, pakar anthropologi biologi Amerika 

Serikat mencatat bahwa kebersamaan dan kebahagiaan manusia sangat 

dipengaruhi kehadiran chemistry alias zat kimia berupa hormon. Ia 

menemukan ada empat hormon yang paling dominan dalam otak manusia 

yaitu dopamin, serotonin, estrogen dan testosteron. Molly Crockett, 

psikolog dari Universitas Cambridge dalam Journal Science mengatakan 

bahwa  serotonin yang juga dikenal sebagai neurotransmitter (penghantar 

signal saraf) dan menjadi target obat-obatan antidepresan, diyakini dapat 

membuat respon seseorang menjadi agresif bila kadarnya dalam otak 

terbatas atau berkurang. Merck Consumer Health Care Indonesia dalam 

situs resminya menjelaskan bahwa banyak cara untuk memperkuat antibodi 

guna mencegah diri dari penyakit yang hendak menyerang. Salah satunya 

adalah menjaga hubungan sosial yang baik dengan orang lain, khususnya 

orang-orang yang terdekat. Terbukti dari hasil penelitian dalam American 

Journal of Health Behaviour, dimana sangat penting membuat tubuh dan 

pikiran tetap aktif serta mengatur hormon serotonin dalam otak yang 

berhubungan dengan mood atau kondisi hati. Tidak ada salahnya sering-

sering meluangkan waktu dengan kerabat, keluarga, dan kekasih. 

Dampak dari ketersediaan mendengarkan ternyata tidak hanya dapat 

mencegah penyakit dan membuat suasana hati baik, tetapi juga dapat 

menyembuhkan depresi. Menurut Fudin Pang, seorang psikolog dan 

konsultan, depresi dapat disembuhkan dengan cara banyak bicara dan 
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bercerita kepada orang yang disayang. Betapa kemampuan mendengar 

memiliki andil yang cukup besar bagi kejiwaan seseorang. 

 

2.2.3  Konseling 

Konseling diambil  dari bahasa Latin “consilium“ artinya “dengan” 

atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. 

Sedangkan dalam Bahasa Anglo Saxon istilah konseling berasal dari 

“sellan” yang berarti ”menyerahkan” atau “menyampaikan”. Interaksi yang 

terjadi antara dua orang individu, masing-masing disebut konselor dan 

klien. (Shertzer and Stone, 1974). Sedangkan menurut Berdnard & Fullmer, 

Konseling meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk 

mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan,motivasi,dan potensi-potensi yang 

yang unik dari individu dan membantu individu yang bersangkutan untuk 

mengapresiasikan ketiga hal tersebut. 

Adapun beberapa fungsi dari bimbingan konseling yaitu: 

• Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu 

konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan 

lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan 

pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi 

dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara 

dinamis dan konstruktif. 
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• Fungsi Preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor 

untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan 

berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui 

fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara 

menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan 

dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, 

informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu 

diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya 

tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya bahaya minuman keras, 

merokok, penyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan pergaulan bebas (free 

sex). 

• Fungsi Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang 

sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa 

berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang 

memfasilitasi perkembangan konseli. Teknik bimbingan yang dapat 

digunakan disini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok 

atau curah pendapat (brain storming), home room, dan karyawisata. 

• Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat 

kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada 

konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, 

sosial, belajar, maupun karir.  

• Fungsi Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam 

membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program 
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studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan 

minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam 

melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik 

lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. 

• Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, 

kepala Sekolah/Madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan 

program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, 

kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang 

memadai mengenai konseli, pembimbing/konselor dapat membantu para 

guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan 

menyusun materi. 

• Fungsi Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam 

membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan 

lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 

• Fungsi Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu 

konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan 

dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan 

perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, 

rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan 

mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. 

• Fungsi Fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang 

seluruh aspek dalam diri konseli. 
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• Fungsi Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk 

membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi 

kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli 

agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan 

produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-

program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat 

konseli. 

Menurut Judith Murray, konseling pada umumnya dipercaya hanya 

sebagai solusi untuk mereka yang menderita gangguam jiwa atau depresi. 

Padahal sebenarnya semua manusia itu perlu untuk melakukan konseling. 

Ini adalah latihan yang membebaskan pikiran dan membebaskan jiwa 

menjadi siapa kita sebenarnya setelah pemeriksaan intens diri dengan 

bantuan seorang konselor. Manusia butuh konseling karena: 

1. Anda berada di sebuah kesulitan lebih besar daripada yang dipikiran. 

Anda mungkin menganggap bahwa nyeri tubuh normal yang Anda 

rasakan hanya, baik, normal. Jika Anda menderita sakit kepala akhir 

pekan dijelaskan, kram intens selama periode Anda, nyeri otot di 

belakang leher, bahu, dan punggung, dan tidur dangkal terganggu 

oleh sering buang air kecil, maka Anda benar-benar sudah 

mengalami gangguan stres. Anda dapat memilih untuk mengabaikan 

masalah yang cerewet Anda setiap hari, tetapi mereka khawatir kecil 

bisa menumpuk dan mengambil korban pada kesehatan mental dan 

psikologis. 
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2. Anda perlu pengalaman terapi setidaknya sekali dalam hidup Anda. 

Latihan konseling akan memberikan Anda kesempatan untuk 

melihat lebih dekat bagaimana sebenarnya diri Anda dan bagaimana 

Anda bergerak menuju tujuan hidup Anda. Meskipun Anda percaya 

bahwa Anda baik-baik saja, sedikit memeriksa akan berdampak baik 

bagi kesehatan mental. 

3. Membiarkan semua keluhan keluar itu sehat. Dengan konselor, Anda 

dapat mengatakan bahkan pikiran terburuk dan ide-ide gila tanpa 

harus khawatir bahwa ia mungkin menilai Anda.  

4. Akan mengerti cara mengatasi masalah pribadi dengan lebih baik. 

Terkadang apa yang diceritakan kepada orang lain justru membuat 

Anda mengetahui jalan keluar yang dan rencana-rencana baru dalam 

benak Anda sendiri. 

 

2.2.4  Kampanye Sosial 

Menurut Annisa Mahdia Pratiwi, kampanye dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti suatu gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, 

mengadakan aksi). Sedangkan sosial adalah semua hal yang berkenaan 

dengan masyarakat. Jadi Kampanye sosial, merupakan suatu gerakan yang 

dilakukan untuk mengubah perilaku sesuatu yang berkenaan dengan 

kelompok masyarakat agar menuju ke arah tertentu sesuai dengan gerakan 

yang di laksanakan oleh pembuat kampanye. Kampanye dapat dibedakan 

menurut jenisnya menjadi 4 macam, yaitu : 
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1. Kampanye Sosial 

Adalah suatu kegiatan berkampanye yang mengkomunikasikan 

pesan-pesan yang berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan, dan 

bersifal non kamersil. Tujuan dari kampanye sosial adalah untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan gejala-gejala sosial yang 

sedang terjadi. Kriteria penentuan kampanye pelayanan masyarakat 

adalah: 

a. Non komersil. 

b. Tidak bersifat keagamaan. 

c. Tidak bermuatan politik. 

d. Berwawasan nasional. 

e. Diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. 

f. Diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima. 

g. Dapat di iklankan. 

h. Memiliki dampak dan kepentingan tinggi sehingga mendapat 

dukungan media lokal maupun nasional. 

2. Kampanye Bisik 

Yaitu kampanye yang dilakukan melalui gerakan untuk 

melawan atau mengadakan aksi secara serentak denganjalan 

menyiarkan kabar angin. 

3.   Kampanye Promosi 
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Adalah kegiatan kampanye yang dilaksanakan dalam rangka 

promosi untuk meningkatkan atau mempertahankan penjualan, dan 

sebagainya. 

4.   Kampanye Politik 

Yaitu kampanye yang menyampaikan pesan-pesan kepada 

masyarakat agar masyarakat rnemperoleh informasi tentang apa, dan 

bagaimana suatu partai, program maupun visinya. Dengan demikian 

masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari partai tersebut 

untuk menentukan dipilih atau tidak. 

Adapun fungsi kampanye sendiri adalah untuk menyampai suatu 

pesan yang berisi tentang ajakan kepada masyarakat atau mempengaruhi 

masyarakat dapat mengerti maksud dan tujuan dari apa yang ingin 

dikomunikasikan, berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur yang terkait pada suatu kampanye adalah : 

1. Adanya suatu aksi, dalam hal ini yang dimaksud adalah 

demonstrasi yang dilakukan secara serentak untuk menuntut apa 

yang mereka inginkan kepada pihak yang bersangkutan. 

2.  Pesan dalam suatu kampanye. Pesan adalah hal yang sangat erat 

kaitannya karena apabila pesan yang disampaikan tidak jelas 

atau tidak sampai pada targer sasaran, maka kampanye tersebut 

gagal. 
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3. Unsur persaingan dalam suatu perebutan kedudukan  maka 

dilakukan kampanye yang bertujuan agar mereka terpilih dalam 

massa serta mendapat kedudukan yang diinginkan. 

4. Promosi merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam 

kampanye karena promosi merupakan bagian dari kampanye, 

seperti dalam penjualan suatu produk atau produk iklan. 

(Rona Adhim, 2007:8) 

 

 

 


