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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Motion Graphic 

Menurut Krasner (2008) motion graphic adalah rekaman video atau animasi untuk 

menciptakan ilusi yang bergerak bahasa yang universal dalam bentuk non-verbal. 

Menurutnya didalam motion graphic terdapat elemen komunikasi meskipun 

secara non-verbal yang memungkinkan untuk membawa dampak yang lebih besar 

dari bahasa verbal. Berkomunikasi dengan menggunakan elemen grafis atau 

gambar dapat dimengerti oleh banyak tanpa dibatasi oleh perbedaan bahasa (hlm. 

132). 

 Dia juga menjelaskan tentang komposisi apa saja yang ada dalam motion 

graphic yaitu: 

1.  Keseimbangan 

Keseimbangan adalah bagian dari metode untuk mencapai kesatuan. 

Keseimbangan ini diperlukan untuk menciptakan stabilitas. Keseimbangan ini 

dibagi menjadi dua yaitu simetris and asimestri. Simetris adalah pembagian ruang 

menjadi dua bagian yang sama dalam ukuran dan berat. Sedangkan asimetris 

adalah pembagian ruangnya yang tidak beraturan baik dalam ukuran dan berat 

(hlm. 212) 

 

Perancangan Motion..., Tristanto, FSD UMN, 2015



 

12 

 

 

2. Ruang Kosong 

Ruang kosong adalah daerah yang terlihat kosong yang memiliki fungsi untuk 

memberikan ruang untuk istirihat bagi mata audiens (hlm. 215). 

3. Skala dan Ukuran 

Setiap elemen yang ada pada frame memiliki skala dan ukuran. Elemen dalam 

skala memiliki fungsi untuk membentuk tampilan. Sedangkan ukuran memiliki 

fungsi untuk membuat konsep yang nantinya akan dikomunikasikan (hlm. 216). 

4. Batas Tepi 

Batas tepi dalam frame menjadi komponen yang penting dalam sebuah desain 

(hlm. 216) 

5. Arah  

Arah memiliki fungsi untuk membantu mata audiens untuk bergerak mengikuti 

pergerakan yang ada di dalam frame (hlm. 217).  

 Selain itu dia juga menambahkan bahwa menyapaikan pesan dengan 

menggunakan video motion graphic dibutuhkan sebuah  konsep alur cerita. Alur 

cerita ini sangat dibutuhkan agar penyampain pesan dapat terlihat lebih menarik. 

Alur cerita adalah tahapan sebelum pembuat video motion graphic agar dalam 

proses  
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pembuatannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep dari pesan 

yang ingin disampaikan (hlm. 296). 

 Menurutnya motion graphic seringkali menggabungkan antara film, 

ilustrasi, animasi dan musik. Termasuk di dalamnya tipografi dan grafis. Dia 

berpendapat bahwa motion graphic merupakan gabungan dari potongan elemen-

elemen desain yang berbasis pada media visual yang menggabungkan bahasa film 

dengan desain grafis. Media yang dimasukan berupa gambar diam, dengan format 

bitmap maupun vector. Ia juga berpendapat bahwa motion graphic juga dapat 

digunakan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan (hlm. 305). 

Warna 

Menurut Landa (2008) warna salah satu metode paling kuat kontras visual karena  

mengukur tingkat terang dan gelap pada sebuah nada gambar. Warna juga dapat  

digunakan untuk memperkaya pesan visual dan membuat titik fokus dalam suatu 

komposisi. Selain itu warna juga memiliki kemampuan untuk menciptakan 

suasana, simbol, dan mengekspresikan (hlm. 171) 

 Dia juga menjelaskan tentang komonen warna yang dibagi menjadi tiga 

kompone: hue, saturation, dan value. Hue menunjukkan warna yang berkaitan 

dengan identifikasi warna-warna dasar (orange,  hijau, merah, dan cyan). 

Saturation digunakan untuk mengukur intensitas warna.  Saturation digunakan 

untuk mengukur intensitas warna. Warna-warna dasar yang terang adalah warna 

dengan saturation tingginya, sementara warna-warna pastel memiliki saturation 
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yang rendah. Warna hitam dan putih adalah warna tidak memiliki saturation 

karena tidak punya intensitas warna di dalamnya. 

 Dia juga menambahkan tentang penjelasan dari reaksi psikologi 

berdasarkan warna bervariasi. Menurutnya ini tergantung pada demografi target 

audiens. Memahami bagaimana persepsi audien terhadap warna dapat  membantu 

menentukan pemilihan warna tepat (hlm. 172). 

 Menurut Poulin (2011) warna adalah salah satu elemen yang paling kuat 

dalam berkomunikasi secara visual. Menurutnya warna dapat memberikan variasi 

dari apa yang kita lihat. Selain itu warna juga dapat digunakan untuk memperkuat 

makna dan kalimat yang ini dikomunikasikan (hlm. 58) 

 Sedangkan menurut Lupton dan Cole (2008) mengkatakan warna adalah 

elemen yang dapat menyampaikan perasaan, menggambarkan kenyataan dan 

menyusun informasi (hlm. 70).  

 Hal ini juga didukung oleh Millman (2008) yang mengakatakan warna 

memiliki peranan berbeda-beda dalam menyampaikan pesan. Dia juga 

menjelaskan beberapa definisi umum mengenai arti dan peranan warna, yaitu: 

1. Hitam 

Warna hitam adalah warna menunjukan kekuasan, kekuatan, sesuatu yang negatif, 

kejahatan, ketakutan dan memberikan kesan yang misteri. 

 

 

Perancangan Motion..., Tristanto, FSD UMN, 2015



 

15 

 

2. Putih 

Warna putih adalah warna yang menunjukan kejujuran, kebersihan dan 

kesederhanaan. 

3. Merah 

Warna merah adalah warna yang menunjukan cinta, ksberanian, darah, resiko, dan 

bahaya. 

4. Merah Jambu  

Warna merah jambu adalah warna yang menunjukan romantis, kekaguman, 

perasaan sayang, terima kasih dan harmoni. 

5. Biru 

Warna biru adalah warna yang biasanya digunakan untuk suasana nyaman, 

tenang, dan damai. 

6. Hijau 

Warna hijau adalah warna yang biasanya digunakan untuk suasana kesegaran dan 

kenyamanan. 
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7. Kuning  

Warna kuning adalah warna yang biasanya digunakan unutk mengundang 

perhatian dan perasaan optimis. 

8. Ungu 

Warna ungu adalah warna yang biasanya digunakan untuk menunjukan kesetian, 

kemewahan, dan kekayaan. 

9. Coklat 

Warna coklat adalah warna yang biasanya digunakan untuk menunjukan 

pertemanan dan rumah (hlm. 15). 

 

Camera 

Menurut Kresner (2008) camera memiliki beberapa gerakan dasar yaitu: 

1. Panning 

Panning adalah pergerakan kamera secara horizontal yaitu dari posisi kiri 

bergerak ke kanan atau sebaliknya untuk menciptakan kesan objek yang sedang 

bergerak. Ini satu salah teknik kamera yang paling sering digunakan (hlm. 139). 
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2. Tilting 

Panning adalah pergerakan kamera secara vertikal yaitu dari posisi atas yang 

bergerak ke bawah atau sebaliknya. Teknik ini memaksa perhatian orang yang 

melihat ke arah pergerakanya tanpa mengetahui  kapan akan berhenti dan apa 

yang akan terlihat. 

3. Tracking 

Tracking adalah posisi kamera yang bergerak secara otomatis mengikuti objek 

yang bergerak. Teknik ini membuat orang sedang melihat untuk seolah-olah 

mereka sedang mengikuti.  

4. Zooming 

Zooming adalah teknik yang digunakan untuk membuat objek yang seolah-olah 

bergerak ke satu titik tanpa memindahkan posisi kamera (hlm. 139). 

 

Audio 

Menurut Agus (2005) audio merupakan bagian yang penting dalam pembuatan 

video. Dia juga berkata lebih lanjut bahwa pengaturan audio yang tepat dapat 

membuat video itu lebih menarik. Dia juga menjelaskan tentang narasi, track 

music dan dubbing. narasi  adalah  suara yang direkam dan di masukan ke dalam 

video. Narasi  
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tidak sama dengan dubbing. Narasi adalah rekaman suara yang  menjelaskan  

sesuatu, sedangkan  dubbing digunakan untuk mengganti suara yang ada di video. 

Sementara untuk track music digunakan untuk menempatkan musik sebagai suara 

background (hlm. 77). Hal ini juga ditambahkan oleh Suyanto (2005) efek suara 

adalah salah jenis suara yang sering digunakan dalam pembuatan video. Efek 

suara adalah jenis suara yang berasal dari berbagai macam suara selain suara 

manusia dan musik, misalnya suara pesawat terbang, suara kodok, suara pintu 

yang sedang ditutup, suara sepatu dan sebagainya (hlm. 174). 

 

Ilustrasi 

Menurut Wigan (2009) ilustrasi adalah segala sesuatu mengenai gambar yang 

menjelaskan atau bercerita dan biasanya digunakan untuk meningkatkan  makna 

yang terdapat dalam teks. Ilustrasi telah lama digunakan untuk menginformasikan, 

memprovokasi, mengajak dan menghibur (hlm. 14). 

 

Semiotika 

Menurut Suprapto (2009) semiotika adalah ilmu yang mempelajari sistem, aturan 

dan konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Kata 

"tanda" disini memiliki banyak arti (hlm. 98). Menurut Pierce yang dikutip oleh 

Kriyantono (2006) menjelaskan bahwa tanda dibedakan menjadi tiga yaitu: 
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1. Lambang  

Lambang adalah suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya 

merupakan hubungan yang sudah terbentuk. Contohnya seperti warna putih bagi 

masyarakat Jepang melambangkan kejujuran dan kesucian. 

2. Ikon 

Ikon adalah suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuanya berupa 

kemiripan. Contohnya seperti patung manusia adalah ikon dari seorang manusia. 

3. Indeks 

Indeks adalah suatu tanda dimana hubungan antara dan acuannya muncul karena 

mempunyai hubungan langsung dengan objeknya. Contohnya seperti bintang di 

langit adalah indeks dari adanya malem (hlm. 100). 

 Hal ini juga ditambahakan oleh Saussure yang dikutip oleh Kriyantono 

(2006) menjelaskan bahwa tanda dapat terbentuk melalui dua cara: 

1. Signifier  

Signifier adalaha tanda yang terbuat dari suara dana gambar. 

 

2. Signified 

Signified adalah tanda yang terbuat dari konsep suara dan gambar. 
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 Menurutnya tanda adalah sesuatu yang dapat dilihat dan didengar yang 

merujuk pada suatu objek. Tanda ini juga digunakan untuk berkomunikasi dengan 

mengirim makna tentang objek dan orang lain akan mengartikan tanda tersebut. 

Komunikasi ini bisa tersampaikan apabila orang yang berkomunikasi dan 

penerimanya mempunyai pengetahuan yang sama mengenai tanda (hlm. 269). 

 Dia juga menjelaskan lebih lanjut mengenai tataan mengenai pertandaan 

yaitu:  

1. Denotasi 

Denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. 

Contohnya "saya makan nasi" artinya makan adalah memasukan sesuatu ke dalam 

mulut. 

2. Konotasi 

Konotasi adalah bukan makna kata yang sebenarnya. Contohnya bunga desa, 

bunga desa disini memiliki arti wanita desa yang cantik. 

3. Metafora 

Metafora adalah makna kata perbandingan dengan arti yang sebenarnnya. 

Contohnya kembang desa yang kesepian yang memiliki arti wanita cantik yang 

kesepian. 
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4. Metonimi 

Metonimi adalah makna kata yang menggunakan ciri khas untuk menggambarkan 

suatu objek. Contohnya saya pergi ke gunung menggunakan kijang, kijang disini 

memiliki arti mobil kijang (hlm. 276). 

 

Ebola 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) EVD (Ebola Virus Disease) adalah 

salah satu penyakit berbahaya yang mengakibatkan 90% kematian bagi 

penderitannya. Virus ini berasal dari Afrika Barat yang disebabkan oleh kelelawar 

yang kemudian menyebar sampai kepada manusia. Penularan penyakit ini 

dilakukan dengan bersentuhan dengan cairan yang keluar dari tubuh korban Ebola 

atau dari paparan benda yang sudah terkontaminasi. Ebola tidak menyebar melalui 

udara. Orang yang terkena Ebola memiliki gejala demam, sakit kepala, diare, 

muntah, dan pendarahan yang tidak wajar.  

 WHO juga mengatakan lebih lanjut bahwa jumlah korban yang tercatat 

meninggal pada tanggal 22 Desember 2014 sebanyak 7.518 jiwa yang berada di 

daerah Sierra, Leona, Liberia dan Guinea. Sedangkan untuk jumlah korban yang 

meninggal dari seluruh dunia mencapai 7.708 jiwa. Selain itu ada beberapa negara 

seperti Amerika Serikat, Nigeria, Spanyol dan Senegal yang menyatakan bebas 

dari  
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Ebola ternyata tercatat memiliki satu kasus Ebola di setiap negara. WHO juga 

menyebutkan orang-orang yang membantu merawat penderita Ebola biasanya ikut 

tertular dengan penyakit ini. 

 Hal ini juga didukung oleh Radji (2015) yang mengkatakan bahwa Ebola 

ada penyakit yang sangat berbahaya karena menyebabkan pendaraha internal 

masif dan mematikan. Virus ini berasal dari Afrika yang ditularkan dari binatang 

kelelawar kepada hewan lainnya hingga akhirnya sampai kepada manusia. 

Penularan Ebola hanya dapat terjadi akibat dari kontak fisik dari cairan yang 

keluar dari penderita dan benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh penderita. 

Selain itu semua benda-benda yang pernah digunakan oleh penderita Ebola 

maupun orang yang merawatnya hanya bisa digunakan satu kali saja. Setelah 

penggunan itu semua barang-barang  harus  dimusnahkan dengan cara di bakar 

agar tidak menyebar untuk menghindarai penularan kepada yang lainnya(hlm. 

320).  

 Dia juga menjelaskan mengenai apa saja gelaja yang muncul pada 

penderita Ebola seperti demam, sakit kepala, sakit otot dan persendian, diare, 

pendarahan, dehidrasi dan muntah. Ebola ini memiliki masa inkubasi infeksi dari 

hari ke 2 samapai hari ke 21 dimana pada hari ke 2 gejala yang muncul berupa 

demam, sakit otot, dan sakit kepala dan pada hari ke 6 gejala yang lainnya 

bermunculan seperti muntah, diare, pendarahan dan dehidrasi (hlm. 324). 

 Menurutnya belum ada pengobatan dan vaksin untuk Ebola ini. Biasanya 

para penderita Ebola sedang mendapatkan perawat itu hanya diberi pengobatan 
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pendukung untuk mencegah agar penyakit lainnya tidak bertambah parah seperti 

pemberian infus cairan elektrolit dan glukosa untuk mengatasi dehidrasi penderita. 

Tindakan lainya seperti untuk menghentikan pendarahan, pemberian oksigen, 

tranfusi darah, mengobati komplikasi infeksi, anti muntah, dan obat penenang 

(hlm. 325). 

 Dia juga menambahkan penjelasan mengenai pencegahan dari Ebola dapat 

dilakukan dalam berbagai cara juga menjelaskan mengenai pencegahan dari Ebola 

dapat dilakukan dengan berbagai cara: 

1. Menjaga kebersihan tangan tetap bersih serta menggunakan perlindungan 

masker wajah, pakaian yang menutupi seluruh badan yang hanya bisa digunakan 

satu kali setelah itu semua benda itu harus dibakar. 

2. Jangan memakan daging yang masih mentah, hindari dari binatang yang sedang      

sakit, dan binatang yang sudah mati atau bangkai binatang (hlm. 325). 

 Dia juga memberitahu korban yang meninggal akibat Ebola pada tahun 

1995 di Republik Congo sebanyak 245 jiwa meninggal dan pada tahun 2007 

wabah ini muncul kembali ke daerah ini dan memakan korban sebanyak 103 jiwa 

meninggal. Pada tahun yang sama yaitu 2007 di Bundibugyo Uganda wabah ini 

juga yang membuat sebanyak 37 jiwa. Selisih tahun yaitu tahun 2008 wabah ini 

muncul kembali di Congo dimana diantara sebanyak 11 jiwa meninggal.  

Sedangakan menurut pada tahun 2013, WHO melaporkan bahwa wabah Ebola ini 

telah muncul selama 24 kali dengan total sebanyak 1.716 kasus, yang terjadi di  
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Guinea, Sierra Leona dan Liberia. Pada tahun 2014 dengan total sebanyak 13.592 

kasus tentang Ebola dimana sebanyak 5.408 jiwa di antara nya telah meninggal 

dunia.  

  

Tipografi 

Menurut Kusrianto (2010)  tipografi adalah salah cara satu cara untuk 

menyampaikan pesan kepada pembaca. Dia juga menambahkan bahwa apabila 

pengguna tipografi tidak tepat dan benar maka pesen yang ingin dikomunikasikan 

tidak akan tersampaikan atau  tidak  dapat dimengerti oleh pemabaca (hlm. 4). 

 Hal yang serupa juga dikatakan oleh Rustan (2011) tipografi mempunyai 

fungsi sebagai komunikasi antara pembuat dengan orang yang membaca (hlm. 

100). Dia juga menambahkan bahwa dalam penggunaan tipografi diperlukan: 

1.  Legibility 

Huruf-huruf yang digunakan dalam tipografi dapat dibedakan dan dikenali. 

2.  Readibility 

Gabungan dari kelesuruhan huruf yang membentuk sebuah kata. 

 Dia menambahkan lebih lanjut bahwa semua huruf  yang ada di dialam 

tipografi dapat dimulai dari titik, garis, dan bentuk (hlm. 100-101). 
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 Sedangkan menurut Krasner (2008)  tipografi adalah  salah satu sarana 

prinsip untuk menyampaikan pesan dalam desain grafis. Tipografi dibagi menjadi 

beberapa jenis: 

1.  Blackletter 

Blackletter adalah tipografi yang berasal dari tulisan tangan 

yang biasa digunakan untuk penulisan naskah alkitab di daerah Eropa selama era 

abad pertengahan. Namun pengerjaan melalui tulisan tangan ini berubah sejak 

adanya Gutenberg yang membuat mesin cetak untuk blackletter ini. Contoh font 

jenis blackletter Cloister Black dan Goudy. 

 

 

 

Gambar 2.1. Huruf Blackletter 

 (http://typophile.com/files/Screen%20shot%202013-05-01%20at%204.53.07%20PM.png) 

 

2.  Oldstyle 

Oldstlye adalah tipografi yang dikembangkan di Italia selama zaman renaissance 

untuk menggantikan suasana gothic yang selalu menggunakan blackletter.  

 

Perancangan Motion..., Tristanto, FSD UMN, 2015



 

26 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Huruf Oldstyle 

 (https://helenjtaylordesign.files.wordpress.com/2011/10/garamond.png) 

Tipografi Oldstlye memiliki ciri kontras yang rendah antara garis yang tebal dan 

tipis. Contohnya adalah Bembo, Garamond, Calson, Jenson dll. 

3. Script 

Scirpt adalah tipografi yang dibuat seperti tulisan tangan. Tipografi script 

memiliki ciri khas setiap hurufnya tersambung dengan huruf lainya hingga 

terbentuk sebuah kata. Contohnya Kuenstler, Mistral dan Snell roundhand.  

 

 

 

 

Gambar 2.3. Huruf Scirpt 

(http://www.fontbros.com/fonts/Ambassador%20Script/300/otf_files%2F000%2F001%2F146%2F

1146%2Foriginal%2FAmbassador%20Script%20Pro?background=white&square=1) 
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4. Transitional 

Transitional adalah tipografi yang dibuat untuk memperbaiki oldstyle 

sebagai respon terhadap kemajuan dunia pencetakan.  Transitional memiliki ciri-

ciri  garis yang tebal dan serif. Contohnya  Goudy Baskerville, Bulmer, Century 

dan Times New Roman (hlm. 195). 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Huruf Transitional 

(http://typophile.com/files/CheshireSerif_Bookv1_5544.1.jpg) 

 

5. Modern 

Tipografi modern adalah perkembangan dari tipografi oldstlye yang dimulai sejak 

abad kesembilan belas. Ciri-ciri tipografi ini adalah adanya kontras yang ekstrim 

antara garis yang tebal dan tipis. Contohnya Bodoni, Didot, Bel, dan Walbaum.  
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Gambar 2.5. Huruf Modern 

(http://luc.devroye.org/Bitstream-Courier-1990-AppleSystemFont.png) 

 

6.  San serif 

San serif pertama kali diperkenalkan oleh Wiliam Caslon IV tahun 1816. Sans 

serif mulai di kenali pada abad kedua puluh. Ciri-ciri tipografi san serif adalah 

memiliki kesamaan pada garis ketebalan, berat, bentuk dasar dan tidak memiliki 

ekor di setiap hurufnya. Contohnya Helvetica, Arial, Futura, Univers, Frutiger, 

Gill sans, Meta dan Grostesk akzidensz. 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Huruf San Serif 

(http://2.bp.blogspot.com/-

BMRpCilc4AU/UQoWN_cc9lI/AAAAAAAAAp8/PW8WaJxuYS4/s1600/optima.png) 
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7. Serif 

Serif adalah tipografi yang hampir mirip dengan san serif perbedaanya hanya di 

ekor. Serif memiliki ekor di setiap hurufnya. Contohnya Garamount, Times New 

Roman (hlm. 196) 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Huruf Serif 

(http://www.altsan.org/creative/fonts/new_inscription/letters_5.png) 

 Pemilihan tipografi yang tepat dapat menyampaikan pesan secara efektif 

karena setiap jenis huruf memiliki ciri-ciri dan fungsi berbeda yang berkaitan 

dengan proporsi, besar garis, jarak antara huruf satu dengan yang lainya dan arah 

kemiringan.penting untuk memahami klasifikasi dasar font. Klasifikasi yang 

diuraikan dalam bagian ini menunjukkan respon terhadap kemajuan teknologi, 

kebutuhan komersial, dan tren estetika. Dalam klasifikasi ini, masing-masing jenis 

huruf yang itu sendiri personalty ekspresif 
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Desain Grafis 

Menurut Landa (2011) desain grafis adalah bentuk dari visual komunikasi yang 

berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Menurut 

mereka desain grafis itu seperti mempresentasikan visual yang berasal dari ide 

yang digabung dengan elemen-elemen desain (hlm. 2).  

 Sedangkan menurut Yuliastanti (2008) desain grafis adalah salah satu 

terapan dari seni lukis yang memberikan kebebasan kepada desainer untuk 

memilih dan mengatur elemen gambar, foto, dan kata-kata dengan tujuan untuk 

dikomunikasikan sebagai pesan. Dia juga mengakatakan bahwa bahasa gambar 

biasanya lebih bisa berbicara dibandingkan dengan kata-kata (hlm. 10).  

 Hal ini juga diperkuat oleh Barnard (2013) yang mengkatakan desain 

grafis adalah berasal dari dua kata yaitu desain dan grafis. Desain disini dapat 

diartikan sebagai merancang, menciptakan dan mengatur. Sedangkan arti kata 

grafis disini adalah salah cara salah cara berkomunikasi dengan menggunakan 

gambar. Jadi menurutnya desain grafis ini adalah bentuk komunikasi visual yang 

menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi (hlm. 10-11) 

 

2.4.1. Elemen Desain  

Menurut Poulin (2011) untuk menghasilkan  karya desain yang menarik 

dibutuhkan elemen desain yang meliputi: 
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1.  Garis 

Garis dibagi menjadi 4: vertikal, horizontal, diagonal, dan kurva. Menurutnya 

garis memiliki fungsi untuk membangun, memisahkan, mengatur, dan membagi 

suatu objek dengan objek lainya (hlm.20). 

2.  Bentuk  

Bentuk didefinisikan oleh batas dan massa. Bentuk dibagi menjadi tiga yaitu 

geometris, organik dan acak-acakan. Bentuk geometri seperti lingkaran, kotak dll 

sedangkan bentuk organik adalah bentuk yang berasal dari alam di alam contoh 

seperti bunga. Yang terakhir bentuk acak-acakan bentuk yang didapat dari 

imajinasi yang berupa gabungan dari bentuk geometris dan bentuk organik (hlm. 

30, 36). 

 Ruang terbentuk karena bentuk dasar yang berasal dari bentuk seperti 

bentuk dasar dasar dari piramida adalah segitiga. Bentuk dibagi menjadi dua yaitu 

bentuk dua dimensi and bentuk tiga dimensi. Bentuk dua dimensi adalah dibentuk 

dari panjang dan lebar sedangkan bentuk tiga dimensi dibentuk dengan adanya 

panjang, lebar dan kedalaman.(hlm. 40-41). 

3. Warna 

Warna adalah salah satu elemen yang paling kuat dalam berkomunikasi secara 

visual. Menurutnya warna dapat mempengaruhi orang yang melihat dengan 

memberikan kekuatan visual dan variasi dalam apa yang kita lihat dan alami  
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setiap hari. Dia juga mengakatakan bahwa warna dapat meningkatkan daya tarik 

visual dan dapat memperkuat makna yang ingin dikomunikasikan (hlm. 59-60). 

 

4.  Tekstur 

Tekstur dapat didefinisikan sebagai tampilan dari permukaan. Jenis-jenis tekstur 

seperti halus, kasar, lembut, keras dll. Tekstur dapat digambarkan dengan datar, 

basah, kering, berbulu, lengket, dll. Tekstur dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan berbagai emosi dan kesan yang berbeda (hlm. 73-74). 

5. Ruang 

Ruang tidak sama dengan unsur garis, bentuk, tekstur dan warna, ruang tidak 

dapat ditempatkan. Ruang mengacu pada jarak antara garis, bentuk, tekstur, dan 

warna. Prinsip dasar ruang harus melibatkan (hlm. 103-104) 

 Hal yang serupa juga dikatakan Puhalla (2011) elemen desain adalah hal 

yang penting dalam desain grafis. Menurutnya elemen desain ini dasar dari seni. 

Dia mengibaratkan elemen sebagai fondasi awal untuk membangun (hlm. 6). 

 Hal ini juga diperkuat oleh Cullen (2012) elemen desain adalah bahan-

bahan dasar dalam mendesain. Menurutnya apabila kita bisa memahami bahan-

bahan dasar itu maka dapat menciptakan suatu desain yang baru (hlm. 30). 
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2.4.2. Prinsip-Prinsip Desain 

Menurut Lupton dan Cole (2008) untuk menghasilkan  karya desain yang menarik 

dibutuhkan juga prinsip-prinsip desain yaitu: 

1.  Keseimbangan 

Keseimbangan diperlukan untuk menciptakan stabilitas. Menurut mereka setiap 

elemen desain yang ditampilkan secara visual tergantung dari faktor ukuran, 

bentuk,  

warna, dan tekstur. Apabila elemen desain diletakan secara teratur maka akan 

menciptakan sebuah komposisi yang terlihat seimbang. Keseimbangan sendiri 

terdiri dari dua jenis yaitu simetris dan asimetris. Simetris adalah pembagian 

ruang menjadi dua bagian yang sama dalam ukuran dan berat sedangkan asimetris 

pembagian ruang yang tidak teratur baik secara ukuran dan berat (hlm. 28-31). 

2. Irama 

Irama adalah proses penggulangan elemen desain seperti lingkaran, dan garis 

yang dibuat dengan berbagai ukuran yang mampu menciptakan gambar yang 

menarik serta digunakan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi (hlm. 

34-45) 

3.  Kesatuan 

Kesatuan adalah prinsip dasar agar semua komposisi dapat bekerja sama untuk 

mencapai suatu keharmonisan. Menurut mereka seorang desainer harus bisa 
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mengatur elemen-elemen desain ke dalam suatu komposisi agar dapat 

memperlihatkan kesatuan (hlm. 212). 

 Hal ini juga ditambahkan oleh Lauer dan Pentak (2008) yang 

mengakatakan bahwa prinsip-prinsip desain ada empat yaitu kesatuan, tekanan, 

keseimbangan dan irama. Pengertian kesatuan, keseimbangan dan irama hampir 

sama dengan apa yang di katakan oleh Lupton dan Cole maka hanya tinggal perlu 

menambahkan arti dari tekanan: 

4.  Tekanan 

Tekanan dapat terbentuk karena adanya tata letak, ukuran, kontras, diagram dan 

arah. Dalam menciptakan tekanan diperlukan konten yang disusun secara baik dan 

bagaimana cara pesan atau informasi dapat tersampaikan. (hlm 56). 

 

Kampanye Sosial 

Menurut Rakhmat (2008) kampanye sosial tidak sama seperti jenis kampanye 

lainnya. Kampanye ini dapat dilakukan perorangan atau oleh organisasi tertentu,  

dengan tujuan dapat  mempengaruhi masyarakat dengan informasi-informasi yang 

ingin disampaikan oleh sumber pembuat kampanye. Menurutnya latar belakang 

dan alasan sangat dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat akan kampanye ini. 

Kampanye sosial adalah sebuah bentuk komunikasi massa karena menggunakan 

media massa dan targetnya adalah masyarakat (hlm. 186).  
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 Selain itu dia juga menjelaskan ciri kampanye sosial yaitu: 

1.  Informasi kampanye yang ditujukan pada masyarakat luas akan lebih berhasil 

daripada tidak memiliki target. 

2.  Sumber informasi yang ingin dikomunikasikan dapet berupa fenomena yang 

sudah dikenal maupun belum dikenal. 

3. Memiliki tujuan untuk megubah sikap masyarakat untuk mengikuti kampanye 

yang dibuat ini. 

4.  Sebagai solusi dari masalah yang diangkat dalam kampanye sosial ini. 

5.  Menumbuhkan rasa kepedulian dalam masyarakat (hlm. 188). 

 

 

 

2.5.1.  Strategi Komunikasi Dalam Kampanye 

Menurut Schramm yang dikutip oleh Ruslan (2008) strategi komunikasi dalam 

kampanye agar berhasil dibagi menjadi empat yaitu: 

1.  Pesan yang dibuat harus menarik agar menarik perhatiaan.  

2. Pesan yang akan dibuat harus menggunakan simbol yang mudah dipahami oleh 

banyak orang. 
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3. Pesan yang akan dibuat akan menimbulkan kebutuhan pribadi bagi 

khalayaknya. 

4.  Pesan yang akan dibuat dapat memenuhi kebutuhan banyak orang (hlm. 38). 

 

2.5.2.  Teori Persuasi                                  

Menurut Venus (2007) ada enam teori persuasi untuk merancang sebuah 

kampanye sosial yaitu: 

1.  Model Keyakinan Kesehatan 

Menurut model ini manusia akan melakukan suatu tindakan seperti mencegah, 

menyaring dan mengontrol kondisi dirinya sendiri berdasarkan persepsi 

kelemahan, resiko, keuntungan dan kemampuan diri sendiri. Tiga faktor ini yang 

membantu penyadaran seseorang untuk bertindak sesuai dengan pesan kampanye. 

 

2.  Teori Difusi Inovasi 

Teori ini menjelaskan tentang suatu inovasi yang terus berkembang dan dapat 

diadopsi oleh masyarakat. Untuk inovasi tertentu individu dapat digolongkan 

berdasarkan waktu yang diperlukan untuk mengadopsi sesuatu, antara lain 

inovator, pengadopsi pertama, pengadopsi terakhir. dan pengadopsi tertinggal. 

Kelompok yang paling sulit untuk dipersuasi adalah kelompok pengadopsi akhir 

dan tertinggal.  
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3.  Teori Perilaku Terencana 

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan terbentuk dari perilaku itu sendiri. Perilaku 

ini dapat terbentuk karena adanya kesadaran dan perecanaan dari seseorang yang 

ingin mencapai tujuannya. 

4.  Teori Disonansi Kognitif 

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat berubah pada saat berada di dalam 

konfilk karena manusia selalu berada di dalam kondisi psikologis yang seimbang. 

5.  Teori Tahapan Perubahaan 

Teori ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilewati oleh seseorang 

untuk mengadopsi suatu perilaku: 

 

 

 

a. Praperenungan 

Tahap ini menjelaskan bahwa seseorang belum memiliki kepedulian 

terhadap masalah yang muncul dan fungsi kampanye untuk 

menumbuhkan kesadaran seseorang terhadap masalah tersebut.  

 

b. Perenungan 
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Tahap ini menjelaskan bahwa seseorang mulai menyadari bahwa dirinya 

memiliki resiko terhadap suatu masalah dan mulai melakukan sesuatu 

untuk masalah tersebut dan pesan-pesan kampanye dibuat untuk 

membawa seseorang  pada tahap selanjutnya. 

 

c. Persiapan 

Tahap ini menjelaskan bahwa seseorang memutuskan untuk melakukana 

tindakan dan belajar mengenai hal yang diperlukan.  

 

d. Tindakan 

Tahap ini menjelaskan  tentang penguatan positif yang dilakukan oleh 

seseorang agar mau melakukan perilakunya kembali (hlm. 7-10). 

 

 

 

e. Pemeliharaan).  

Tahap ini menjelaskan seseorang kembali melanjutkan perilakunya. 

Dalam tahap ini pesan kampanye harus dapat menguatkan dan 

memberikan pengetahuan untuk mempertahankan komitmen dengan 

memberikan cara mengahadapi rintangan yang dapat terjadi.  
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i.  Teori Pembelajaran Kognitif Sosial 

Tahap ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku seseorang disebabkan 

oleh lingkungannya. Dimana seseorang akan belajar melakukan sesuatu 

dari apa yang dilakukan oleh orang lain. 
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