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BAB II            

TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis memiliki beberapa landasan teori yang selanjutnya akan dijabarkan lebih 

mendalam pada bab ini. Berikut merupakan kerangka teori yang menjadi dasar 

acuan penelitian bagi penulis: 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertama akan dijelaskan mengenai teori tentang kampanye, jenis-jenis 

kampanye, tujuan dan manfaat kampanye sosial. Selain itu, penulis juga mengacu 

pada landasan teori tentang strategi komunikasi kampanye, teknik persuasi, dan 

media kampanye. Teori ini berguna sebagai acuan sekaligus pendukung media 

yang akan dipakai. Kedua, akan dijelaskan mengenai aktivitas fisik dan physical 

inactivity. Penjabaran ini mencakup definisi, hubungan aktivitas fisik dengan 

Media Visual Kampanye Sosial 
Dampak Negatif Duduk Terlalu 

Lama Untuk Para Pekerja 
Kantor di DKI Jakarta 

Pekerja Kantor Usia Dewasa 

Muda (21-39 tahun) 

Kampanye Sosial 

Media 
Kampanye 

Duduk 
terlalu lama  

Bagan 2.1. Kerangka Teori 
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kebugaran, dan masalah duduk terlalu lama serta hubungannya dengan masalah 

kesehatan dan resiko terkena penyakit kronis di usia tua.  

 Kategori dewasa muda menjadi telaah selanjutnya yang akan dijabarkan 

agar dapat lebih mempersempit target penelitian dan membantu penulis untuk 

memilih media yang tepat. Dimana teori-teori ini penulis gunakan untuk 

mengetahui bahwa dewasa muda merupakan masa transisi seseorang dari masa 

remaja, sebelum akhirnya berkeluarga.  

 Terakhir adalah teori desain yang penting digunakan dalam pembuatan 

visual sebuah media. Teori yang penulis gunakan mencakup tipografi, warna, tata 

letak, dan elemen-elemen lain yang diharapkan dapat membantu dalam 

penyusunan maupun proses pembuatan penelitian sehingga penelitian ini memiliki 

dasar yang kuat secara akademis. 

 

2.1. Kampanye 

2.1.1. Definisi Kampanye 

Ruslan (2008) memaparkan bahwa kampanye adalah sebuah kegiatan komunikasi 

yang terorganisir berdasarkan tema, dengan nara sumber yang jelas dalam jangka 

waktu tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menciptakan suatu 

dampak bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi seperti yang telah direncanakan 

sebelumnya (hlm. 24). Isi kampanye didasarkan oleh tindakan persuasi yang 

mengajak publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang disarankan tanpa 
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adanya pemaksaan. Venus (2007) dalam bukunya Manajemen Kampanye 

menjelaskan bahwa isi pesan dalam kampanye bersifat tidak tertutup untuk 

didiskusikan dan dapat dikritisi. Kampanye bukan untuk memaksa dalam 

upayanya mempengaruhi publik, sehingga kampanye bersifat terbuka dan tidak 

menyesatkan. 

 Kegiatan kampanye merupakan tindakan komunikasi persuasif 

(komunisuasif) yang memiliki empat aspek di dalamnya, yaitu (Ruslan, 2008, 

hlm. 26-27): 

1. Upaya untuk mempengaruhi cara pikir masyarakat mengenai suatu benda, 

produk, atau ide dan gagasan tertentu 

2. Kampanye bergerak melalui beberapa tahap seperti menarik perhatian, 

menggencarkan tema kampanye, mempengaruhi atau mendorong masyarakat 

untuk bertindak sehingga tindakan nyata dilakukan oleh para partisipan 

3. Agar tujuan kampanye tercapai, tema dan ide yang akan disampaikan harus 

mampu mendramatisir dalam sebuah kegiatan kampanye sehingga partisipan 

terdorong untuk terlibat baik secara simbolis maupun praktis 

4. Media massa tak lain juga berperan dalam menentukan keberhasilan 

pelaksanaan. Penggunaan media yang tepat sangat penting dalam menarik 

perhatian, kesadaran, dukungan, dan tindakan nyata dari partisipan. 
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 Kampanye terdiri dari tiga jenis, yaitu (Ruslan, 2008, hlm. 25): 

1. Kampanye Produk 

Merupakan jenis kampanye yang bertujuan untuk mempromosikan atau 

memasarkan suatu produk. 

2. Kampanye Politik (Candidate) 

Kampanye politik merupakan kampanye yang bertujuan untuk memperoleh 

dukungan dari khalayak banyak bagi seseorang yang merupakan calon atau 

kandidat dalam politik. 

3. Kampanye Sosial (Ideological or Cause) 

Seperti namanya, kampanye jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan perubahan 

sosial, seperti melakukan gerakan-gerakan yang berisi tentang masalah sosial 

kemasyarakatan.  

2.1.2. Tujuan dan Manfaat Kampanye 

Venus (2007, hlm. 12) berpendapat dengan menggunakan media komunikasi 

persuasif, kampanye sosial dapat berfungsi untuk melakukan perubahan sosial 

pada sikap dan perilaku khalayak yang dituju. Umumnya tujuan utama 

komunikasi dalam kampanye adalah untuk memberikan informasi atau pengertian 

kepada khalayak dengan strategi tertentu sehingga informasi tersebut dapat 

diterima dengan baik, dan ditindaklanjuti dengan tindakan. 
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2.1.3. Strategi Komunikasi 

Dalam bukunya yang berjudul Kampanye Public Relations, Ruslan (2008, hlm. 

41) menjelaskan teknik pencapaian tujuan komunikasi melalui strategi persuasi 

yaitu dengan terlebih dahulu meneliti hal-hal yang diyakini dan membujuk serta 

mempengaruhi dengan cara menggiring opini sesuai tujuan. Strategi komunikasi 

dalam kampanye memiliki empat tujuan, yaitu: 

1. Memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam menyampaikan informasi 

2. Memastikan bahwa audiens memahami informasi yang disampaikan 

3. Menggugah keinginan audiens untuk melakukan 

4. Tujuan yang ingin dicapai dilaksanakan oleh audiens 

 Agar tujuan dapat tercapai, penyampaian pesan kepada audiens harus 

dilakukan dengan baik. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menyampaikan pesan. 

1. Pesan harus selalu menarik perhatian agar tidak diacuhkan oleh audiens 

2. Menggunakan simbol dan kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti 

3. Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi yang mengikat 

4. Pesan yang disampaikan harus dapat dipenuhi sesuai dengan kondisi dan 

situasi partisipan 

2.1.4. Teknik Persuasi  

Selain memperhatikan isi pesan yang disampaikan, teknik penyampaian juga 

menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar kampanye dapat sukses. Teknik 

tersebut antara lain (Ruslan, 2008, hlm. 41): 
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1. Teknik ‘ya-ya’ 

Teknik persuasi yang membuat audiens sepakat sesuai dengan keinginan 

komunikator dengan mengatakan ‘ya’. 

2. Jangan tanya ‘apabila’ tetapi ‘yang mana’ 

Tidak memberikan kesempatan kepada audiens untuk mengelak atau menghindar, 

melainkan langsung memojokkan dengan pertanyaan yang diberikan sehingga 

jawaban yang diberikan sesuai dengan yang dikehendaki. 

3. Menjawab ‘pertanyaan’ dengan melemparkan ‘pertanyaan’ 

Memfokkuskan kembali diskusi, rapat, atau dialog yang bertele-tele agar kembali 

ke tema utama yang dibicarakan. 

4. Membangun kesepakatan (deal) 

Membuat kesepakatan bersama sebelum mengajukan inti permasalahan yang 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

5. Mendengarkan pendapat floor kemudian didiskusikan 

Teknik persuasi yang memanfaatkan masukan yang diperoleh dari audiens untuk 

didiskusikan dalam pencapaian suatu keputusan. 
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6. IOU (I owe you) 

Membuat audiens merasa berhutang budi sehingga menerima pesan yang 

disampaikan oleh komunikator sebagai keadaan sadar untuk membayar 

hutangnya. 

 Selain teknik diatas, terdapat tiga kebutuhan utama manusia yang dapat 

digunakan secara efektif untuk mempersuasi seseorang. Pertama adalah system 

needs yaitu sebuah sistem kognitif yang tidak dapat di kontrol oleh manusia, jauh 

tertanam dalam otak manusia. Seperti ketakutan ketika seekor binatang buas 

datang menghampiri, dan lain sebagainya. Kedua adalah social needs yaitu 

kebutuhan manusia akan kehidupan sosial, karena manusia cenderung ingin 

diperhatikan dan dianggap oleh orang lain. Ketiga adalah self needs yaitu 

kebutuhan personal manusia. Sifat manusia sebagai individu selalu menjauhkan 

diri dari sakit, dan mencari kesenangan (Andrews, 2013, hlm. 13).  

 Menurut Andrews, terdapat beberapa teknik visualisasi persuasi yang 

dapat digunakan dalam sebuah kampanye (Andrews, 2013, hlm. 93-158), 

meliputi: 

1. Fear appeals 

Ketakutan adalah emosi utama yang ada dalam struktur otak manusia. Sejauh 

perkembangan zaman, ketakutan sangat efektif dalam melindungi spesies manusia 

dari kematian akan lingkungan yang berbahaya. Hal ini sering digunakan dalam 

marketing kampanye sosial karena sangat efektif dalam mempersuasi orang untuk 
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melakukan atau mencegah sesuatu, seperti dalam kampanye rokok, safety driving, 

sex bebas, anti alkohol, dan lain sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1. memvisualisasikan tentang bahaya menelepon orang yang 

sedang menyetir. Bahaya tersebut ditunjukkan dengan emosi takut yang 

didapatkan melalui darah yang tersembur keluar dari telepon. Darah tersebut 

dimaksudkan berasal dari lawan bicaranya yang sedang menyetir mengalami 

kecelakaan. Dengan ekspresi kaget dari wanita tersebut dan tagline ‘Don’t talk 

while he drives’ menjelaskan bahwa target utama dari kampanye ini adalah 

pasangan dari orang yang sedang menyetir. 

2. Humor 

Humor adalah salah satu teknik yang paling sering dipakai dalam sebuah 

kampanye maupun iklan. Humor sangat efektif untuk mencuri perhatian 

seseorang, bahkan orang tersebut dapat mengingatnya dalam waktu sangat lama. 

Gambar 2.1. Contoh Fear appeals 
(Andrews, 2013) 
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Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah agar audiens dapat mengingat pesan 

yang disampaikan di luar kepala, bahkan dapat menjadi perbincangan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2. adalah sebuah iklan dari taman rekreasi air. Pada iklan 

tersebut image yang ingin ditampilkan adalah kebahagiaan yang didapatkan bila 

bermain di taman rekreasi ini. Penggambaran tersebut ditampilkan dengan 

menggunakan teknik humor, yaitu seluncur yang ada di taman rekreasi ini sangat 

cepat sehingga menjadikan celana renang dapat naik sampai ke dada. 

 

Gambar 2.2. Contoh Humor 
(Andrews, 2013) 
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3. Methapor 

Metafora bahkan dapat menggerakkan orang lebih kuat daripada argumen terbaik 

sekalipun. Metafora adalah teknik memainkan emosional dan mnemonic 

seseorang dengan cara menyambungkan dua objek yang sebenarnya tidak 

memiliki hubungan untuk berbagi emosi yang sama. Dengan menggunakan teknik 

ini, orang dapat secara insting mengetahui pesan yang ingin disampaikan tanpa 

menggunakan terlalu banyak kata-kata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3. adalah sebuah iklan dari brand mobil SEKAI. Dalam sekali 

lihat, audiens dapat merasakan ketangguhan yang ada pada mobil ini, karena 

dimetaforakan dengan seekor singa jantan yang sedang duduk tegap. 

Gambar 2.3. Contoh Methapor 
(Andrews, 2013) 
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4. Disrupt & reframe 

Teknik ini menggunakan elemen yang tidak terduga, dimana elemen tersebut 

dapat menarik perhatian audiens dan menjelaskan pemikiran yang ingin 

disampaikan. Teknik ini digunakan ketika ingin mengubah persepsi seseorang 

akan sebuah situasi. Hal ini umum digunakan dalam komunikasi visual, dengan 

menampilkan elemen yang aneh, mengejutkan, dan lucu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.4. merupakan kampanye sosial kanker paru-paru. Poster 

kampanye ini menggunakan teknik disrupt & deframe dengan mengabungkan 

elemen yang tidak berhubungan untuk menjelaskan sebuah pesan akan persepsi 

yang berbeda. Pesan yang ingin disampaikan berupa jangan mendiskriminasi para 

Gambar 2.4. Contoh Disrupt & Reframe 
(Andrews, 2013) 

 

Perancangan Visual..., William Setiawan, FSD UMN, 2015



 21 

penderita kanker paru-paru, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama 

untuk meninggal. 

5. Authority 

Authority mengacu kepada penggunaan posisi sosial seseorang dalam masyarakat. 

Menggunakan sosok yang sudah dikenal oleh orang banyak yang diyakini mampu 

menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poster iklan pada Gambar 2.5. menggunakan sosok Leonadro D’caprio 

karena jam tangan TAGHeuer ini sesuai dengan posisi sosial dan identitas yang 

sering ditampilkan Leonardo di layar kaca. Selain itu juga memiliki target 

konsumen yang sesuai dengan para penggemarnya.  

Gambar 2.5. Contoh Authority 
(Andrews, 2013) 
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2.1.5. Teknik Kampanye 

Teknik kampanye yang tepat sangat dibutuhkan dalam berkampanye agar hasil 

yang didapatkan lebih maksimal (Ruslan, 2008, hlm. 71). Teknik yang ada dalam 

berkampanye antara lain: 

1. Partisipasi 

Teknik dengan mengandalkan peran komunikasi untuk memancing perhatian dan 

minat audiens. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa saling perhatian, kerjasama, 

dan toleransi. 

2. Asosiasi 

Mengangkat peristiwa atau objek yang sedang ramai dibicarakan sebagai isi 

kampanye agar dapat memancing perhatian khalayak. 

3. Teknik integratif 

Menggunakan cara penyampaian pesan agar audiens mengerti bahwa tujuan dari 

kampanye yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk 

kepentingan bersama. 

4. Pay off technique 

Teknik untuk mempengaruhi audiens dengan menjanjikan sebuah hadiah atau 

iming-iming suatu ganjaran. Kampanye jenis ini umumnya berhasil menggaet 

perhatian khalayak banyak. 
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5. Icing technique 

Teknik dalam penyampaian pesan yang dikemas sedemikian rupa agar pesan yang 

disajikan enak dilihat, didengar, dibaca, dan dirasakan. 

6. Empathy 

Menempatkan diri sejajar dengan komunikan, agar komunikator dapat merasakan 

situasi atau kondisi yang dirasakan oleh komunikan. 

7. Coersion technique 

Teknik ini menggunakan unsur menakut-nakuti, sehingga menimbulkan rasa 

khawatir untuk dapat memaksa melakukan hal sesuai dengan pesan yang 

disampaikan. 

2.1.6. Media Kampanye 

Untuk dapat menyampaikan pesan dan informasi dengan baik, kampanye 

memerlukan media atau sarana sebagai mediator untuk berkomunikasi kepada 

khalayaknya. Berikut ini beberapa jenis media yang umum digunakan dalam 

berkampanye (Santosa, 2013, hlm. 13-25): 

1. Media lini atas (above the line) 

Media jenis ini dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya untuk membentuk 

dan menyampaikan pesan yang diinginkan. Media-media jenis ini dibebani 

dengan agency commision fee yang telah disepakati sehingga biayanya lebih 
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mahal. Namun media lini atas ini dapat menjangkau dan menarik perhatian 

khalayak lebih luas. Jenis media yang termasuk media lini atas adalah, 

a. TVC (TV Commercial) 

Iklan yang dipasang di televisi dapat mempengaruhi banyak lapisan 

masyarakat, sehingga jangkauannya sangat luas. Iklan televisi ditayangkan di 

jeda antara sebuah program televisi, sehingga audiens mau tidak yang sedang 

menonton program tersebut mau tidak mau akan melihat iklan yang 

ditayangkan. Iklan televisi dapat menyampaikan pesan dengan sangat kuat, 

apalagi bila iklan tersebut ditayangkan secara berulang-ulang dan 

dikombinasi dengan iklan pada media lainnya. Namun kekurangannya adalah 

iklan TV sangatlah mahal dibanding dengan media yang lainnya. 

b. Billboard atau papan reklame 

Papan reklame adalah media luar ruang dengan skala besar yang memiliki 

tujuan untuk menyampaikan suatu pesan mengenai produk atau jasa, bahkan 

indovidu untuk mendongkrak popularitas. Media ini juga dapat menjangkau 

khalayak banyak, walaupun hanya berlaku di wilayah tempat dipasangnya 

papan reklame tersebut. Kelebihannya adalah dapat menarik perhatian, dan 

berfungsi selama 24 jam selama iklan tersebut masih dipasang. Tidak seperti 

iklan televisi yang hanya tayang selama beberapa menit setiap kalinya. 

Kelemahan media jenis ini adalah biaya yang cukup mahal, dan akan 

membuat audiens cepat bosan bila iklan yang dipasang terus-menerus sama. 

Sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak lagi efektif. 
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c. Majalah dan koran 

Merupakan media komunikasi yang menggunakan tinta pada kertas yang 

diterbitkan secara berkala untuk menyampaikan pesan. Iklan jenis ini 

ditujukan kepada khalayak umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang 

mudah dimengerti, tergantung perilaku para pembacanya. Karena media jenis 

ini tidak dapat berdiri sendiri, dalam arti membawa pengaruh dari brand 

majalah atau koran yang digunakan, pembaca yang sudah terbiasa membaca 

majalah atau koran tersebut akan lebih mempercayai bahwa segala sesuatu 

yang ditampilkan dalam majalah atau koran tersebut dapat dipercaya. 

Gambar 2.6. Contoh Billboard 
(Sumber: weburbanist.com) 
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2. Media lini bawah (below the line) 

Merupakan media yang digunakan di tingkat retail atau konsumen dengan tujuan 

untuk merangkul konsumen agar lebih aware dengan informasi yang diberikan. 

Biasanya media lini bawah digunakan untuk mendukung media lini atas karena 

sifatnya yang memudahkan audiens langsung menyerap informasi yang diberikan. 

a. Poster 

Poster merupakan media komunikasi yang berisikan gambar atau teks yang 

diletakkan pada bidang datar seperti tembok, papan, atau tempat-tempat 

umum strategis agar mudah dilihat khalayak banyak. Penempatannya bisa di 

dalam atau di luar ruangan tergantung kebutuhan. Ukuran poster terbatas, 

karena tujuannya untuk dilihat dengan jarak yang relatif dekat. Kata-kata dan 

Gambar 2.7. Contoh Koran 
(Sumber: kompasgramedia.com) 
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gambar yang digunakan harus dapat menarik perhatian dan bersifat persuasif 

agar dapat efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Brosur, flyer, dan Pamphlet 

Brosur merupakan media yang hampir sama dengan flyer, hanya memiliki 

perbedaan pada bentuk. Brosur berbentuk seperti buku yang terdiri dari 

beberapa halaman yang dilipat dengan pola tertentu. Sedangkan flyer hanya 

berupa selembar kertas kecil, yang disebar pada lokasi tertentu. Flyer 

biayanya lebih murah, namun tidak dapat menampilkan informasi yang 

banyak. Pamphlet merupakan media cetak yang terdiri dari beberapa lembar 

tanpa dijilid. Media ini praktis karena bentuknya yang kecil, umumnya dilipat 

Gambar 2.8. Contoh Poster 
(Sumber: telegraph.co.uk) 
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menjadi beberapa bagian. Keunggulannya ialah mampu menampung 

informasi yang walaupun tidak dapat menjangkau audiens yang banyak.  

 

 

 

 

 

 

 

c. Banner 

Media cetak yang ukurannya cukup besar, namun tidak sebesar billboard. 

Banner dapat diletakkan di luar ruangan atau di dalam ruangan, dan mampu 

menarik perhatian khalayak banyak karena bentuk dan ukurannya yang 

outstanding. Banner sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu roll banner dan 

x-banner. Roll banner memiliki bentuk yang dapat digulung dengan menarik 

penyangganya. Sedangkan x-banner memiliki tiang penyangga berbentuk x di 

belakangnya sebagai tumpuan. 

 

 

Gambar 2.9. Contoh Flyer 
(Sumber: weburbanist.com) 
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d. Stiker 

Stiker lebih mampu menarik perhatian karena dapat dibentuk dan diletakkan 

di tempat yang unik. Pembuatan stiker juga tidak mahal, dan sangat efektif 

dalam membawa identitas atau brand suatu produk. 

e. Social Media 

Keunggulan sosial media adalah jangkauannya yang sangat luas dengan harga 

yang sangat murah. Sosial media merupakan media yang sangat dekat dengan 

masyarakat. Sosial media dapat berpengaruh sangat besar bagi keberhasilan 

sebuah kampanye karena sifatnya yang dapat menyebar dari orang ke orang, 

teman ke teman. Seseorang akan lebih percaya bila mendapatkan informasi 

dari teman yang dikenalnya dibandingkan orang yang tidak dikenal. 

f. Interavtive media 

Merupakan media yang menggunakan perpaduan gambar, tulisan, video, 

ilustrasi, suara, animasi, atau elemen desain lainnya yang berisi informasi 

tertentu. Contoh media interaktif adalah website, aplikasi mobile, layar panel 

navigasi, dan lain sebagainya. 

g. Merchandise 

Penyampaian pesan juga dapat diletakkan pada benda-benda seperti buku, 

jam tangan, kaos, pena, dan lain sebagainya. Media ini tidak dapat 

menampung banyak informasi, dan biasanya hanya berupa identitas seperti 

logo. Karena menggunakan media yang sangat dekat dan dibutuhkan oleh 
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masyarakat, media ini dapat digunakan dalam waktu yang lama dan cukup 

efektif untuk mengingatkan secara terus-menerus identitas dari sebuah produk 

atau perusahaan. 

 

 

 

2.2. Aktivitas Fisik 

2.2.1. Definisi 

Aktivitas fisik dan latihan fisik (olahraga) memiliki arti yang berbeda menurut 

Victor Katch dalam bukunya yang berjudul Essentials of Exercise Physiology. 

Aktivitas fisik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk gerakan tubuh yang 

disebabkan oleh kontraksi otot-otot rangka pada tubuh dan menghasilkan 

peningkatan kebutuhan kalori secara substansial. Sedangkan latihan fisik 

(olahraga) adalah jenis aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten, terencana, 

dan terstruktur. Latihan fisik merupakan segala bentuk gerakan tubuh yang 

dilakukan untuk menjaga atau melatih kebugaran tubuh  (Katch, 2011, hlm. 599). 

Gambar 2.10. Contoh Merchandise 
(Sumber: fogcommunication.com) 
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2.2.2. Aktivitas Fisik dan Kebugaran 

Menurut Rika Haryono, kebugaran adalah keadaan di mana ketika seseorang 

melakukan aktivitas sehari-hari lebih dari yang biasanya dilakukan, namun tetap 

tidak merasa lelah berlebih, dan masih bisa melakukan aktivitas lainnya. 

 Dengan meningkatkan aktivitas fisik, maka kebugaran tubuh juga dapat 

meningkat. Linda Pescatello (Pescatello, 2014, hlm. 3) menjelaskan bahwa 

terdapat lima aspek kesehatan yang berpengaruh langsung dengan meningkatkan 

aktivitas fisik. Lima aspek kesehatan tersebut adalah, 

1. Ketahanan kardiorespirasi 

Merupakan kemampuan peredaran darah dan sistem pernapasan untuk mensuply 

oksigen selama aktivitas fisik yang dilakukan secara terus-menerus. 

2. Komposisi tubuh 

Komposisi tubuh terdiri dari lemak, sejumlah otot, tulang, dan bagian tubuh vital 

lainnya. 

3. Kekuatan otot 

Kemampuan otot untuk mengeluarkan tenaga. 

4. Ketahanan otot 

Kemampuan otot untuk melanjutkan kegiatan tanpa lelah. 
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5. Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan rentang gerakan yang dapat dilakukan oleh persendian. 

 Selain dapat meningkatkan kebugaran, aktivitas fisik juga dapat 

meningkatkan kemampuan tubuh (Pescatello, 2014, hlm. 2). Kemampuan tubuh 

yang dapat ditingkatkan meliputi 

1. Kelincahan 

Kemampuan tubuh untuk berganti posisi dalam suatu ruang, dengan kecepatan 

dan akurasi tertentu. 

2. Koordinasi 

Koordinasi adalah kemampuan untuk menggunakan indra, seperti pengelihatan/ 

pendengaran, bersamaan dengan bagian tubuh untuk melakukan suatu aksi secara 

halus dan akurat. 

3. Keseimbangan 

Kemampuan mempertahankan keseimbangan dalam keadaan stabil maupun 

bergerak. 

4. Kekuatan 

Merupakan tingkat kemampuan/ batas dalam melakukan kegiatan. 
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5. Waktu bereaksi 

Waktu yang dibutuhkan sejak stimulus diberikan, hingga awal melakukan reaksi 

atas stimulus tersebut. 

6. Kecepatan 

Kemampuan untuk bergerak dalam waktu yang relatif singkat. 

2.2.3. Manfaat Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat memberikan dampak signifikan 

terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang (Pescatello, 2014, hlm. 10) , seperti: 

1. Memaksimalkan penyerapan oksigen, sehingga pengedaran oksigen ke 

seluruh jaringan tubuh lebih optimal 

2. Mengurangi detak jantung dan tekanan darah, sehingga beban kerja jantung 

berkurang 

3. Meningkatkan kepadatan pembuluh darah pada otot rangka 

4. Meningkatkan serum High-density lipoprotein cholesterol (HDL), dan 

mengurangi serum triglycerides 

5. Mengurangi lemak tubuh total 

6. Mengurangi insulin yang dibutuhkan tubuh 

7. Menurunkan tingkat kematian akibat penyakit arteri koroner 
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8. Mengurangi resiko CVD, CAD, stroke, diabetes mellitus tipe 2, sindrom 

metabolik, osteoporosis, kanker usus, kanker payudara, dan penyakit kandung 

empedu 

9. Mengurangi kecemasan dan depresi 

10. Meningkatkan fungsi kognitif 

11. Mengurangi resiko cedera dari jatuh di usia lanjut 

12. Mencegah atau mengurangi keterbatasan fungsional di usia lanjut 

2.2.4. Jenis Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik dapat dibagi menjadi 3 jenis (Pescatello, 2014, hlm. 2)  , yakni 

1. Ringan (light) 

Aktivitas fisik yang tergolong pada kategori ringan adalah aktivitas fisik yang 

memiliki nilai MET (Metabolic Equivalents) dibawah 3, seperti berjalan pelan di 

dalam rumah atau kantor, duduk menggunakan komputer, mencuci piring, 

menggosok, menyiapkan makanan, membuat pekerjaan tangan, bermain kartu, 

bermain billiard, bermain dart, memancing, dan bermain musik. Gaya hidup 

seperti ini disebut juga gaya hidup sedentary.  

2. Sedang (moderate) 

Nilai MET pada kategori ini berada pada kisaran 3 hingga 6. Aktivitas fisik yang 

termasuk dalam kategori ini meliputi, berjalan, berjalan cepat, membersihkan 

jendela, mencuci mobil, membersihkan garasi, menyapu lantai, melakukan 
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kegiatan pertukangan, memotong rumput, bermain badminton, menari, bermain 

golf, surfing, bermain tenis meja, dan bermain voli. 

3. Kuat (vigorous) 

Aktivitas fisik pada kategori ini memiliki nilai MET diatas 6, seperti berjalan 

dengan sangat cepat, naik gunung, naik tangga, jogging, lari, menyekop pasir, 

membawa barang berat, berkebun, bersepeda, bermain basket, bermain bola, dan 

berenang. 

 Pada dasarnya untuk mencukupi kebutuhan aktivitas fisik, seseorang harus 

melakukan aktivitas fisik pada kategori sedang dengan total 150 menit dalam 

seminggu (dengan frekuensi sebanyak 5 kali seminggu). Berikut adalah piramida 

aktivitas fisik sebagai panduan untuk meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari 

(Mcardle, 2006, hlm. 601). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11. Pyramid of Physical Activity 

(Essentials of Exercise Physiologi, 2010) 
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 Pada gambar 2.11 menjelaskan aktivitas fisik yang harus dilakukan setiap 

hari meliputi membawa barang belanjaan (angkat beban), naik-turun tangga, 

berjalan ke kantor, dan mendorong mesin pemotong rumput. Piramida di atas 

hanyalah memberikan sebagian kecil contoh aktivitas fisik yang paling dekat 

dengan aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik seperti berjalan, jogging, berenang, 

bersepeda, dan olahraga lainnya minimal dilakukan tiga kali dalam seminggu. 

Aktivitas fisik ini dapat juga dikombinasi dengan latihan fleksibilitas dan strength 

seperti yoga, push-up, angkat dumble, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya 

tujuan utama dari peningkatan aktivitas fisik ini adalah mengubah gaya hidup 

sedentary (gaya hidup malas seperti menonton tv, berselancar internet di depan 

komputer, dan bermain smartphone terlalu lama). 

  

2.3. Teori Perkembangan Dewasa Muda 

Menurut Papila (2004, hlm. 7), tahap dewasa terbagi menjadi: 

1. Dewasa muda, individu berusia 20-40 tahun 

2. Dewasa madya, individu berusia 41-65 tahun 

3. Dewasa akhir, individu berusia leibh dari 65 tahun 

 Sebagai seorang individu, semakin bertambahnya usia maka semakin 

banyak tanggungjawab yang harus bisa dipikul olehnya. Usia dewasa muda 

adalah dimana seseorang telah tumbuh dengan sempurna, ditandai dengan mampu 

untuk mencari nafkah sendiri tanpa bergantung dengan orang tuanya, sekaligus 

membuktikan bahwa mereka sudah mandiri (Dariyo, 2004, hlm. 3). 
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2.3.1. Karakteristik 

Secara fisik, usia dewasa muda merupakan usia peralihan dari masa remaja untuk 

memasuki masa tua. Penampilan fisiknya sudah benar-benar matang dan dewasa, 

sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas orang dewasa lainnya seperti bekerja, 

menikah, dan mempunyai anak. Secara intelektual, dewasa awal mampu 

memecahkan masalah mereka sendiri, memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks dengan kerangka berpikir yang lebih logis dan rasional. Secara peran 

sosial, mereka mampu mengemban tanggungjawab yang lebih besar sebagai ibu 

rumah tangga, kepala rumah tangga, dan sebagai orang tua dari anak (Dariyo, 

2004, hlm. 5). 

 Dewasa muda memiliki karakteristik yang berbeda dengan usia lainnya. 

Berikut adalah karakteristik menurut Hurlock (1986, hlm. 27), 

1. Masa pengaturan 

Dewasa muda adalah usia yang sudah memasuki masa kematangan, dimana 

mereka harus mulai memikirkan kehidupan selanjutnya seperti mendapatkan 

pekerjaan dan berkeluarga. Pada masa ini, dewasa muda cenderung mencari-cari 

tempat berlabuh untuk kelangsungan kehidupan mereka mendatang. 

2. Usia reproduktif 

Usia reproduktif merupakan usia dimana seseorang memiliki organ reproduksi 

yang dapat bekerja dengan maksimal. Karena pada usia lanjut, organ reproduksi 

semakin kehilangan produktivitasnya. Dewasa muda dapat mempunyai anak dan 
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melanjukan ke tahap pernikahan. Pada masa ini, individu memiliki organ tubuh 

lain yang benar-benar matang, seperti otot yang kuat, tulang yang sudah tetap 

(tidak mampu untuk bertumbuh lagi), dan organ-organ lainnya yang berfungsi 

secara maksimal. 

3. Masa bermasalah 

Pada masa ini, dewasa muda sudah mulai memikirkan peran baru. Dimana mereka 

harus dapat berbaur dengan lingkungan yang baru, seperti lingkungan kerja dan 

keluarga. Berbaur dengan lingkungan dan orang-orang yang baru menyebabkan 

dewasa muda harus dapat dengan cepat melakukan penyesuaian. Karena perannya 

berubah dari yang selama ini sebagai anak, maka dalam perjalanannya proses 

penyesuaian ini tidak selalu berjalan lancar. 

4. Masa ketegangan emosional 

Dewasa muda mampu memecahkan masalah-masalah mereka dengan cukup baik 

sehingga menjadi stabil secara emosional dan psikologis. Umumnya para dewasa 

muda dapat stabil setelah melalui masalah pekerjaan, dan percintaan.  

5. Masa keterasingan sosial 

Biasanya dewasa muda sering merasa kesepian, karena dimasa remaja dan kanak-

kanak terbiasa dengan persahabatan antar kelompok. Pada masa dewasa muda, 

seseorang hidup lebih individualis, dan tidak memiliki hubungan yang intim 

dengan kelompok seperti ketika sekolah atau berkuliah. 
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6. Masa komitmen 

Dewasa muda mampu memutuskan sendiri apa yang menjadi pilihannya. 

Termasuk komitmen yang dipilihnya seperti perjanjian hidup pernikahan. 

7. Masa ketergantungan 

Walaupun sudah termasuk usia dewasa yang mampu hidup secara mandiri, 

banyak dewasa muda yang masih tergantung dengan orang lain hingga jangka 

waktu tertentu. Seperti ketergantungan pada orang tua sebelum mendapatkan 

pekerjaan, ketergantungan pada pendidikan karena program beasiswa, atau 

ketergantungan pada pemerintah.  

8. Masa perubahan nilai 

Perubahan nilai terjadi karena faktor lingkungan. Karena sudah dianggap usia 

dewasa, orang lain mulai menilai dari kaca mata sebagai orang dewasa, sehingga 

juga diperlakukan sebagai orang dewasa. 

9. Masa penyesuaian diri dengan hidup baru 

Menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru tidak terlalu mudah. Apalagi ketika 

memasuki dunia kerja, dimana jadwal seseorang semakin padat dan terkekang 

dengan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. 

10. Masa kreatif 

Dewasa muda mampu dan memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan 

keinginan dan hal-hal yang dapat memberinya kepuasan sebesar-besarnya. 
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2.3.2. Perkembangan 

Dalam perkembangannya, dewasa muda membutuhkan waktu untuk memikirkan 

kembali kehidupan mereka. Dengan pengalaman yang didapatkan, dewasa muda 

semakin dapat menyusun hipotesis dan menurunkan pemecahan masalah dari 

suatu permasalahan dengan pemikiran formal. Menurut Eli Ginzberg, Dewasa 

muda masuk pada fase tentatif, yang merupakan fase transisi dari fase fantasi ke 

fase realistik. Pada fase tentatif, seseorang mulai memikirkan untuk 

merealisasikan segala yang berhubungan dengan kehidupannya, seperti karir dan 

percintaan. Hingga akhirnya masuk ke fase realistik setelah semuanya tercapai 

(Palmo, 1977, hlm. 83). 

 

2.4. Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual merupakan proses pengolahan media dalam 

berkomunikasi untuk mengungkapkan atau menyampaikan ide dan informasi 

melalui sarana visual seperti tanda-tanda, gambar, lambang, simbol, dan ilustrasi 

yang semuanya berkaitan dengan indera pengelihatan (Ryan, 2004, hlm. 7). 

2.4.1. Teori Desain 

Menurut Ryan (2004, hlm. 24), terdapat tujuh pendekatan pokok yang dapat 

digunakan sebagai acuan komunikasi visual: Gestalt, semiotika, konstruktivisme, 

teori ekologi, teori kognitif, Huxley/Lester model, dan omniphasisme.  
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1. Gestalt 

Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan persepsi manusia melalui stimulus 

dari komponen-komponen yang saling memiliki hubungan dan kesatuan. Persepsi 

yang dibuat oleh otak manusia berasal dari interaksi mata, otak, dan memori. 

Dalam desain, persepsi dapat dimanipulasi melalui garis, bentuk, warna yang 

diatur dalam komposisi layout, fotografi, sinematografi. Gambar 2.2. menjelaskan 

bahwa ruang kosong yang ada menegaskan bahwa terdapat sebuah benda di 

tengah ruang kosong.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Semiotik 

Ikon atau simbol merupakan suatu bentuk yang merepresentasikan sesuatu 

atau memiliki makna lain. Terdapat beberapa jenis tanda/simbol menurut Ryan 

(2004, hlm.25): ikonik, indeksikal, dan simbolik. Tanda ikonik merepresentasikan 

apa yang ditandai dari sebuah tanda. Gambar, foto, ilustrasi, dan film adalah 

Gambar 2.12. Kampanye iklan Goldsmith 
(Ryan, 2004) 
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contoh ikonik. Tanda indeksial menunjukkan hubungan antara tanda-tanda yang 

saling berkaitan.  Abu adalah salah satu contoh yang menandakan adanya api. 

Sedangkan tanda simbolik harus dipelajari terlebih dahulu agar dapat dimengerti. 

Contohnya tanda bintang, bisa memiliki bermacam-macam arti tergantung warna , 

letak, dan bentuknya. Seperti bendera Cina, Yunani, dan Amerika sama-sama 

memiliki bintang.  

Namun masing-masing memiliki makna yang berbeda. Bintang pada bendera 

Cina diartikan sebagai lambang komunisme, Yunani sebagai lambang Yahudi, 

sedangkan pada bendera Amerika sebagai lambang kebebasan/liberal. 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Beberapa gambar bintang yang memiliki 
makna yang berbeda 

(Ryan, 2004) 
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2.4.2. Layout 

Layout memiliki hubungan yang erat dengan desain. Ibarat sebuah arsitektur 

bangunan, layout merupakan rancangan fondasi, tata ruang, dan struktural dari 

bangunan tersebut. Menurut Ryan (2004, hlm.158), desain bukan hanya 

mempercantik tampilan saja, tetapi juga merupakan rancangan seluruh komponen 

yang berada di dalamnya. Komposisi antara prinsip dasar desain, tipografi, dan 

seni dapat membentuk sebuah identitas, suasana,kontinuitas, dan aliran visual.  

 Layout mempunyai elemen pendukung yang berfungsi membangun 

keseluruhan layout yaitu grid (Rustan, 2009, hlm. 22). Grid merupakan sebuah 

garis bantu imajinatif yang berguna membantu memberikan kemudahan dalam 

peletakan elemen-elemen layout dan mempertahankan konsistensi dari objek 

layout (Rustan, 2009, hlm. 68). Grid memiliki beberapa komponen dasar seperti 

columns (garis bantu vertikal), modules (bagian dari suatu divisi yang dibatasi 

dengan jarak spasi), margins (jarak lempar kerja dalam dan luar), spatial zones 

(gabungan beberapa modul dan kolom), dan flowlines (garis bantu horizontal) 

(Tondreau, 2009, hlm. 10). 

 Terdapat beberapa struktur dasar grid menurut Amy Graver pada bukunya 

Grids and Page Layout (2012, hlm. 26-32) , yaitu: 

a. Single-column/ manuscript grids 

Ini merupakan bentuk grid paling simpel, di mana konten tidak dibagi dan tetap 

utuh menjadi satu kesatuan. Bentuk struktur grid seperti ini sering dijumpai pada 

buku-buku yang terdiri dari teks berkelanjutan seperti buku cerita, essay, maupun 

Perancangan Visual..., William Setiawan, FSD UMN, 2015



 44 

novel. Jika tidak diolah dengan baik, tipe grid seperti ini dapat sangat tidak 

menarik dan membuat mata pembaca lelah dan kehilangan konsentrasi dalam 

membaca isi konten. Karena itu diperlukan perhatian dalam mengatur proporsi, 

ukuran, dan relasi antar konten.  

 

 

b. Multicolumn grids 

 

 

 

Gambar 2.14. Single-column grids 
(Graver, 2012) 

 

Gambar 2.15. Multicolumn grids 
(Graver, 2012) 
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Ketika konten berisikan banyak teks informasi, multicolumn grids dapat menjadi 

struktur layout yang sangat membantu dalam mengkomunikasikan konten secara 

terorganisir kepada pembaca. Jenis struktur ini sangatlah fleksibel, misalnya untuk 

memudahkan pembaca dalam mencerna informasi dengan baik, desainer dapat 

mengatur lebar kolom yang paling cocok dengan banyak teks dan lebar media. 

Juga dapat dikombinasi dengan gambar dan elemen lain sehingga konten lebih 

komunikatif. Tipe struktur seperti ini banyak digunakan pada koran maupun 

majalah. 

c. Modular grids 

Jenis struktur seperti ini adalah grid yang mengandung kolom dan baris. 

Kombinasi diantara keduanya membuat area konten-konten kecil yang 

memberikan ruang pada desainer untuk mengeksplorasi dengan ukuran-ukuran 

yang berbeda sehingga menghasilkan bentuk tata letak layout yang beragam. 

Struktur ini sering digunakan pada tabloit dan majalah. 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.16. Modular grids 
(Graver, 2012) 
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d. Hierarchial grids 

Ketika diperlukan sebuah urutan ketika pembaca melihat sebuah konten, maka 

hierarchial grids dapat menjadi solusi yang tepat. Grid jenis ini dapat secara tidak 

langsung mengarahkan pembaca untuk fokus kepada konten tertentu sebelum 

berpaling ke konten lainnya. Jenis struktur layout seperti ini digunakan pada 

packaging, poster, dan website. 

 

 

2.4.3. Warna 

Warna adalah alat komunikasi yang sangat ampuh, seperti yang dikatakan Ryan 

(2004, hlm. 178) bahwa warna dapat menjadi eksplosif, halus, tajam, menarik, 

simbolik, mengagumkan, atau bahkan menggairahkan.Warna dapat memiliki arti 

simbolik, dan makna metafora dari berbagai kultur atau tanda tertentu. Di Cina 

banyak menggunakan warna merah sebagai lambang keberuntungan dan 

kebahagiaan yang dipercayai oleh kultur mereka. Begitu juga dengan warna-

Gambar 2.17. Hierarchial grids 
(Graver, 2012) 
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warna lain, seperti putih, hitam, dan biru memiliki makna tersendiri tergantung 

dimana dan siapa yang melihatnya 

 

 

 

 

2.4.4. Fotografi 

Dalam desain, elemen yang tidak kalah penting adalah visual berupa foto. Ketika 

dibutuhkan untuk mengkomunikasikan suatu pesan, foto dapat berperan sangat 

kuat bila diolah dan diambil dengan baik. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam mengambil foto, sehingga pesan yang ingin disampaikan 

dapat tersampaikan dengan baik (Luhur, 2013, hlm.7), yaitu:  

 

Gambar 2.18. (dari kiri ke kanan) Contoh palet warna yang dapat 
digunakan sebagai panduan pemilihan warna 

(Sumber: weburbanist.com) 
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1. Pencahayaan 

Pencahayaan sangat penting karena setiap foto dihasilkan karena pantulan cahaya 

yang ditangkap kamera oleh objek foto. Pencahayaan sangat mempengaruhi 

kualitas foto dan pesan yang dihasilkan. Dengan pencahayaan yang baik, bisa 

dihasilkan foto dengan suasana mencekam, foto dengan menonjolkan tekstur 

objek, atau menunjukkan keindahan sebuah subjek, dan lain sebagainya. 

2. Warna dan tone 

Warna juga merupakan hal penting untuk menghasilkan mood dan emosi yang 

tepat. Permainan warna dapat diproses langsung saat memotret maupun ketika 

proses editing foto. 

3. Komposisi 

Untuk meningkatkan efektivitas foto dalam mengkomunikasikan sebuah pesan 

atau emosi, diperlukan point of view dalam sebuah foto. Dimana komposisi 

digunakan untuk mengatur objek mana yang menjadi fokus perhatian audiens.   

2.4.5. Tipografi 

Tipografi merupakan ilmu tata huruf untuk menciptakan kesan tertentu sehingga 

membantu pembaca untuk memperoleh kemudahan dalam membaca  konten yang 

disajikan. 
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 Menurut Ryan (2004, hlm. 201) dalam bukunya yang berjudul Graphic 

Communication Today, tipografi dibagi menjadi enam fungsi utama, yaitu : 

1. Agar mudah dibaca 

2. Menarik perhatian dan menjaga audiens 

3. Menandai hirarki tingkat kepentingan suatu informasi 

4. Menjaga keselarasan elemen-elemen visual yang lain 

5. Membuat tampilan lebih mudah dipahami 

Gambar 2.19. Jenis font Serif – New York 32pt 
(Rabinowitz, 2006) 

 

Gambar 2.20. Jenis font Sans-Serif – Gill Sans 38pt 
(Rabinowitz, 2006) 
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