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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kampanye 

Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan yang 

dilakukan secara terencana dengan tujuan untuk menpengaruhi khalayak dalam 

jumlah besar yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam Venus (2009).  

 Sementara itu, menurut Leslie B. Snyder (Gudykunst & Mody, 2002) 

mendefinisikan kampanye sebagai aktivitas komunikasi yang terorganisasi. 

Kampanye ini dilakukan secara langsung untuk masyarakat tertentu dalam periode 

waktu yang sudah ditentukan guna mencapai tujuan tertentu. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran Pfau dan Parrot (1993) yang menjelaskan kampanye sebagai 

suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar guna menunjang kegiatan yang 

terencana. Kampaye dilakukan untuk mempengaruhi khalayak tertentu pada 

periode waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Rajasundarman (1981) 

mendefinisikan kampanye sebagai sebuah metode komunikasi yang memfokuskan 

pada fenomena atau masalah, serta solusi dari masalah tersebut dalam periode 

tertentu (Ruslan, 2013, hlm. 23).  

 Berdasarkan tujuannya, Charles U. Larson (Venus, 2009, hlm.11) 

mengklasifikasikan kampanye sebagai berikut : 

1. Product-oriented campaigns: Berorientasi pada produk, dan dirancang guna 

memperoleh keuntungan. 
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2. Candidate-oriented campaigns: Berorientasi kepada pemilihan umum yang 

sifatnya mencari mencari dukungan sebanyak-banyaknya, dan mengarah pada 

ranah politik.  

3. Ideologically-oriented campaigns: Berorientasi pada perubahan sosial, dengan 

tujuan menangani masalah sosial yang ada dengan merubah sikap atau pola 

masyarakat. Berbeda dengan kampanye yang ada pada produk atau jasa, 

kampanye sosial memiliki tujuan tertentu yang mengarahkan masyarakat atau 

sekelompok anggota masyarakat mengubah sebuah sikap, perilaku, atau pola 

tertentu menjadi sebuah pola yang baru. Kampanye sosial dibuat berdasarkan latar 

belakang dan alasan yang kuat, sehingga dapat dipercaya dan diikuti oleh 

khalayak luas (Rakhmat, 2008, hlm. 186). 

2.1.1. Kampanye Sosial 

Kampanye sosial terdiri atas dua kata, yaitu kata kampanye, dan sosial. Menurut 

Kamus Besar Bahas Indonesia, kampanye merupakan gerakan (tindakan) serentak 

(untuk melawan, mengadakan aksi, dsb). Sedangkan kata sosial memiliki arti 

semua hal yang berkenan dengan masyarakat. Selanjutnya Ruslan juga 

menambahkan bahwa kampanye sosial merupakan aktivitas masyarakat yang 

ingin mengkomunikasikan suatu pesan yang sifatnya membujuk untuk ikut serta 

berpartisipasi dalam tema dan waktu tertentu (Ruslan,2013, hlm.24).  

 Penjabaran tersebut juga sejalan dengan penjelasan Venus dalam buku 

Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan 

Kampanye Komuniksi, yang menjelaskan bahwa kampanye sosial berada diluar 

Kampanye Sosial..., Marlin Chandra, FSD UMN, 2015



kampanye politik dan produk, melainkan lebih mengarah pada penanganan sosial 

masyarakat dalam melakukan gerakan perubahan (Venus, 2009, hlm. 11). 

 Berdasarkan penjelasan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

kampanye sosial merupakan sebuah aktifitas komunikasi yang terencana dan 

tersusun dalam mengatasi sebuah masalah dengan mengajak masyarakat ikut serta 

dalam melakukan gerakan perubahan. 

2.1.2. Tujuan Kampanye Sosial 

Antar Venus dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kampanye  menjelaskan 

konsep Pfau dan Parrot (1993), serta Ostergaard (2002) yang membagi tujuan 

kampanye sosial menjadi tiga aspek yang disebut sebagai istilah '3A', awareness, 

attitude, dan action, yaitu (Venus, 2009, hlm.10): 

 1. Aspek kepekaan (awareness): Aspek ini merupakan tahap awal dari tujuan 

kampanye sosial. Pada tahap ini, target dari kampanye sosial diarahkan untuk 

dapat melakukan perubahan pada tataran pengetahuan yang sifatnya kognitif. 

Munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan yang sudah lama diterapkan, serta 

semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sebuah fenomena yang 

terjadi. Konsep Ostergaard menjelaskan bahwa tahap awal merupakan tahap 

peningkatan awareness yang dapat menggugah kesadaran, menarik perhatian, 

serta memberikan informasi mengenai produk ataupun fenomena yang 

disampaikan.  
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 Pada tahap ini penulis akan membangun kepekaan pada remaja dengan 

menampilkan fakta seputar fenomena yang terjadi di lingkungan, yang berkaitan 

dengan ketersediaan dan kebutuhan air dengan media poster. 

2. Aspek sikap (attitude): Aspek ini merupakan tahap dimana adanya sebuah 

perubahan sikap guna menciptakan timbulnya rasa simpati, rasa suka, kepedulian, 

atau sebuah rasa keberpihakan masyarakat pada fenomena yang diangkat pada 

kampanye sosial. 

 Pada tahap ini penulis akan membangun sikap kepedulian dengan 

menampilkan cara-cara mudah menghemat air yang dapat kita lakukan di kegiatan 

kita sehari-hari yang tanpa kita sadari menghabiskan banyak air dan juga fakta-

fakta seputar air yang menarik melalui media poster dan brosur. 

3. Aspek perilaku (action): Tahap ini merupakan tahap terakhir yang merupakan 

tahap munculnya sebuah perubahan perilaku masyarakat terhadap sebuah 

fenomena yang muncul. Perubahan sikap ini muncul secara konkret dan terukur. 

Perubahan perilaku ini muncul dalam tindakan nyata yang dapat dilakukan 

sesekali atau dapat juga menjadi sebuah tindakan yang sifatnya berkelanjutan. 

Contoh tindakan yang dilakukan sesekali sepeti donor darah, sumbangan dana 

bencana alam, dll. Sedangkan untuk tindakan yang dilakukan berulang kali 

contohnya seperti perubahan pola makan, pemakaian helm sebagai pengaman 

dalam berkendara, dll.  

Kampanye Sosial..., Marlin Chandra, FSD UMN, 2015



 Pada tahap terakhir ini penulis akan mengingatkan untuk bertindak dengan 

menggunakan media stiker yang di tempelkan di kaca wc umum yang banyak 

dikunjungi oleh target audiens. 

2.1.3. Strategi Komunikasi dalam Kampanye  

Pace, Peterson, dan Dallas menyatakan bahwa terdapat empat tujuan dalam 

strategi komunikasi. Yang pertama ialah to secure understanding yang berarti 

memastikan adanya atau terjadinya pengertian dalam proses komunikasi. Kedua, 

to establish acceptance yang merupakan cara penerimaan yang harus dibina atau 

dibimbing dengan baik. Ketiga, to motive action yang berupa langkah penggiatan 

dalam memotivasi. Yang terakhir ialah the goals which the communicator sough 

to archieve yang merupakan pencapaian tujuan oleh pihak komunikator dalam 

proses komunikasi (Ruslan, 2013, hlm.37). 

  Terdapat empat strategi komunikasi dalam berkampanye yang dipaparkan 

oleh Schramm, (Ruslan, 2013) antara lain :  

1. Pesan dibuat semenarik mungkin untuk mendapatkan perhatian khalayak. 

2. Pesan disampaikan dan dirumuskan melalui simbol-simbol yang mudah     

dimengerti oleh komunikan.  

3. Pesan mampu menimbulkan sebuah kebutuhan pribadi dari pihak komunikan. 

4. Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi, sesuai dengan situasi serta 

kondisi pihak komunikan. 
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2.1.4. Teknik Berkampanye 

Teknik berkampanye yang efektif dibutuhkan dalam merealisasikan ajakan atau 

persuasi. Berikut beberapa teknik dalam berkampanye (Ruslan, 2013, hlm.71) : 

1. Partisipasi  

Teknik ini bertujuan menumbuhkan rasa saling pengertian, menghargai, kerja 

sama, dan toleransi dengan mengikutsertakan peran audience yang memancing 

perhatian yang sama kedalam kegiatan kampanye.  

2. Asosiasi  

Teknik kampanye yang menyuguhkan isi dengan hal-hal yang sedang hangat 

dibicarakan, atau sedang menjadi fenomena pada saat itu. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan perhatian masyarakat.  

3. Integratif  

Teknik integratif menyatukan diri komunikator dan khalayak dengan cara yang 

komunikatif. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya rasa kepentingan  

pribadi yang dilakukan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kampanye. 

Teknik ini dapat dilakukan dengan mengucapkan kata kami, kita, dan anda.  

4. Ganjaran (pay off technique) 

 Teknik ini disampaikan dengan adanya iming-iming hadiah seperti souvenir saat 

mengikuti kampanye.  
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5. Penataan Patung Es 

 Teknik yang mengupayakan sajian yang enak dilihat, didengar, dibaca, dirasakan, 

dan sebagainya. Teknik ini mengacu pada fungsi indra.  

6. Memperoleh Empati (emphathy)  

Teknik yang menempatkan diri dalam posisi komunikan, sehingga komunikator 

dapat ikut serta merasakan dan peduli terhadap situasi yang sedang terjadi oleh 

komunikan.  

7. Koersi atau Paksaan (coersion technique)  

Menekankan pada unsur paksaan, sehingga dapat menimbulkan rasa khawatir dan 

takut dari pihak komunikan terhadap komunikator 

2.2. Media 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman,2002, 

hlm.6). 

 Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada 

publik dengan menggunakan berbagai unsur komunikasi grafis (Pujiriyanto, 2005, 

hlm. 15).  
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Menurut pengertiannya, media dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:  

2.2.1. Media Lini Atas (Above The Line Media) 

Jenis-jenis iklan yang disebarkan melalui sarana media komunikasi massa. 

Misalnya surat kabar, majalah, iklan radio, dan televisi. Pada umumnya, biro iklan 

bersangkutan mendapatkan komisi atau bayaran dari pemasangan iklan tersebut 

(Nuradi dkk, 1996, hlm. 3), 

Contohnya: web banner, poster, dan iklan TV. 

2.2.2 Media Lini Bawah (Below The Line Media) 

Yaitu kegiatan yang tidak melibatkan pemasangan iklan, di media komunikasi 

massa dan tidak memberikan komisi kepada perusahaan iklan. Pada umumnya 

kegiatan periklanan lini bawah ini bersifat penjualan promosi, yaitu kegiatan 

pemasaran yang dilakukan di tempat penjualan (Nuradi dkk, 1996,  hlm. 3). 

Contohnya: stiker, t-shirt, flyer, buku komik, mug, kartu pos dan katalog. 

2.2.3. Media Kampanye Sosial  

Kampanye sosial tergolong dalam komunikasi massa karena melibatkan massa 

dan ditunjukan kepada masyarakat. Organisasi formal menjadi sumber dalam 

komunikasi massa, bukan data perorangan. Terdapat beberapa media yang 

digunakan dalam kampanye sosial, antara lain: ( Rakhmat, 2008, hlm.188) 

a. Above the line, mempromosikan kampanye sosial melalui teknik periklanan 

seperti pada media televisi, website, blog, dan lain-lain.  
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b. Below the line, mempromosikan kampanye sosial melalui media poster, brosur, 

flaier, stiker, dan lain-lain.  

c. Alternatif media, mempromosikan kampanye sosial dengan pemanfaatan 

medium sarung ban mobil, bus ad, taxi ad, balon, dan lain-lain sebagai media 

iklan dalam berkomunikasi.  

d. Ambient media, disebut juga dengan Guerrilla Marketing, kampanye sosial 

dengan pemanfaatan medium publik untuk kegiatan komunikasi, biasanya bersifat 

tidak terduga. Media ini memanfaatkan benda-benda publik seperti toilet, tempat 

sampah, lift, tempat parkir, dan lain-lain.  

 Berikut merupakan penjelasan mengenai penerapan media below the line, 

serta media alternatif dalam kampanye sosial: 

1. Poster  

a. Fungsi: merupakan salah satu media cetak penyampai informasi yang sifatnya 

komersil atau sosial.  

b. Ukuran: ukuran bervariasi tergantung dengan kebutuhan. Namun, umumnya 

ukuran A2 dan A1 agar dapat dilihat dalam jarak yang cukup jauh.  

c. Elemen : elemen cukup bervariasi, namun biasanya terdapat judul utama, isi, 

gambar, dan keterangan beberapa sponsor 
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Gambar 2.1. Poster "Jangan Bakar Hutan & Lahan"                                                   
(http://www.isi-dps.ac.id/wp-content/uploads/2011/11/239.jpg) 

2. Brosur  

a. Fungsi: sebagai media publikasi kampanye produk/servis/acara, dan lain-lain. 

b. Ukuran: ukuran bervariasi, begitu juga dengan jumlah lipatan yang dibentuk, 

seperti tri fold biasa yang menggunakan ukuran 29,7x21 cm.  

c. Elemen: elemen layout cenderung lebih beragam karena ketersediaan ruang. 

 

Gambar 2.2. Brosur 3 Lipatan                                                                              
(http://cgiplanet.in/wp-content/uploads/2014/12/01.jpg) 
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3. X-banner 

 a. Fungsi: merupakan media publikasi yang diletakan berdiri pada sebuah 

ruangan agar informasi dapat mudah dilihat oleh orang banyak.  

b. Ukuran: bervariasi, namun yang umum digunakan ialah banner berukuran 

160x60 cm.  

c. Elemen: umumnya mirip dengan elemen yang ada pada poster, seperti gambar, 

judul utama, dan keterangan sponsor 

 

 

Gambar 2.3. X-Banner                                                                                        
(http://multicopy.es/30-98-thickbox/x-banner-eco.jpg) 
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 Berikut penjelasan mengenai penerapan merchandise dalam kampanye 

sosial: 

1. Baju  

a. Fungsi: merupakan salah satu media promosi yang dapat digunakan kapanpun 

dan di manapun, terutama saat diselenggarakan acara kampanye. Hal ni dilakukan 

untuk menarik perhatian masyarakat. 

b. Ukuran: ukuran bervariasi dan disesuaikan dengan ukuran besar kecilnya baju. 

c. Elemen: berisi gambar dan pesan utama kampanye, disertai pula dengan logo 

kampanye dan sponsor. 

 

Gambar 2.4. Kaos Kampanye Sosial                               
(http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor 

day/2013/promotional/tshirt_example.jpg?ua=1) 
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2. Pena  

a. Fungsi : merupakan salah satu media kampanye yang dekat, dan mudah 

dibawa-bawa oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media ini akan 

dibagikan secara langsung kepada masyarakat sebagai target ketika diadakan 

acara kampanye sosial, seperti di sekolah-sekolah.  

b. Elemen : logo kampanye dan alamat website.   

 

 

Gambar 2.5. Pena                                                                           
(http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2014/campaign-

materials2/Pen_English.jpg?ua=1) 

2.3. Ilustrasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi merupakan gambar (foto, 

lukisan) untuk membantu memperjelas isi karangan, dsb; gambar, desain, atau 

diagram untuk menghias (halaman, sampul dsb); (penjelasan) tambahan berupa 

contoh bandingan, dsb untuk memperjelas paparan (tulisan dsb).  

 Lawrence Zeegen (2009, hlm.6) memandang ilustrasi jika diletakan pada 

seni dan desain, ilustrasi berada di tengah, berada antara seni dengan desain. 

Ilustrasi merupakan perpaduan antara rasa yang ada pada seni dengan 

pertimbangan fungsi pada desain.  
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 Selanjutnya Zeegen menambahkan fungsi ilustrasi tidak lagi hanya 

sekedar sebagai media komunikasi, edukasi, hiburan, ataupun ajakan, tapi juga 

fungsi ilustrasi juga ikut berkembang yaitu sebagai penjelas atas sebuah gaya, 

visi, serta merepresentasikan sudut pandang seseorang (Zeegen, 2009, Hlm. 6).  

 Selain itu, ilustrasi juga memiliki fungsi komersial. Fungsi komersial 

berkaitan dengan manfaat ekonomi, ilustrasi digunakan sebagai media fasilitator 

dalam menyampaikan informasi yang sifatnya komersil. Seorang graphic art 

harus mampu mengkesampingkan ideologinya dalam membuat ilustrasi yang 

bersifat komersil (Zeegen, 2009, Hlm. 6). 

 Ilustrasi terdapat tiga jenis antara lain (Pujiryato, 2005) :  

1. Ilustrasi tangan: Ilustrasi tangan adalah ilustrasi yang dibuat secara manual 

maupun digital dengan menggunakan kemampuan atau kemahiran tangan 

manusia. Ilustrasi ini biasanya digunakan pada poster, baliho, dan sebagainya 

untuk penyampai pesan dalam bentuk grafis. 

 

Gambar 2.6. Ilustrasi Tangan                     
(https://lampukecildotcom.files.wordpress.com/2014/10/gambar-ilustrasi-kartun-lucu-29.jpg) 
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2. Ilustrasi fotografi: Merupakan ilustrasi foto yang dibuat dengan alat bantu 

kamera. Objek fotografi menjadi lebih realis, eksklusif, dan mampu memberi 

ajakan atau persuasi. 

 

Gambar 2.7. Ilustrasi Fotografi                                                                         
(http://1.bp.blogspot.com/-

sRpRo3quNhw/TrK7RnCKtaI/AAAAAAAAACk/Z1ZggOoeOao/s320/Picture+3.png) 

 

Menurut IDS (International Design School) fotografi terdapat beberapa jenis 
anatara lain: 

a. Landscape Photography  

Landscape Fotografi merupakan pengambilan gambar yang menyoroti keindahan 

alam dan biasanya memakai objek pemandangan alam. 

b. Wildlife Photography  

Genre fotografi yang berfokus pada hewan dan habitat alami mereka disebut 

fotografi satwa liar atau Wildlife Photography. Perilaku hewan di alam liar juga 

merupakan objek bagi wildlife photography. 
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c. Aerial Photography (Foto Udara) 

Aerial fotografi adalah jenis fotografi di mana foto diambil dari udara dengan 

menggunakan pesawat, balon udara, parasut atau diambil dari atas gedung 

pencakar langit. Foto-foto ini memberikan tampilan yang lebih besar dari subjek 

dan latar belakang. 

d. Sports Photography  

Genre fotografi ini mengkhususkan diri dalam menangkap momen yang 

menentukan dalam sebuah acara olahraga. Fotografi oelahraga adalah salah satu 

jenis fotografi yang sulit, karena membutuhkan banyak latihan dan peralatan yang 

memadahi. 

e. Portrait Photography  

Salah satu jenis fotografi dengan umur paling tua adalah fotografi potrait. 

Fotografi potrait merupakan segala hal mengenai menangkap suasana hati 

seseorang dengan penekanan ekspresi. Jenis fotografi ini tidak perlu 

menggunakan model profesional, bisa memotret anggota keluarga atau orang lain.  

f. Architectural Photography  

Fotografi arsitektur adalah fotografi yang berkaitan dengan mengambil foto 

sebuah struktur rumah atau bangunan dari sudut yang berbeda. Tujuan utama dari 

fotografi arsitektur biasanya untuk menciptakan dampak positif pada pembeli 

potensial real estate. 
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g. Wedding /Event Photography 

Salah satu jenis fotografi yang menangkap momen bahagia saat berlangsungnya 

sebuah acara pernikahan ataupun acara lainnya. Dibutuhkan keahlian husus untuk 

dapat menangkap momen-monem penting tersebut, karena momen tersebut tidak 

dapat dilakukan secara berulang. 

h. Fashion Photography  

Fotografi fashion adalah memotret model dengan pencahayaan yang glamour dan 

juga selain model fotografer memotret benda-benda fashion seperti tas, baju, 

sepatu, aksesoris, atau make up. Fotografi jenis ini biasanya banyak digunakan 

dalam dunia periklanan dan majalah fashion. 

i. Macro Photography 

Fotografi makro adalah jenis fotografi di mana gambar dibidik dengan kisaran 

jarak yang lebih dekat untuk menampilkan rincian materi atau tekstur subjek yang 

ingin ditonjolkan. Contoh subyek yang menarik dari fotografi makro adalah 

bunga, serangga, teksture dari sweater, atau keranjang. 
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3. Ilustrasi gabungan : Ilustrasi gabungan ialah perpaduan antara teknik ilustrasi 

tangan dengan hasil fotografi. 

 

Gambar 2.8. Ilustrasi Gabungan                                                                                                
(https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/68/7f/d6/687fd62ea2b80883c899277faa6e7a71.jpg) 

 

2.4.  Layout 

Gavin Amborse dan Paul Harris (2006) mendefinisikan layout sebagai 

penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah 

bidang sehingga membentuk susunanartistik. Hal ini bisa juga disebut manajemen 

bentuk dan bidang (Anggraini S. dan Nathalia, 2014, hlm. 74) 

 Menurut Surianto Rustan dalam bukunya  Layout, Dasar & Penerapannya 

(2008) tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media 

tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya.  Definisi layout dalam 

perkembangannya sudah sangat meluas dan melebur dengan definisi desain itu 

sendiri, sehingga banyak orang mengatakan me-layout itu sama dengan 

mendesain. 
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 Terdapat dua prinsip yang penting terutama untuk layout penerbitan 

berkala. Dua prinsip tersebut yaitu konstanta dan variabel. Menurut Koskow 

“Konstanta adalah elemen-elemen yang konstan, elemen yang selalu 

dipertahankan, sedangkan variabel adalah elemen-elemen yang berubah.” (2009, 

hlm. 171-172) Konstanta dan variabel memperjelas prinsip konsistensi. 

2.5. Tipografi  

Harris (2005, hlm.6) berpendapat bahwa tipografi merupakan rupa visual dengan 

tebal tipis serta bentuk yang beragam, hingga mampu memberikan kesan dan 

membawa perasaan pembaca mencapai pesan yang dimaksud, seperti nuansa 

formal, non formal, menyenangkan, menyeramkan, dll. Tipografi juga merupakan 

salah satu elemen visual yang penting yang mampu merepresentasikan identitas 

visual seseorang, maupun sebuah organisasi. 

2.5.1. Klasifikasi Huruf 

Klasifikasi huruf dibuat berdasarkan latar belakang sejarah perkembangan 

tipografi yang diambil dari momentum-momentum dalam perjalanan sejarah 

penciptaan dan pengembangan bentuk huruf (Anggraini S. dan Nathalia, 2014, 

hlm. 58) 

1. Serif 

Jenis Huruf  Serif  memiliki kaki/sirip(serif) yang berbentuk lancip pada 

ujungnya. Huruf  Serif  memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-

garis hurufnya, sehingga memiliki kemudahan baca (readibility) yang cukup 
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tinggi. Serif dapat memberi kesan klasik, resmi, dan elegan pada sebuah karya 

desain (Anggraini S. dan Nathalia, 2014, hlm. 58). 

2. San Serif  

San Serif diartikan tanpa sirip/serif, jadi huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada 

ujung hurufnya  memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. San Serif 

melambangkan kesederhanaan, lugas, "masa kini" dan futuristik (Anggraini S. dan 

Nathalia, 2014, hlm. 60). 

2.6. Warna  

Menurut Anggraini S. dan Nathalia dalam bukunya Desain Komunikasi Visual : 

Dasar-dasar panduan untuk pemula (2014, hlm. 37) warna merupakan salah satu 

elemen yang dapat menarik perhatian, meningkatkan mood,menggambarkan citra 

perusahaan, dan lainnya. Warna merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mendesain, setiap warna memiliki karakter dengan sifat yang berbeda pula 

(2014,hlm. 38). 

 Menurut Anggraini S. dan Nathalia (2014, hlm. 39,40) Teori yang 

menyederhanakan warna yang ada di alam menjadi  4 kelompok warna. Keempat 

kelompok tersebut yaitu: 

1. Warna Primer 

Merupakan warna dasar yang bukan campuran dari warna lain. Warna yang 

masuk dalam golongan warna primer adalah merah, biru, dan kuning. 
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2. Warna Sekunder 

Merupakan hasil pencampuran warna-warna primer dengan proporsi 1:1. 

Misalnya warna jingga merupakan hasil campuran warna merah dan kuning. 

3. Warna Tersier 

Merupakan campuran salah satu warna primer dngan salah satu warna sekunder. 

misalnya warna jingga kekuningan didapat dari pencampuran warna kuning dan 

jingga. 

4. Warna Netral 

Warna netral merupakan hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi 1:1:1. 

Warna ini sering muncul sebagai penyeimbang warna-warna kontras di alam. 

Biasanya hasil campuran yang tepat akan menuju hitam. 

 Dalam penggunaan warna dapat dibedakan menjadi dua, yaitu warna yang 

ditimbulkan karena sinar (Addictive color/RGB) yang biasanya digunakan pada 

warna lampu, layar monitor, televisi, dan sebagainya. Yang lain adalah warna 

yang dibuat dengan menggunakan unsur-unsur tinta atau cat (Subtractive 

color/CMYK). Warna tersebut biasa digunakan dalam proses pencetakan ke 

permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain atau plastik, dan lain-lain. 
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Gambar 2.9. Warna CMYK & RGB                                   
(http://www.discountprinting.com.au/news/wp-content/uploads/2013/03/rgb-and-cmyk.jpg) 

 

2.7. Pengertian Air Bersih dan Air Minum 

Berdasarkan Permenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat 

pengawasan kualitas air, air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat 

dan dapat diminum langsung. Air bersih adalah air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari yang kualitsanya memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

diminum apabila telah dimasak. 

2.7.1. Syarat Air Bersih 

Pemenuhan kebutuhan akan air bersih haruslah memenuhi dua syarat yaitu 

kuantitas dan kualitas (Depkes RI, 2005). 

1.Syarat Kuantitas 

Kebutuhan masyarakat terhadap air bervariasi dan bergantung pada keadaan 

iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat (Chandra, 2006). Konsumsi 

air bersih di perkotaan Indonesia berdasarkan keperluan rumah tangga, 

diperkirakan sebanyak 138,5 liter/orang/hari dengan perincian yaitu  
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untuk mandi,cuci, kakus 12 liter, minum 2 liter, cuci pakaian 10,7 liter, kebersihan 

rumah 31,4 liter, taman 11,8 liter, cuci kendaraan 21,8 liter, wudhu 16,2 liter, lain-

lain 33,3 liter (Slamet, 2007). 

2. Syarat Kualitas 

Syarat kualitas meliputi parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan mikrobiologis 

yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas 

Air (Slamet, 2007).  

2.7.2. Penggunaan Air Pada Masyarakat 

Menurut Slamet (2004) komposisi air di dalam tubuh manusia, berkisar antara 50-

70% dari seluruh berat badan. Sedangkan tingkat konsumsi air bersih berbeda 

antara pedesaan dan perkotaan. Menurut Manual Teknis Upaya Penyehatan Air, 

Ditjen P2PLP Depkes RI (1996 hlm. 5), kebutuhan air bersih masyarakat 

perkotaan berkisar 150 lt/org/hr, dan untuk masyarakat pedesaan 80 lt/org/hr. Air 

tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan pendukung lainnya 

termasuk yang mendukung kebutuhan-kebutuhan sekunder 

 Sementara yang dimaksud air pada uraian ini, merupakan semua air yang 

terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian 

ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 
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 2.8. Remaja 

Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh 

menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang 

mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Pada 

masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk 

golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Hal senada 

diungkapkan oleh Santrock (2003 hlm. 26) bahwa adolescene diartikan sebagai 

masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup 

perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa 

masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja 

belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri 

Rumini & Siti Sundari (2004 hlm. 53) masa remaja adalah peralihan dari masa 

anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi 

untuk memasuki masa dewasa. 

 Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun 

bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan 

pengertian remaja menurut Zakiah Darajat (1990 hlm. 23) adalah masa peralihan 

diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa 

pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. 

Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau 

bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. 
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 Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 

hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, 

yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja 

pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir.  Tetapi Monks, Knoers, dan 

Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 

10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 

tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006 hlm.  192) 

  Definisi remaja yang dipaparkan oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah 

Darajat, dan Santrock tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa 

peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 

12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu 

pematangan fisik, maupun psikologis. 
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