
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kampanye Sosial 

Melalui Antar Venus dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kampanye, 

Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai tindakan komunikasi 

yang terencana dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan efek tertentu pada 

sasaran pada kurun waktu tertentu. Maka dari itu aktivitas kampanye komunikasi 

setidaknya mengandung empat hal, yaitu menciptakan dampak, memiliki sasaran 

dengan jumlah banyak, biasanya terpusat dalam kurun waktu tertentu, dan 

memiliki serangkaian tindakan yang terorganisir. Selain itu kampanye juga 

memiliki kriteria lain, yaitu memiliki sumber yang jelas sehingga target kampanye 

dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan. (2007, hlm. 

6-7) 

Charles U. Larson (1992) membagi kampanye menjadi tiga kategori, yaitu 

product-oriented campaigns, candidate-oriented campaigns, dan ideologically or 

cause oriented campaigns. Product-oriented campaigns berorientasi pada produk, 

kampanye jenis ini merupakan commercial campaign. Motivasinya adalah 

memperolah keuntungan finansial. Candidate-oriented campaigns adalah 

kampanye yang berorientasi pada kandidat. Kampanye jenis ini sering disebut 

dengan kampanye politik, contohnya seperti pemilu. Ideologically or cause 

oriented campaigns adalah kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang 

bersifat khusus, biasanya kampanye ini dilaksanakan untuk menangani masalah-

masalah sosial, dengan cara mengubah sikap dan perilaku. Kampanye jenis ini 
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cakupannya sangat luas, mulai dari kampanye tentang kesehatan, kampanye 

lingkungan, kampanye pendidikan, kampanye ekonomi, atau kampanye 

kemanusiaan (2007, hlm 11-12). 

Antar Venus menjelaskan dalam praktik kampanye terdapat beberapa 

model persuasi, yaitu Model Keyakinan Kesehatan, Teori Difusi inovasi, teori 

perilaku terencana, teori disonansi kognitif, teori tahapan perubahan, teori 

pembelajaran kognitif sosial, dan teori pertimbangan sosial. Model keyakinan 

kesehatan (Health Belief Model) menjelaskan bahwa pentingnya merubah sikap. 

Dalam kasus ini masyarakat akan melakukan tindakan pencegahan, penyaringan 

dan mengontrol diri sendiri, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

masyarakat: 

a. Persepsi akan kelemahan (perceived susceptibility) 

Masyarakat percaya atau merasa dirinya mempunyai peluang untuk 

terkena resiko penyakit. 

b. Persepsi resiko (perceived severity) 

Masyarakat percaya jika mereka terkena penyakit itu, mereka akan berada 

di kondisi yang tidak menyenangkan. 

c. Persepsi akan keuntungan (perceived benefits) 

Masyarakat percaya bahwa mencegah dapat mengurangi kerugian dan 

menambah konsekuensi positif. 

d. Persepsi akan rintangan (perceived barriers) 

Masyarakat percaya perilaku yang baik memiliki keuntungan yang lebih 

banyak daripada terus bersikap buruk. 
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e. Isyarat-isyarat untuk bertindak (clues to action) 

Masyarakat harus mempunyai keinginan untuk menggerakkan dirinya ke 

arah yang lebih baik. 

f. Kemampuan diri (self efficacy) 

Masyarakat percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengubah 

sikap atau perilaku. 

2.1.1. Strategi Kampanye Sosial 

Melalui Antar Venus, Perloff (1993) menyarankan beberapa strategi persuasi yang 

dapat digunakan dalam pelaksanaan kampanye, yaitu: 

a. Kemaslah pesan sesuai dengan keyakinan masyarakat. 

Fishbein dan Ajzen (Perloff, 1993) menjelaskan bahwa pesan memiliki pengaruh 

yang besar jika dikemas sesuai dengan kepercayaan yang ada dalam diri khalayak. 

b. Munculkan kekuatan diri masyarakat 

Agar dapat merubah sikap khalayak secara permanen, salah satu caranya adalah 

dengan meyakinkan mereka bahwa dengan segala kemampuan mereka pasti bisa 

merubah perilaku menjadi lebih baik. Persepsi kemampuan diri ini berada pada 

tataran psikologi, maka dari itu yang harus dimunculkan dari diri masyarakat 

adalah pemikiran bahwa mereka semua mampu mengubah perilaku ke arah yang 

lebih baik. 

c. Ajak masyarakat untuk berpikir 

Menyajikan data-data statistic dan temuan-temuan peneliti yang relevan, 

menayangkan alasan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan adalah cara 

untuk mengajak masyarakat untuk berpikir. 
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2.1.2. Media Kampanye Sosial 

Menurut Antar Venus menyeleksi media kampanye dapat dilakukan dengan 

mengukur dan menganalisis kesempatan untuk melihat isi pesan kampanye, nilai 

respon, biaya per penayangan, akibat yang ditimbulkan, dan lain-lain. Dalam 

program kampanye pertama peneliti harus menentukan aspek-aspek yang akan 

mempengaruhi pemilihan media, yaitu jangkauan, tipe khalayak, ukuran khalayak, 

biaya, tujuan komunikasi, waktu, keharusan pembelian media, batasan atau 

aturan, dan aktivitas pesaing. Setelah itu melihat jenis media apa yang akan 

digunakan, seperti surat kabar, majalah, TV, radio, film, billboard/poster, 

pengiriman surat, promosi penjualan, dan banner website (2004, hlm. 89-92). 

Media menurut Ruslan (2008, hlm.29) merupakan sarana atau alat untuk 

menyampaikan pesan. Berikut adalah penggolongan media kampanye: 

1. Media Umum: surat telepon, facsimile, telegraf 

2. Media Massa: surat kabar, majalah, tabloid, bulletin, televise, radio, film 

3. Media Khusus: iklan, logo, nama perusahaan, produk 

4. Media Internal: profile perusahaan, cop surat, kartu nama, memo, 

kalender, seminar, rapat, pameran, sponsorship 

5. Komunikan: komunkasi secara langsung atau tidak langsung, antar 

personal atau kelompok 

2.2. Komunikasi 

Komunikasi menurut Bernard Berelson dan Garry A. Stainer dalam bukunya 

Human Behavior adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, 
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dan sebagainya dengan menggunakan kata, gambar, bilangan, grafik dan lain 

sebagainya. Kegiatan proses penyampaiannya dapat dinamakan komunikasi. 

Dalam proses komunikasi terdapat paling sedikitnya tiga unsur pokok, 

yaitu (a) Sumber, yaitu komunikator; (b) Pesan, seuatu hal yang ingin 

disampaikan; (c) Tujuan, penerima pesan atau komunikan. Ruslan (2008 hlm 20) 

menjelaskan bahwa komunikasi adalah interaksi antar manusia yang bertujuan 

untuk menumbuhkan pengertian antara komunikator dan komunikan. Sedangkan 

komunkasi massa adalah komunikasi yang ditujukan bagi sejumlah orang banyak. 

Efek komunikasi adalah perubahan opini, opini pribadi, opini mayoritas, sikap 

dan tingkah laku, pandangan, persepsi, dan ide, kepercayaan dan citra. 

 Atwar Bajari dkk (2013 hlm 6-7) dalam bukunya yang berjudul 

Perancanaan Komunikasi, Konsep dan Aplikasi menjelaskan komunikasi 

memiliki empat fungsi, yaitu fungsi informasi, fungsi regulasi, fungsi persuasif 

dan fungsi integratif. Menurut John Middleton (1978) mendefinisikan komunikasi 

sebagai proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan. 

Sumber daya tersebut tidak hanya berbentuk media massa dan cetak, tapi juga 

melalui aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku sasaran. 

Copywriting menurut Agustrijanto dalam buku “Copywriting; Seni 

Mengasah Kreativitas dan Memahami Bahasa Iklan” harus mampu untuk 

menggugah, menarik, memindahkan, mengidentifikasi, menggalang kebersamaan, 

dan juga mengkomunikasikan pesan dengan nilai komparatif pada masyarakat 

(2006, hlm 19). Selain itu, beliau juga mengartikan copywriting sebagai seni 

penulisan pesan penjualan yang paling persuasif dan kuat, copywriting merupakan 
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tulisan dengan ragam gaya dan pendekatan yang dihasilkan dengan cara kerja 

keras melalui perencanaan. 

2.2.1. Strategi Komunikasi dalam Kampanye 

Menurut Ruslan (2008, hlm 37) tujuan komunikasi dilihat dari berbagai aspek 

didalamnya, baik untuk keperluan promosi maupun publikasi. Tujuan utama 

strategi komunikasi menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas 

Burnett dalam bukunya Techniques for Effective Communication adalah untuk 

memastikan bahwa terjadi seseuatu pengertian, memastikan bahwa diterima oleh 

umum, untuk memotivasi dan yang terakhir untuk mencapai tujuan  komunikator.  

2.3. Psikologi Perkembangan 

Samsunuwiyati dengan bukunya yang berjudul Psikologi Perkembangan 

menjelaskan bahwa psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. 

Psikologi sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris 

“psychology”. Istilah ini pada mulanya berasal dari bahasa Yunani “psyche” yang 

berarti roh, jiwa atau daya hidup, dan “logos” yang berarti ilmu. Secara harfiah 

“Psychology” berarti “ilmu jiwa”. 

Istilah perkembangan dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang 

mengandung banyak dimensi di dalamnya. Beberapa konsep yang terkandung di 

dalamnya adalah: 

a. Perkembangan 

Samsunuwiyati menyimpulkan perkembangan adalah hal yang tidak terbatas dan 

di dalamnya mengandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus 

menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang 
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dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, 

dan belajar. 

b. Pertumbuhan 

Samsunuwiyati menjelaskan bahwa pertumbuhan merupakan perkembangan yang 

bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, seperti 

pertumbuhan badan, kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan sebagainya. 

Pertumbuhan fisik bersifat meningkat, menetap, kemudian mengalami 

kemunduran sejalan dengan bertambahnya usia. 

c. Kematangan 

Chaplin (2002) melalui Samsunuwiyati mengartikan kematangan (maturation) 

sebagai perkembangan, proses mencapai kemasakan/usia masak dan proses 

perkembangan yang dipengaruhi oleh keturunan. Kematangan merupakan hasil 

dari perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian struktur pada diri individu, 

seperti adanya kematangan jaringan-jaringan tubuh, saraf, dan kelenjar-kelenjar 

yang disebut dengan kematangan biologis. Kematangan juga terjadi pada psikis 

yang meliputi keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan lain-lain. Kematangan psikis 

ini membutuhkan latihan-latihan tertentu, misalnya seorang anak yang baru 

berusia lima tahun dianggap belum matang untuk menangkap masalah-masalah 

yang bersifat abstrak, karena itu anak usia lima tahun belum bisa diberikan 

matematika dan angka-angka. 

d. Perubahan 

Perkembangan mengandung perubahan, namun perubahan belum tentu bermakna 

perkembangan. Secara garis besar perubahan dapat dibagi menjadi empat bentuk, 
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yaitu (1) perubahan dalam ukuran besarnya, (2) perubahan dalam proporsi, (3) 

hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama, (4) munculnya ciri-ciri baru. 

2.3.1. Psikologi Remaja 

Singgih D. Gunarsa dalam bukunya yang berjudul Psikologi Remaja menjelaskan 

istilah asing yang sering digunakan untuk menunjukkan masa remaja, diantaranya 

adalah Puberteit, Adolencentia, dan Youth. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

dengan kata PUBERTAS atau REMAJA. 

Puberty berasal dari Inggris dan Puberteit berasal dari Belanda. Puberteit 

adalah masa antara 12-16 tahun. Pengertian pubertas meliputi perubahan fisik dan 

psikis, seperti halnya pelepasan diri dari ikatan emosionil dengan orangtua dan 

pembentukan rencana hidup dan sistem nilai sendiri. Sedangkan Adolescentia 

berasal dari kata latin, yaitu masa setelah pubertas, masa antara 17-22 tahun. Pada 

masa ini lebih diutamakan perubahan dalam lingkungan hidup yang lebih luas, 

yaitu masyarakat di mana ia hidup. Samsunuwiyati (2005, hlm. 190) menjelaskan 

rentang waktu usia remaja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 12-15 tahun (masa 

remaja awal), 15-18 (masa remaja pertengahan), 18-21 (remaja akhir). 

2.3.1.1. Ciri-ciri Remaja 

Singgih menjelaskan beberapa ciri-ciri remaja sebagai berikut: 

1. Kegelisahan, keadaan yang tidak tenang mempengaruhi remaja. Mereka 

mempunyai banyak keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Di satu 

pihak ingin mencari pengalaman, karena diperlukan untuk menambah 

pengetahuan dan keluwesan dalam tingkah laku. Di ihak lain mereka 

merasa belum dapat melakukan berbagai hal. Mereka ingin tahu segala hal 
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yang terjadi di lingkungan luas akan tetapi tidak berani mengambil 

tindakan. Maka dari itu mereka akhirnya hanya dikuasai oleh perasaan 

gelisah karena keinginan-keinginan yang tidak tersalurkan. 

2. Pertentangan, pertentangan yang terjadi dalam diri mereka juga 

menimbulkan kebingungan baik mereka sendiri maupun orang lain. Pada 

umumnya terjadi perselisihan dan pertentangan pendapat dan pandangan 

antara remaja dan orangtua. Keinginan melepaskan diri secara mutlak 

belum disertai kesanggupan untuk berdiri sendiri, apalagi tanpa 

memperoleh bantuan keungan. 

3. Berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Mereka 

ingin mengetahui bermacam-macam hal melalui usaha-usaha yang 

dilakukan dalam berbagai bidang. Contohnya untuk laki-laki mereka 

mencoba merokok secara sembunyi-sembunyi dan bagi para perempuan, 

mereka mencoba bersolek menurut mode terbaru. 

4. Keinginan mencoba tidak hanya dalam bidang penggunaan obat-obatan 

akan tetapi juga meliputi segala hal yang berhubungan dengan fungsi-

fungsi ketubuhannya. Maka dari itu penjelajahan ketubuhan tidak selalu 

berakhir menyenangkan. 

5. Keinginan menjelajah ke lingkungan luas. Keinginan ini dapat disalurkan 

dengan baik ke penyelidikan yang bermanfaat. 

6. Mengkhayal dan berfantasi, keinginan menjelajah selalu terbatas, 

khususnya dalam segi keuangan. Sehingga digantikan dengan cara 

berfantasi, sebagian remaja laki-laki berfantasi dengan prestasi dan tangga 

Perancangan Kampanye..., Stella Hadiprodjo, FSD UMN, 2015



17 
 

karier, dan remaja perempuan lebih banyak berfantasi tentang romantika 

hidup. 

7. Aktifitas berkelompok, keadaan perasaan yang tidak berdaya terhadap 

dorongan-dorongan dari dalam diri mereka untuk bertindak maupun 

terhadap kekangan orang tua dan terbatasnya finansial sering kali 

mematahkan semangat remaja. Kebanyakan remaja menemukan jalan 

keluar dengan berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. 

William J. Spillane menjelaskan bahwa anak-anak memang dengan alami 

menyukai konsumsi makanan atau minuman yang memiliki rasa manis, pertama 

dimulai dari ASI ibu hingga buah-buahan. Tidak heran di jaman yang modern ini 

anak-anak lebih suka mengkonsumsi makanan dan minuman yang memiliki 

kandungan gula tinggi seperti soft drink. Para remaja membutuhkan pengetahuan 

yang lebih agar mereka dapat membatasi makanan atau minuman manis yang 

masuk ke dalam tubuhnya, karena mereka adalah generasi yang nantinya akan 

berperang melawan diabetes dan obesitas. 

2.4. Soda Berpemanis 

Dalam bukunya yang berjudul Soft Drink, Weight Status and Health: a review 

Hector dkk menjelaskan bahwa ada dua sebab seseorang mengkonsumsi minuman 

bersoda, yang pertama adalah diri sendiri. Penentu pertama seseorang memilih 

minuman bersoda yaitu rasa. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat 

(Grimm 2004) menjelaskan bahwa anak usia 8-13 tahun dapat mengkonsumsi 

minuman bersoda lima kali atau bahkan lebih per minggunya. Faktor kedua yang 

mempengaruhi seseorang adalah orang tua. 
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Dalam jurnal berjudul Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan 

Organisasi, Esther dan Rini menjelaskan tentang kondisi industri minuman ringan 

yang setiap tahun semakin meningkat, baik jumlah perusahaan, nilai investasi dll. 

 

Gambar 2.1. Kondisi Industri Minuman Ringan 

 (Sumber: journal.ui.ac.id)  

Industri minuman selama 5 tahun terakhir semakin meningkat ukuran 

botolnya. Dimulai dari 200 ml menjadi 375 ml, lalu digantikan dengan botol 600 

ml, hingga 1,5 L. Penelitian menunjukkan bahwa semakin besarnya wadah 

minuman membuat jumlah konsumsi meningkat pada masyarakat. 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Transformasi botol Coca-cola 

 (Sumber: http://www.peninsulabeverage.co.za) 

Jaclyn Sullivan dalam bukunya yang berjudul What’s in your Soda? 

Menjelaskan bahwa minuman bersoda dapat membuat kerusakan gigi dan 

menyebabkan diabetes. Jaclyn menyarankan agar lebih banyak mengkonsumsi air 
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putih dari pada minuman bersoda. Selain air putih, ternyata susu dan jus buah juga 

menjadi satu pilihan yang bijak untuk anak-anak dan remaja. 

Winarno dengan bukunya yang berjudul Kimia Pangan dan Gizi 

menjelaskan dengan rinci beberapa zat-zat kimia yang dapat ditemukan di dalam 

minuman soda berpemanis contohnya seperti pemanis, pewarna, pengawet, zat 

asam, dan perasa. Zat asam ditambahkan ke dalam makanan atau minuman 

dengan beberapa tujuan, yaitu sebagai penegas rasa dan warna atau menyelebungi 

after taste yang tidak disukai contohnya seperti rasa pahit dan sebegai pengawet. 

Zat pengawet menurut Winarno dibagi menjadi dua, yaitu zat pengawet 

organik dan zat pengawet anorganik. Zat pengawet organik yang sering digunakan 

contohnya seperti asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan 

epoksida. Sedangkan zat pengawet anorganik yang sering digunakan adalah sulfit, 

nitrat, dan nitrit. 

Tabel 2.1. Daftar Zat Pewarna yang Diijinkan 

No. Warna Nama 
1 Zat warna alam 

Merah 
 
Kuning 
 
 
 
Hijau 
Biru 
Coklat 
Hitam 
 
Putih 

 
Alkanat 
Cochineal red (karmin) 
Annato 
Karoten 
Kurkumin 
Safron 
Klorofil 
Ultramarin 
Karamel 
Carbon Black 
Besi oksida 
Titanium oksida 

2 Zat warna sintetik 
Merah 
 
 
Oranye 

 
Carmoisine 
Amaranth 
Erythrosim 
Sunsetyellow FCF 
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Kuning 
 
Hijau 
Biru 
 
Ungu 

Tartrazine 
Quineline yellow 
Fast Green FCF 
Brilliant Blue FCF 
Indigocarmine 
Violet GB 

 

Winarno menjelaskan penginderaan cecapan dapat dibagi menjadi empat 

cecapan utama, yaitu asin, asam, manis, dan pahit. Zat perasa sintetik digunakan 

untuk memperoleh tiruan aroma yang khas dari suatu jenis bahan. 

Tabel 2.2. Daftar Perasa Sintetik 

Rasa Aroma 
Vanilin 
Benzaldehida 
Aldehida sinamat 
Mentol 
Diasentril 
Eugenol 
Benzilasetat 
Amil asetat 
Amil kaproat 
Sitronelal 

Panili 
Cherry, almond 
Kayu manis, kola 
Mint 
Mentega 
Rempah-rempah 
Strawberry, buah-buahan 
Pisang, buah-buahan 
Apel, nenas 
Bunga-bungaan (Ros) 

 

2.5. Desain Komunikasi Visual 

Desain Komunikasi Visual menurut Lia dan Kirana adalah seni dalam 

menyampaikan pesan melalui bahasa visual, bertujuan untuk memberi informasi, 

mempengaruhi, hingga mengubah perilaku target sasaran. Fungsi dasar desain 

komunikasi visual antara lain sebagai berikut: 

1. Sarana Identifikasi 

Wujud pengenalan baik seseorang, kelompok, perusahaan atau produk dan jasa. 

2. Sarana Informasi, pengawas, pengendali, dan pengontrol 

Wujud informasi berupa petunjuk arah, peraturan, posisi, skala, diagram. 
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3. Sarana motivasi 

Sarana komunikasi yang dapat memberi motivasi atau semangat baik perorangan, 

kelompok, maupun masyarakat. 

4. Sarana pengutaraan emosi 

Komunikasi dengan fungsi pengutaraan emosi melalui gambar sehingga 

menambah kepekaan pembaca. 

5. Sarana presentasi dan promosi 

Menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian sehingga pesan tersebut mudah 

diingat pembaca. Kata-kata yang digunakan 21oran2121c21m karena tujuan 

akhirnya adalah menjual produk atau jasa. 

2.5.1. Unsur Desain 

Menurut Lia dan Kirana (2014) desain dibagi menjadi beberapa unsur penting, 

yaitu: 

1. Garis: salah satu unsur yang menghubungkan dari satu titik ke titik lain, 

garis merupakan salah satu unsur penting untuk membangung sebuah 

bentuk. 

2. Bentuk: segala sesuatu yang memiliki diamtere lebar panjang tinggi, 

bentuk yang dasar antara lain seperti persegi, persegi panjang, segitiga, 

elips, dll. Ada dua macam bentuk, yaitu bentuk 21oran2121c21 dan bentuk 

natural. 

3. Tekstur: permukaan atau corak dari suatu permukaan yang dapat dirasakan 

melalui indera peraba dan indera penglihatan. 
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4. Kontras: warna yang saling berlawanan antara satu dengan lainnya. Gelap 

terang pada desain dapat digunakan untuk mendramatisir suatu gambar. 

5. Ukuran: biasa digunakan untuk membedakan penting atau tidaknya suatu 

objek. Contohnya dalam majalah, judul yang ditampilkan besarnya tidak 

sama, tetapi disesuaikan dengan penting atau tidaknya suatu artikel, 

dengan demikian pembaca dapat menangkap informasi secara berurutan 

sesuai hierarki. 

6. Warna: salah satu unsur yang penting di dalam desain, warna dapat 

menarik perhatian meningkatkan mood, menggambarkan citra perusahaan, 

dll. Dalam penggunaan warna desainer perlu memperhatikan kesan yang 

ingin ditampilkan. 

2.5.1.1. Warna 

Rakhmat Supriyono menjelaskan bahwa warna dapat mempengaruhi citra, nilai 

keterbacaan, dan gairah membaca. Jika kita dapat menggunakannya dengan tepat, 

maka warna dapat membantu menciptakan suasana atau mood. Penggunaan 

warna-warna soft dapat mencerminkan sifat tenang, lembut dan romantic, 

sedangkan warna-warna kuat dan kontras dapat memberi kesan dinamis dan 

cenderung meriah. 

Secara visual warna dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu warna 

dingin dan warna panas. Warna dingin seperti hijau, hijau-biru, dan ungu yang 

memberikan kesan hangat, dinamis, tenang dan damai. Warna panas seperti 

merah, merah-oranye, kuning-oranye, kuning, kuning-hijau, dan merah-ungu yang 
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memberikan kesan hangat, dinamis, aktif dan mengundang perhatian (2009, hlm. 

70-77). 

Berikut adalah sifat-sifat yang dapat ditimbulkan  menurut Bride M. 

Whelan dalam bukunya yang berjudul Color Harmony 2: 

a. Panas 

Sifat panas merujuk pada warna merah, warna-warna panas menarik perhatian. 

Warna yang bersifat panas dapat mempengaruhi orang dari berbagai macam cara, 

seperti meningkatkan tekanan dan merangsang sistem saraf. 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Warna Panas 

 (Sumber: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com) 

b. Dingin 

Sifat dingin merujuk pada warna biru, warna dingin selalu mengingatkan kita 

pada es dan salju. Perasaan yang dihasilkan oleh warna dingin seperti biru, dan 

hijau sangat berlawanan dengan warna-warna panas. Warna-warna yang bersifat 

dingin dapat membawa ketenangan. 
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Gambar 2.4. Warna Dingin 

 (Sumber: http://fc06.deviantart.net) 

c. Hangat 

Warna hangat berbeda dengan warna panas karena dalam semua warna hangat 

pasti memiliki campuran warna kuning dan merah. Warna hangat bersifat 

menenangkan, spontan, dan ramah. 

 

 

 

Gambar 2.5. Warna Hangat 

 (Sumber: http://www.theartiststudio.co.uk) 

d. Sejuk 

Warna sejuk mempunyai warna dasar yaitu biru. Mereka berbeda dari warna 

dingin karena adanya campuran warna kuning. Contoh warna sejuk seperti hijau, 

hijau-biru sering terlihat di alam, mempunyai karakteristik yang menenangkan. 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Warna Sejuk 

 (Sumber: http://www.smokymountainvacationinfo.com) 
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e. Cahaya 

Warna cahaya adalah yang paling pucat. Warna ini menyampaikan kesan luas dan 

relaksasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Warna Cahaya 

 (Sumber: http://static1.decoora.com) 

f. Gelap 

Warna gelap adalah warna yang mengandung hitam, mereka menutup ruang dan 

membuatnya terlihat lebih sempit. Sangat berlawanan dengan warna terang seperti 

siang dan malam. 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Warna Gelap 

 (Sumber: http://images.wallpino.com) 

g. Pucat 

Warna pucat hamper 65% memiliki unsur putih di dalamnya. Sering digunakan 

karena karakteristiknya yang tenang dan lembut. Warna pucat seperti biru muda, 

merah muda menyampaikan kelembutan. Biasa terlihat di alam, contohnya awan 

pagi hari. 
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Gambar 2.9. Warna Pucat 

 (Sumber: http://static.webshopapp.com) 

h. Cerah 

Warna cerah mencakup warna-warna vivid contohnya seperti kuning, merah, biru. 

Warna cerah menarik perhatian dan jelas. Memberikan kesan gembira, dan ceria. 

Warna ini baik digunakan pada kemasa, fashion, dan iklan. 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Warna Cerah 

 (Sumber: http://www.hdwallsource.com) 

Warna digunakan untuk membangun identitas, mulai dari organisasi 

hingga produk. Pengertian-pengertian warna menurut Gavin dan Harris dalam 

bukunya yang berjudul Colour, sebagai berikut: 
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a. Merah  

Warna merah sangatlah mencolok dan menarik perhatian, karena ini warna merah 

mejadi sulit untuk dipadukan dalam desain. Warna merah bukanlah warna yang 

menenangkan sehingga mata cepat lelah jika melihat warna ini. 

b. Biru 

Warna biru berkaitan dengan air, dan langit memberikan kesan dingin, relaksasi 

dan menenangkan. 

c. Hijau 

Warna hijau adalah warna yang menggambarkan lingkungan, memberikan kesan 

damai, keseimbangan, harmoni dan stabilitas. 

d. Putih 

Warna putih sering dikaitkan dengan kebaikan, kemurnian, sederhana, dan bersih. 

Warna ini sering digunakan oleh lembaga kesehatan, rumah sakit dan pernikahan. 

e. Hitam 

Warna hitam sering dikaitkan dengan kematian, dan duka. Memberi kesan serius, 

elegan, seksi, dan kecanggihan. 

2.5.1.2. Layout 

Menurut Surianto Rustan dalam bukunya yang berjudul Layout, Dasar & 

Penerapannya menjelaskan layout sebagai tataletak elemen-elemen desain pada 

bidang dalam media tertentu, dengan tujuan mendukung konteks dan pesan. 

Menurutnya, layout memiliki elemen yang sangat banyak, elemen tersebut 

dibagi menjadi tiga, yaitu elemen teks, elemen visual, dan invisible elemen. 

Elemen teks terdiri dari judul, deck, byline, body text, sub judul, pull quotes, 
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caption, callouts, kickers, initial caps, indent, lead line, spasi, header dan footer, 

running head, catatan kaki, nomor halaman, jumps, signature, nameplate, 

masthead. Elemen visual terdiri dari foto, artworks, infographics, garis, kotak, 

inzet, poin. Invisible elemen terdiri dari margin dan grid (2009, hlm.27-72). 

Prinsip layout menurut Surianto Rustan yang pertama adalah Sequence, 

yaitu mengatur layout sesuai dengan arah baca seseorang. Menurut penelitian 

Ponyter Institute pada sebuah sekolah jurnalisme di Amerika 75% orang 

membaca secara berurutan dari atas ke bawah. Emphasis menurut Jan Tschichold 

dapat tercapai dengan memberi kontras entah itu ukuran, posisi, warna, bentuk. 

Balance terdiri balance simetris dan balance asimetris. Unity yang berarti 

kesatuan antara elemen fisik dan non fisik. Tipe grid dibagi menjadi empat yaitu 

manuscript grid, column grid, modular grid dan hierarchical grid. 

2.5.1.3. Tipografi 

Menurut Rakhmat Supryiono tipografi adalah cara memilih dan mengelola huruf. 

Penggunaan huruf, dan cara penyusunan huruf menentukan terbaca atau tidaknya 

suatu tipografi. Huruf terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu huruf teks 

dan huruf judul. Huruf teks sebaiknya menggunakan bentuk huruf yang 

sederhana, sedangkan untuk judul atau sub judul dapat menggunakan huruf yang 

sedikit unik demi menjaga nilai keterbacaannya (2009, hlm.19-23). Menurutnya, 

huruf dapat digolongkan menjadi tujuh gaya, yaitu huruf klasik, huruf transisi, 

huruf modern roman, huruf sans serif, huruf berkait balok, huruf hiasan dan huruf 

tulis. 
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a. Huruf Sans Serif 

Sans Serif tidak memiliki kait ditiap ujungnya, huruf ini memiliki ketebalan yang 

sama disetiap bagian tubuhnya, memberikan kesan elegan, lugas, sederhana, dan 

mudah dibaca. Contohnya seperti Helvetica (Rakhmat Supriyono, 2009, hlm. 27). 

 

 

 

Gambar 2.11. Sans Serif 

 (Sumber: http://www.smk.neulicheld.org) 

2.5.1.4. Logo 

Menurut Rakhmat Supriyono logo yang efektif adalah logo yang mudah diingat, 

dan mampu mengekspresikan spirit perusahaan atau organisasi. John Williams 

mengatakan logo seharusnya mudah diingat dan tetap efisien jika ukuran 

diperkecil atau dijadikan hitam putih, jika tidak, maka bisa dibilang logo itu 

terlalu rumit atau kurang efisien. Williams memberikan tips atau prinsip-prinsip 

logo, yaitu logo harus bisa mendeskripsikan perusahaan atau produk, jika dicetak 

hitam putih logo harus tetap efektif dan menarik, logo harus sederhana sehingga 

mudah diingat, dan jika dikecilkan logo masih dapat dibaca dan dikenali. Secara 

visual, bentuk logo dapat didesain dengan berbagai pendekatan, yaitu logotype, 

initials, pictoral visual, abstract visual, dan combination. 
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a. Combination 

Penggabungan dari beberapa pendekatan diatas, contohnya pada logo 

Burger King. 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Combination Logo 

 (Sumber: http://fc00.deviantart.net) 

Beberapa prinsip logo yang dapat dijadikan pedoman, yaitu (1) Logo 

menarik perhatian dan memberikan kesan mendalam, unik, dan mencitrakan 

perusahaan, (2) Ekonomis, biaya produksi tidak mahal, semakin banyak warna 

dan detail pada logo akan semakin sulit untuk diproduksi, (3) Scalable, logo tetap 

menarik dengan ukuran raksasa, atau ukuran kecil, (4) Nampak berbeda dari 

perusahaan lain yang berjalan dibidang yang sama, (5) mengikuti anjuran KISS, 

Keep it simple, stupid (Rakhmat Supriyono, 2009, hlm. 106-112). 

2.5.1. Prinsip Desain  

Dalam merancang sebuah desain, tentunya perlu untuk memperhatikan prinsip-

prinsip dasar yang ada. Berikut adalah prinsip-prinsip desain: 

1. Kesatuan 

Kesatuan menurut David A. Lauer dan Stephen Pentak dalam bukunya yang 

berjudul Design Basics (2008) merupakan aspek yang penting dalam desain. 

Pembaca harus dapat melihat keseluruhan karya sebelum menyadari unsur-unsur 
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individu. Namun, jika pembaca melihat potongan-potongan unsurnya terlebih 

dahulu maka tidak ada kesatuan didalam karya tersebut. 

2. Tekanan 

David A. Lauer dan Stephen Pentak (2008) mengatakan dalam penyampaian 

pesan dan informasi sekarang ini sangat ramai. Banyak foto dan gambar yang 

hanya sekilas pandangan mata saja, maka dari itu desainer membutuhkan 

emphasis untuk memperjelas gambar. Ada berbagai cara untuk melakukan 

penekanan, beberapa contohnya adalah dengan warna yang kontras, posisi yang 

terisolasi, posisi yang strategis, dan memberikan ukuran yang berbeda dari 

sekitarnya. 

3. Ukuran dan proporsi 

David A. Lauer dan Stephen Pentak menjelaskan bahwa ukuran biasa digunakan 

untuk menekan suatu objek pada gambar. Besar kecilnya suatu objek di sesuaikan 

dengan fungsi, tema, atau tujuan tersendiri. 

4. Keseimbangan 

Surianto Rustan menjelaskan dalam mendesain layout diperlukan pembagian berat 

yang merata agar mendapatkan kesan seimbang. Dua macam keseimbangan yaitu 

keseimbangan simetris dan keseimbangan tidak simetris. 

5. Ritme 

David A. Lauer dan Stephen Pentak menjelaskan bahwa ritme didasarkan pada 

pengulangan. Pengulangan sebagai suatu unsur kesatuan visual yang ditunjukkan 

dengan berbagai cara oleh setiap karya seni. 
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2.5.2. Poster 

Robin Landa melalui Rakhmat Supriyono menjelaskan poster adalah bentuk 

publikasi dua dimensi yang digunakan untuk menyajikan informasi, data, 

promosi. John Gierla berpendapat poster menyampaikan informasi pada pembaca 

yang bergerak, tidak seperti majalah dan 32oran yang pembacanya duduk atau 

tiduran. Tantangan utama mendesain poster adalah bagaimana cara desainer 

membuat visualisasi yang dapat menarik perhatian pembaca, informasi yang 

diberikan juga harus sederhana, mudah dicerna pembaca walau hanya dalam 

hitungan detik (2009, hlm. 158). 

 Siebert dan Ballard melalui Rkhmat Supriyono memberikan beberapa 

acuan yang dapat dipelajari dalam membuat sebuah poster (2009, hlm. 159-164). 

a. Ukuran huruf harus dapat terbaca dari jarak sekitar 3-4,5 meter. 

b. Layout dibuat sesederhana mungkin sehingga pembaca tidak kebingungan. 

c. Masukkan informasi penting yang dibutuhkan oleh pembaca. 

d. Menonjolkan satu elemen dengan tujuan menarik perhatian pembaca. 

e. Informasi terpenting ditonjolkan sehingga pembaca dapat langsung 

membaca dan memahami isi poster. 

f. Menggunakan unsur seni yang cocok dengan informasi poster. 

g. Huruf dan elemen visual disusun dengan mempertimbangkan alur baca 

mata, yaitu dari kiri ke kanan. 

h. Huruf pada poster sebaiknya tebal sehingga terlihat dari kejauhan. 

Menurut Landa, poster memiliki banyak tujuan, seperti menyampaikan 

informasi dengan jelas, menciptakan desain yang dapat dipahami dengan seketika, 
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menciptakan desain yang dapat dibaca dari kejauhan, menyusun elemen visual 

dengan harmonis menjadi satu kesatuan, mengekspresikan spirit dari pesan (2009, 

hlm. 166). 
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