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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Leher Rahim 

Berdasarkan penjelasan dari dr. Sheria Puspita Arum (2015) pada bukunya yang 

berjudul Stop Kanker Serviks (hal.25), serviks adalah organ reproduksi wanita 

bagian dalam yang berfungsi baik dalam sistem reproduksi. Serviks sendiri 

berasal dari bahasa latin yang artinya leher. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu 

mulut rahim dan leher rahim, tetapi secara keseluruhan keduanya disebut serviks. 

 Serviks merupakan organ yang menghubungkan rahim dengan vagina. 

Leher rahim terletak lebih rendah. Lebih tepatnya, serviks di bagian bawah rahim 

yang menonjol ke dalam vagina wanita. Panjang serviks atau leher rahim 

diperkirakan 2 inci.  

 
Gambar 2.1 Alat Reproduksi Wanita 

 (http://cdn-media.viva.id/thumbs2/2014/04/10/247201_kanker-rahim-_663_382.jpg) 

 Menurut dr. Sheira Puspita Arum (2015), paling tidak ada beberapa 

peranan penting serviks, yaitu: 
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• Memungkinkan aliran darah menstruasi dari rahim ke dalam vagina. 

• Sebagai pelindung janin saat kehamilan dan tempat jalan keluarnya bayi 

saat dilahirkan 

• Mengarahkan sperma ke dalam rahim selama berhubungan seksual. 

2.2. Kanker Leher Rahim 

Kanker bisa menyerang semua jaringan hidup dalam tubuh, termasuk juga serviks. 

Menurut dr. Sheira Puspita Arum (2015) pada bukunya yang berjudul Stop 

Kanker Serviks (hal.27), serviks yang tadinya berfungsi dengan baik, jika sudah 

terserang kanker makan akan menjadi organ yang mematikan. Kanker serviks bisa 

dikatakan sebagai kanker yang tumbuh dari sel-sel serviks. Kanker serviks dapat 

berasal dari sel-sel di leher rahim, tetapi dapat pula tumbuh dari sel-sel mulut 

rahim atau keduanya.  

 

Gambar 2.2 Kanker Serviks 

(http://kankerleherrahim.com/wp-content/uploads/2012/05/leher-rahim.jpg) 

 Sebagian besar kanker serviks dimulai dari tempat pertemuan dua sel, 

yaitu sel skuamosa yang melapisi ectocervix (serviks bagian luar) dan sel silindris 

yang melapisi sel endocervix (serviks bagian dalam). Sel-sel ini tidak bisa 
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langsung menjadi kanker, karena biasanya serviks membutuhkan waktu yang 

lama untuk berubah menjadi kanker. Perkembangannya bertahap, dimulai dari pra 

kanker yang lama kelamaan akan berubah menjadi kanker. Jika tahap awal atau 

pada masa perkembangan tidak dilakukan upaya pencegahan, maka penyakit ini 

akan bertambah ganas, tidak hanya dalam lingkup permukaan leher rahim, namun 

kanker ini bisa berkembang pada jaringan dan organ yang ada berada di dekatnya. 

 Kanker serviks disebabkan oleh adanya virus Human Papilloma Virus 

(HPV) atau virus papiloma manusia. Virus papiloma manusia ini merupakan virus 

yang menyerang kulit dan membran mukosa manusia dan hewan. Disebut 

Papilloma dikarenakan virus ini serius menimbulkan kutil, yaitu kutil kelamin dan  

kutil di jalan napas. Virus ini sangat mudah menular melalui hubungan seks. 

Proses perubahan dari infeksi HPV menjadi kanker membutuhkan waktu yang 

cukup lama, yaitu sekitar 10-20 tahun. 

2.3. Kampanye 

2.3.1. Pengertian Kampanye 

Menurut Antar Venus (2004) pada bukunya yang berjudul Manajemen Kampanye 

(hal.9) kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga. 

Penyelenggara kampanye umumnya bukanlah individu melainkan lembaga atau 

organisasi. Lembaga tersebut dapat berasal dari lingkungan pemerintahan, 

kalangan swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Rogers dan Storey (1987) 

pada buku karangan Antar Venus (2004) yang berjudul Manajemen Kampanye 
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(hal.7), kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana 

dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang 

dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Merujuk pada definisi 

ini maka setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung 

empat hal, yaitu: 

1) Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak 

tertentu. 

2) Jumlah khayalak sasaran yang besar. 

3) Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu. 

4) Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. 

Disamping keempat ciri pokok diatas, kampanye juga memiliki 

karakteristik lain, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, 

penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (campaign 

makers), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat 

mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap 

saat (hal.7). 

Sedangkan definisi kampanye dilihat dari bidang periklanan menurut 

Maxine Paetro yang dikutip dari buku Creative Advertising ciptaan Altsiel dan 

Grow (2010) menyebutkan bahwa kampanye adalah serangkaian iklan dari sebuah 

produk, jasa atau perusahaan yang bekerja secara individual ataupun secara 

bertahap untuk mengkomunikasikan pesan yang disampaikan pengiklan terhadap 

konsumennya (hal.133). 
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2.3.2. Tujuan Kampanye 

Menurut Antar Venus (2004) pada bukunya yang berjudul Manajemen Kampenye 

(hal.10), apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan 

kampanye selalu terkait dengan aspek-aspek pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), dan perilaku (behavioural). Antar Venus juga membagi tahapan 

kampanye menjadi tiga tahapan, yaitu: 

1) Pada tahap pertama kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk 

menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada 

tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, 

berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak tentang 

isu tertentu. 

2) Tahap berikutnya diarahkan pada perubahan dalam ranah sikap atau 

attitude. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, 

kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema 

kampanye. 

3) Tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku 

khalayak secara konkret dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya 

tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye. 

Sedangkan tujuan dari kampanye menurut Altsiel dan Grow (2010; 133) 

adalah: 

1. Mengidentifikasi target dengan baik; 

2. Membangun kesadaran; 
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3. Memberikan pemahaman; 

4. Menciptakan keyakinan; 

5. Menciptakan suatu tindakan dengan batas waktu tertentu. 

2.3.3. Jenis-Jenis Kampanye 

Kampanye menurut Charles U. Larson (1992) pada buku yang berjudul 

Manajemen Kampanye (hal.11), terbagi kedalam tiga kategori: 

a) Kampanye yang berorientasi pada produk (product-oriented) 

Motivasi yang mendasari kampanye ini adalah memperoleh keuntungan 

finansial dengan cara memperkenalkan produk dan melipatgandakan 

penjualan sehingga diperoleh keuntungan yang diharapkan. 

b) Kampanye yang berorientasi pada kandidat (candidate-oriented) 

Kampanye ini umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan 

politik. Tujuannya adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat 

terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat 

menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses 

pemilihan umum. 

c) Kampanye yang berorientasi sosial (ideologically or cause oriented) 

Kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial 

melalui perubahan sikap dan perilaku public yang terkait. 
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2.3.4. Pelaku Kampanye 

Menurut Zalmant dkk. (1982) pada buku yang berjudul Manajemen Kampanye 

(hal.54), secara umum siapapun yang terlibat dalam menggagas, merancang, 

mengorganisasikan dan menyampaikan pesan dalam sebuah kegiatan kampanye 

dapat disebut sebagai pelaku kampanye. Ini berarti kegiatan kampanye tidak 

dikerjakan oleh pelaku tunggal melainkan sebuah tim kerja (teamwork). Tim kerja 

kampanye (social change campaign) dibagi menjadi dua kelompok yakni: 

1) Leaders (Pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh) 

Terdapat kordinator pelaksana, penyandang dana, petugas administrasi 

kampanye dan pelaksana teknis. 

2) Supporters (pendukung di tingkat akar rumput) 

Terdapat petugas lapangan atau kader penyumbang, dan simpatisan yang 

meramaikan acara kampanye. 

2.3.5. Riset Formatif Untuk Desain Kampanye 

Menurut Snyder (2002) pada buku Manajemen Kampanye, riset formatif dapat 

diartikan sebagai riset yang dilakukan dalam masa perencanaan kampanye yang 

ditujukan untuk mengkontruksi program kampanye yang lebih baik. Ungkapan 

‘lebih baik’ ini biasanya ditandai oleh ‘lima tepat’ yakni: tepat fokus kampanye, 

tepat khalayak sasaran, tepat pesan, tepat saluran dan tepat agen perubahan. 

 Karena tujuan kampanye adalah menciptakan efek tertentu pada diri 

khalayak, maka identifikasi akurat terhadap karakteristik mereka perlu dilakukan. 
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Tujuannya agar program kampanye tersebut dapat dipastikan menjangkau 

khalayak sasaran yang dituju. 

 Segala upaya identifikasi yang dilakukan disebut sebagai “analisis situasi” 

yang dapat ditujukan untuk: 

1. Membuktikan secara empiris adanya masalah yang perlu ditangani lewat 

aktivitas kampanye. Disini harus dipastikan bahwa kegiatan kampanye 

tersebut betul-betul bermanfaat untuk dilakukan dan masyarakat 

membutuhkan informasi mengenai masalah tersebut. 

2. Menganalisa tingkat atau kondisi kesadaran, sikap, dan perilaku khalayak 

pada objek kampanye.  

3. Menentukan patokan-patokan untuk evaluasi kampanye (hal.164). 

2.4. Kampanye Sosial 

Kampanye sosial ditunjukan bagi masyarakat luas. Kampanye menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti suatu gerakan (tindakan) serentak (untuk 

melawan, mengadakan aksi). Sedangkan sosial adalah semua hal yang berkenaan 

dengan masyarakat. Jadi kampanye sosial, merupakan suatu gerakan yang 

dilakukan untuk mengubah perilaku sesuatu yang berkenaan dengan kelompok 

masyarakat agar menuju ke arah tertentu sesuai dengan gerakan yang 

dilaksanakan oleh pembuat kampanye. 

 Yongky Safanayong (2006) dalam bukunya yang berjudul Desain 

Komunikasi Visual Terpadu mengartikan kampanye sebagai suatu kegiatan 

promosi, komunikasi atau rangkaian pesan terencana yang khususnya spesifik 
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atau untuk memecahkan masalah kritik, bisa masalah sosial, bisa juga masalah 

non komersial, seperti masalah sosial, budaya, politik, lingkungan hidup/ekologi. 

 Tujuan utama dari sebuah kampanye sosial adalah untuk diarahkan kepada 

sasaran yang ditargetkan, meliputi kesadaran, pengertian, keyakinan dan bertindak 

dalam waktu yang singkat. 

 Kampanye tentang kegiatan yang akan dan sedang dilakukan pada 

dasarnya merupakan upaya sosialisasi, yang dapat dilakukan melalui berbagai 

saluran komunikasi yang potensial yang mencangkup media massa baik yang 

tergolong big media seperti surat kabar, majalah, radio, konferensi pers dan 

televise ataupun small media seperti leaflet, poster, saluran komunikasi kelompok 

dan komunikasi antar pribadi, serta penyelenggaraan acara khusus. 

Yongki Safanayong menyampaikan, komponen/media dalam kampanye 

berupa: 

1. Poster 

Poster adalah media gambar yang memiliki sifat persuasif tinggi karena 

menampilkan suatu persoalan (tema) yang menimbulkan perasaan kuat 

terhadap publik. 

 

2. Advertising: majalah, televise, radio, surat kabar, billboards, transit. 

Advertising adalah komunikasi tidak langsung yang dibayar, digunakan 

oleh sponsor tertentu untuk menyampaikan kepada orang-orang mengenai 
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sebuah produk. Public relations: event, publisitas event, news releases, 

newsletter. 

Public relations adalah proses interaksi dimana public relation 

menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah 

pihak, dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan 

partisipasi public, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan 

saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publiknya. 

3. Internet / interactive: website, internet advertising, search engine 

marketing, customer relationship marketing, online & CD-Rom interactive 

program and games. 

Internet / interactive adalah proses marketing sebuah barang atau jasa 

melalui internet. 

4. Direct marketing: database marketing, direct mail (letters, cards, 

dimensional mailers), fulfillment (mailing information or merchandise). 

Direct marketing adalah system pemasaran yang menggunakan saluran 

langsung untuk mencapai konsumen dan menyerahkan barang dan jasa 

kepada konsumen tanpa melalui perantara pemasaran, untuk menghasilkan 

tanggapan dan/atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. 

5. Selebaran / pamphlet / flyer. 

Selebaran adalah media berbentuk selembar kertas yang diberi gambar dan 

tulisan yang berukuran kecil dan praktis dibawa. 
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2.5. Teori Komunikasi 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana sebagaimana dikemukakan oleh 

Rakhmat (2003) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Komunikasi 

mengatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui 

media massa pada sejumlah orang (hal.188). 

 Dalam buku yang dikarang oleh Ardianto, Komala & Karlina (2007) 

mengutip Geibner, seorang ahli komunikasi yang menjelaskan bahwa komunikasi 

massa adalah produksi dan distribusi informasi yang berlandaskan teknologi dan 

lembaga dari arus informasi yang berkelanjutan (hal.3). 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah penyebaran informasi 

baru bisa dianggap sebagai komunikasi massa apabila menggunakan media massa. 

Proses komunikasi massa itu sendiri harus melibatkan lembaga atau organisasi 

sebagai pihak yang terlibat dalam proses penyebaran informasi. Pesan dapat 

diterima secara serempak dan tidak ditujukan untuk orang tertentu melainkan 

untuk semua orang yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. 

2.5.1. Tujuan Komunikasi 

Menurut Effendy (2004) pada bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi 

Teori dan Praktek, menuturkan bahwa adapun tujuan komunikasi dapat diuraikan 

sebagai berikut (hal.8): 

1. Perubahan sikap (attitude change) 

2. Perubahan pendapat (opinion change) 
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3. Perubahan perilaku (behavior change) 

4. Perubahan sosial (social change) 

Inti dari tujuan komunikasi diatas adalah untuk mengharapkan pengertian, 

dukungan, gagasan, dan tindakan komunikasi. 

2.5.2. Karakter Komunikasi Massa 

Karakter dari Komunikasi massa menurut Ardianto, Komala, dan Karlinah (2007) 

adalah sebagai berikut: 

1) Adanya lembaga ataupun organisasi yang menyebarluaskan informasi 

kepada masyarakat; 

2) Pesan bersifat umum: informasi yang disebarkan ditujukan untuk semua 

orang; 

3) Komunikannya anonym dan heterogen: penerima pesan adalah masyarakat 

luas dari berbagai lapisan; 

4) Media massa menimbulkan keserempakan: pesan dapat diterima secara 

serempak dalam waktu yang bersamaan; 

5) Komunikasi mengutamakan isi; 

6) Komunikasi massa bersifat satu arah; 

7) Stimulasi alat indra terbatas: stimulasi tergantung media yang digunakan; 

8) Umpan balik tertunda (hal.7-11). 
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2.5.3. Fungsi Komunikasi Massa 

Adapun fungsi dari komunikasi massa menurut Dominick yang dikutip dalam 

buku Komunikasi Massa ciptaan Ardianto, Komala, dan Karlinah (2007) adalah 

sebagai bentuk Pengawasan, Penafsiran, suatu pemahaman atau gagasan, 

hubungan, penyebaran nilai-nilai, dan hiburan (hal.14). 

Sementara itu fungsi komunikasi massa yang dikemukakan oleh Effendy 

(Ardianto, Komalah, dan Karlinah. 2007:18) adalah: 

a) Untuk memberikan informasi bagi pembaca; 

b) Sarana pendidikan bagi pembaca; 

c) Mempengaruhi pembaca 

Sedangkan Devito menjelaskan bahwa fungsi komunikasi massa secara 

khusus adalah meyakinkan (to persuade), menganugrahkan status, dan membius 

(narcotization), menciptakan rasa kebersatuan, privatisasi dan hubungan 

parasosial. Fungsi meyakinkan (to persuade) menurut Devito (Ardianto, 

Komalah, dan Karlinah. 2007:20) dapat datang dalam bentuk sebagai berikut: 

a) Mengukuhkan dan memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai 

seseorang; 

b) Mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang; 

c) Menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu; 

d) Memperkenalkan etika atau menawarkan sistim nilai tertentu. 
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Dari penjelasan oleh ketiga pakar komunikasi diatas mengenai fungsi dari 

komunikasi massa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dari komunikasi 

massa untuk masyarakat adalah memberikan/menyalurkan suatu pesan/atau 

informasi nyata atau fakta dengan maksud memperkaya wawasan, mempengarugi 

pemikiran dan tindakan, dan memberikan nilai lebih yang bermanfaat untuk 

khalayak dengan suatu kepentingan atau tujuan tertentu. 

2.6. Desain Komunikasi Visual 

Menurut Rakhmat Supriyono (2010) pada bukunya yang berjudul Desain 

Komunikasi Visual menjelaskan bahwa belakangan desain grafis lebih sering 

disebut dengan “Desain Komunikasi Visual” (DKV) dikarenakan mempunyai 

peran untuk mengkomunikasikan sebuah pesan atau informasi kepada pembaca 

dengan berbagai kekuatan visual, misalnya tipografi, ilustrasi, warna, garis, 

layout, dan sebagainya dengan pertolongan teknologi. Dalam beberapa kasus, 

perkembangan desain grafis yang semakin luas digantikan dengan istilah DKV 

yang dianggap lebih dapat menampung perkembangan yang tidak terbatas pada 

penggunaan unsur-unsur grafis (visual). Walaupun demikian istilah desain grafis 

(Graphic Design) masih sering dipakai. DKV dikategorikan sebagai commercial 

art dikarenakan DKV adalah perpaduan antara seni rupa (visual art) dan 

keterampilan komunikasi yang bertujuan untuk bisnis. 

 Sedangkan menurut Elizabeth Resnick (2003) pada bukunya yang berjudul 

Design for Communcation, menjelaskan bahwa desain grafis termasuk dari seni 

berkomunikasi untuk menginformasikan, mendidik, mempengaruhi, meyakinkan, 
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dan memberikan sebuah visual. Sesuatu yang menggabungkan seni dan teknologi 

untuk mengkomunikasikan pesan-pesan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada 

dasarnya para desainer grafis menciptakan sebuah gambar yang menjelaskan ide 

dari yang ingin dikomunikasikan oleh para klien mereka. Hal ini biasanya 

dikerjakan dengan menggabungkan gambar (fotografi, film, video, seni, ataupun 

ilustrasi) dan kata-kata (tipografi) ke dalam sebuah kesatuan yang menjelaskan isi 

dan menyampaikan pesan yang jelas. 

 Danton Sihombing (2001) menyatakan bahwa desainer grafis 

memecahkan masalah komunikasi yang ditugaskan kepadanya dan melahirkan 

rancangan yang menggugah, menyentak, membujuk, mengganggu atau memaksa 

pemirsanya menangkap gagasan tertentu yang bisa membangkitkan emosi, logika 

atau keinginan tertentu. 

 Definisi-definisi yang sebagaimana sudah dipaparkan diatas, menjelaskan 

bahwa poin penting dari seorang desainer grafis adalah dapat mengkomunikasikan 

desainnya kepada target yang dituju dengan kekuatan-kekuatan visual dan terdiri 

dari bermacam elemen desain, melalui penggabungan antara seni dengan 

teknologi. Proses memecahkan masalah, menentukan ide dan evaluasi adalah 

kegiatan desain. 

2.6.1. Elemen Desain 

Berdasarkan elemen desain menurut Rakhmat Supriyono (2010) pada bukunya 

yang berjudul Desain Komunikasi Visual, terdapat beberapa elemen-elemen 

desain yang ada pada dunia desain komunikasi visual, yaitu: 
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2.6.1.1. Garis (line) 

Kita dapat memanfaatkan garis sesuai kebutuhan dan citra yang diinginkan karena 

wujud garis sangat bervariasi. Garis yang lurus mempunyai kesan yang kaku dan 

formal.Lembut dan luwes adalah kesan dari garis lengkung. Garis zigzag 

mengesankan dinamis dan keras. Fleksibel dan tidak formal didapatkan dari garis 

tak beraturan. Macam-macam garis tersebut dapat digunakan untuk 

mempresentasikan citra produk, jasa, korporasi atau organisasi. 

Garis dapat diatur sesuai dengan mood dan citra yang diinginkan melalui 

arah garisnya. Garis horizontal mempunyai kesan yang pasif, tenang dan damai, 

sedangkan garis vertical mempunyai kesan yang stabil, gagah dan elegan, 

sementara garis diagonal mempunyai kesan yang aktif, dinamis, bergerak dan 

menarik perhatian. 

Memainkan garis sebagai desain yang artistic adalah hal yang anda dapat 

lakukan untuk dapat lebih kreatif. Anda dapat membuat garis yang putus-putus, 

gradasi, tebal-tipis, dan variasi lainnya sesuai dengan citra yang anda inginkan. 

2.6.1.2. Bidang (shape) 

Bidang adalah bentuk apa pun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang 

bisa berbentuk geometris (lingkaran, segitiga, elips, setengah lingkaran, dan 

sebagainya) dan bisa dalam bentuk yang tidak beraturan. Bidang yang berbentuk 

geometris mempunyai kesan yang formal. Sementara bidang yang berbentuk tidak 

beraturan atau non-geometris mempunyai kesan yang tidak formal, santai dan 

dinamis. 
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Dalam desain grafis area yang kosong di antara elemen-elemen visual 

dan space yang mengelilingi foto dapat disebut sebagai bidang, dan bidang 

kosong (blank space) bahkan dapat dianggap sebagai elemen desain, sama halnya 

dengan garis, warna, bentuk, dan sebagainya. 

Maksud dari memberi bidang kosong dalam sebuah desain adalah untuk 

menambah kenyamanan dalam membaca (legibility) dan menimbulkan gairah atau 

minat membaca. Teks atau ilustrasi yang dikelilingi oleh bidang kosong secara 

visual akan lebih nyaman untuk dilihat dan akan tampak lebih menonjol. 

2.6.1.3. Warna (Color) 

Jika digunakan dengan tepat, warna dapat membantu menciptakan mood dan 

membuat teks berbicara. Pemakaian warna yang tidak tepat dapat merusak citra, 

mengurangi nilai keterbacaan, dan bahkan dapat menghilangkan gairah baca. 

Warna dalam seni rupa dilihat dari tiga dimensi, yaitu: 

2.6.1.4. Hue 

Membagi warna berdasarkan nama warna, seperti merah, biru, hijau, kuning dan 

seterusnya. Hue memisahkan warna menjadi tiga golongan, yaitu: 

a. Warna primer (primary colors) ada 3 warna, yaitu: merah, kuning, dan 

biru. 

b. Warna sekunder (secondary colors), adalah campuran dua warna primer 

yang seimbang (perbandingan 1:1), campuran tersebut menghasilkan 
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warna oranye (merah + kuning), hijau (kuning + biru), dan ungu (biru + 

merah). 

c. Warna tersier (tertiary colors), perpaduan warna primer dan warna 

sekunder dengan perbadingan 1:1, kuning + oranye, merah + oranye, 

merah + ungu, biru + ungu, biru + hijau, kuning + hijau. 

2.6.1.5. Value 

Jika hue menjelaskan golongan warna, value adalah terang-gelapnya warna, 

memudakan atau menuakan warna, diperlemah atau diperkuat. Semua warna 

mempunyai value yang dapat kita ubah sesuai kebutuhan. Misalkan biru yang 

dimudakan menjadi biru muda (high-value) atau dapat dituakan menjadi biru tua 

(low-value) sehingga memberi kesan lebih lembut dan kalem. 

Memudakan atau menuakan warna, membuat warna tersebut cenderung 

lebih toleransi dalam menerima warna lain. Tint adalah warna yang dimudakan 

dengan mencapurkan warna putih, sedangkan shade mencampurkan warna hitam 

untuk menuakan sebuah warna. Jika kita menggunakan cat, memudakan warna 

dapat dilakukan dengan cara mengencerkan warna sehingga lebih transparan, dan 

untuk menuakannya dapat kita lakukan dengan menambahkan sedikit warna 

komplemennya. Misalkan, merah dicampur sedikit hijau akan menghasilkan 

warna merah yang lebih tua. Kuning ditambah sedikit ungu, dan oranye dengan 

sedikit biru, akan menghasilkan warna yang lebih kalem. 
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2.6.1.6. Intensitas (intensity) 

Warna yang memiliki intensitas penuh adalah warna yang sama sekali belum 

dicampur warna lain, warna-warna tersebut adalah warna murni (pure hue). Jadi, 

intensitas adalah tingkat kemurnian atau kejernihan warna (brightness of color). 

Mengurangi intensitas untuk membuat warna lebih redup dan netral dapat 

dilakukan dengan menambahkan sedikit warna lain. Pelukis pada umumnya 

kurang menyukai warna murni, karena warna tersebut dianggap “warna mentah” 

dan belum diolah atau dicampur dengan warna yang lainnya. Pelukis sering 

mencampur beberapa warna menjadi sebuah warna baru yang lebih matang, 

harmonis dan punya ciri khas. 

 
Gambar 2.3 Contoh Intensitas (Intensity) 

 (https://www.janejonesartist.com/assets/Web_Intensity_Color_Wheel_white_background.jpg) 

2.6.1.7. Gelap-terang (value) 

Dalam menciptakan kemudahan membaca, kita dapat memanfaatkan perbedaan 

nilai gelap-terang dalam desain grafis, menyusun unsur-unsur visual secara 

kontras gelap-terang. Background dan elemen-elemen lain yang ada di sekitarnya 

sangat mempengaruhi kontras value yang bersifat relatif. Dengan demikian 

kontras value dalam desain komunikasi visual dapat dimanfaatkan untuk 
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menonjolkan suatu pesan atau informasi, sekaligus menciptakan citra yang 

diinginkan. 

Kesan yang kalem, damai, statis, dan tenang dapat diciptakan dengan 

menggunakan warna-warna yang kurang kontras (low contrast value). Sebaliknya 

kesan yang dinamis, enerjik, riang, dramatis, dan bergairah dapat diciptakan 

dengan menggunakan komposisi warna-warna kontras (high contrast value). 

Kontras value dapat dibuat dengan memadukan warna-warna terang seperti putih, 

kuning, hijau muda, dan lain-lain) dengan warna yang gelap seperti hitam, ungu, 

biru tua, dan lain-lain. 

Warna-warna berdasarkan nilai gelap-terangnya dibagi menjadi beberapa 

tingkatan, yang paling terang adalah warna putih, ditingkat sangat terang ada 

warna kuning, ditingkat terang ada warna kuning-oranye, kuning-hijau, ditingkat 

sedang ada warna merah-oranye, merah, hijau, biru-hijau, lalu ditingkat gelap ada 

warna ungu, dan yang paling gelap adalah warna hitam. Berbeda dengan kontras 

hue, seperti merah dengan hijau yang memiliki kontras hue belum tentu mudah 

dibaca. Contoh lain misalnya warna oranye akan sulit dibaca dengan warna biru 

sebagai background meskipun kedua warna ini secara hue kontras, tetapi secara 

gelap-terang kedua warna ini memiliki level yang setara, yaitu sedang. 

2.6.1.8. Tekstur (texture) 

Tekstur nyata adalah permukaan pohon yang kasar dan permukaan kaca yang 

halus, keduanya memiliki nilai raba atau halus-kasarnya suatu permukaan benda 

yang berbeda. Sedangkan tekstur dalam seni rupa, khususnya desain grafis, 
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tekstur bisa bersifat nyata ataupun tidak nyata (tekstur semu). Jarang karya-karya 

desain grafis menggunakan media bertekstur kasar, biasanya hanya digunakan 

dalam desain-desain yang special. Pada umumnya karya-karya desain grafis 

dicetak pada media-media kertas halus seperti HVS, art paper, ivory, dan lain-

lain.  

Dalam konteks desain komunikasi visual, tekstur lebih cenderung pada 

tekstur semu yang hanya memberi kesan visual dari suatu bidang. Misalkan suatu 

bidang cetak yang kosong, tidak memiliki gambar ataupun tulisan, dapat 

mengesankan tekstur yang halus. Sebaliknya, jika suatu bidang memiliki susunan 

huruf teks (body-teks) dengan ukuran 11 point, maka akan mengesankan tekstur 

yang cukup kasar, dan jika huruf pada judul digunakan ukuran yang lebih besar, 

maka akan mengesankan tekstur yang lebih kasar lagi. 

Menggunakan tekstur untuk mengatur keseimbangan dan kontras adalah 

hal yang sering digunakan. Banyak sekali yang dapat menjadi tekstur di alam raya 

ini, benda-benda alam yang memiliki tekstur yang khas dapat digunakan sebagai 

elemen desain komunikasi visual. Cukup dengan memotret benda tersebut lalu 

dijadikan background halaman brosur. 

2.6.2. Format 

Memiliki nilai kemudahan baca (legibility) yang tinggi adalah hal yang perlu 

diperhitungkan secara cermat, dengan mengatur besar-kecilnya elemen visual 

anda dapat mencapai hal tersebut. 
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Pertama, buatlah skala prioritas (visual hierarchy) untuk mempermudah 

menyusun elemen-elemen desain. Tulis semua informasi yang ingin disampaikan, 

lalu urutkan informasi tersebut dari atas mulai dari informasi yang paling penting, 

agak penting, kurang penting, sampai yang paling tidak penting. Jadi, hal ini 

membuat anda dapat mengarahkan pembaca untuk membaca informasi mana yang 

perlu dibaca dahulu atau informasi yang paling penting. Informasi yang paling 

penting tersebut, secara verbal maupun visual perlu ditonjolkan dengan ukuran 

paling besar, serta warna, bentuk, dan posisinya yang paling mencolok. 

Jangan pernah sekali-kali membuat semua elemen desain besar dan 

mencolok karena berpikir bahwa semua informasi yang ingin disajikan itu 

penting, cara tersebut kurang efektif, seperti halnya suasana pasar malam, semua 

berteriak-teriak ingin diperhatikan. Pententuan hierarki visual perlu dan harus 

dilakukan. 

2.6.3. Tipografi 

Melalui pernyataan dari Danton Sihombing (2001) pada bukunya yang berjudul 

Tipografi Dalam Dunia Desain Grafis, tipografi digunakan untuk membedakan 

antara desain dengan media ekspresi visual. Tipografi adalah representasi visual 

dari sebuah bentuk komunikasi verbal dan sebagai properti visual yang pokok dan 

efektif. Dari fungsional dan estetikanya, tipografi dapat menerjemahkan atmosfir-

atmosfir yang terkandung dalam sebuah komunikasi verbal yang dituangkan lewat 

abstraksi bentuk-bentuk visual. 
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Jadi, kesimpulannya huruf mempunyai sesuatu energi yang dapat 

mengaktifkan gerak mata. Energi ini bisa dimanfaatkan secara positif jika dalam 

menggunakannya tetap memperhatikan kaidah-kaidah estetika, kenyamanan, 

keterbacaannya, dan interaksi huruf terhadap ruang dan elemen-elemen visual di 

sekitarnya. 

2.6.4. Fotografi 

Menurut Michael Langford (2000) pada bukunya yang berjudul Basic 

Photography (hal.1) menjelaskan bahwa fotografi pada dasarnya adalah 

kombinasi dari imajinasi visual dan desain, keterampilan tangan dan kemampuan 

dalam pengorganisasian secara praktis. 

 Menurut Yulian Ardiansyah (2005) pada bukunya yang berjudul Tips dan 

Trik Fotografi, membagi fotografi ke dalam dua jenis: 

a. Fotografi Fine art 

Fotografi fine art merupakan foto yang dibuat bagi tujuan seni. Gambar 

yang ditangkap dapat berupa benda, tempat, makhluk hidup, bahkan 

abstrak. Jose Villa dalam bukunya Fine Art Wedding Photography 

mengemukakan bahwa, fotografi fine art adalah tentang menciptakan 

karya seni yang kohesif, bukan hanya untuk merekam suatu momen saja 

(hal.30). 

b. Fotografi Komersial 

Fotografi komersial merupakan sebuah bentuk fotografi yang secara 

harfiahnya diartikan sebagai foto yang bisa di jual maupun dipasarkan 
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untuk tujuan komersil. Fotografi jenis ini adalah fotografi yang digunakan 

untuk mempromosikan sesuatu (bersifat materil). Fotografi komersial 

biasanya lebih banyak mengikuti kemauan klien, berbeda dari fotografi 

fine art yang biasanya murni kemauan fotografer. Fotografi komersial 

dapat dibagi kembali menjadi beberapa kategori: 

1) Fotografi Advertising 

Fotografi advertising merupakan fotografi yang digunakan untuk 

penjualan/memasarkan suatu produk. Fotografi advertising biasanya 

digunakan oleh agensi advertising. 

2) Fotografi Fesyen / Advetorial Fashion 

Fotografi ini biasanya melibatkan model dan menekankan pada fashion 

(pakaian / produk) dan dapat dilakukan baik di dalam studio maupun 

pemotretan outdoor. Hasil dari fotografi fashion biasanya digunakan 

untuk majalah pria maupun wanita dan juga katalog. 

3) Still Life Fotografi 

Fotografi still life biasanya menangkap objek yang tidak bernyawa 

(benda). Hasil dari fotografi still life dapat digunakan untuk foto 

katalog maupun iklan-iklan cetak. 

4) Fotografi Makanan / Food Photography 

Food photography mengambil objek makanan maupun minuman. 

Dalam fotografi komersial, food photography biasanya digunakan 

untuk promosi restoran / rumah makan. 

5) Fotografi Editorial 
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Fotografi editorial atau dalam bahasa Indonesianya fotografi 

pengarang rencana merupakan foto yang diambil dan digunakan untuk 

ilustrasi dalam sebuah cerita maupun ide dalam konteks media cetak. 

Gambar yang diambil biasnya disebut image stock. 

6) Fotografi Jurnalistik 

Fotografi jurnalistik bisa dibilang sebagai cabang dari fotografi 

editorial. Foto jurnalistik biasanya berupa foto keadaan sosial, dan 

keadaan yang berlaku pada suatu momen. Foto yang dihasilkan harus 

bisa menjelaskan suatu peristiwa, tanpa kata – kata maupun caption 

yang menjelaskan foto tersebut. 

7) Fotografi Portrait 

Fotografi anak dan bayi termasuk dalam jenis fotografi portrait, begitu 

juga fotografi pernikahan. Fotografi portrait dalam fotografi komersial 

merupakan foto yang dibuat khusus bagi klien dan diperuntukkan bagi 

klien. 

8) Fotografi Landscape 

Fotografi landscape biasanya berupa gambar pemandangan / scenery, 

yang menjelaskan tentang suatu tempat / lokasi. Dalam fotografi 

komersial, fotografi landscape biasanya digunakan bagi majalah dan 

advertorial, dan bisa juga digunakan untuk kartu pos bergambar. 

2.6.4.1. Komposisi Dalam Fotografi 

Menurut Yulian Ardiansyah (2005) dalam bukunya yang berjudul Tips dan Trik 

Fotografi, komposisi dalam bidang seni rupa dan fotografi dapat diartikan sebagai 
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cara penempatan objek dalam bidang gambar dengan memanfaatkan faktor – 

faktor komposisi, sehingga dapat benar-benar menjadi pusat perhatian (focus of 

interest) bagi orang yang melihatnya (hal.88). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komposisi dan kita dapat 

menggunakan sebagian maupun seluruhnya untuk menghasilkan foto indah seperti 

yang diinginkan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan warna (warna cerah akan lebih menarik perhatian). 

b. Bukaan diafragma yang sesuai (seberapa blur / tajam latar depan dan / atau 

latar belakang akan mempengaruhi seberapa dominan objek foto). 

c. Jarak pemotretan (objek yang berada lebih dekat akan terekam lebih besar 

dan sebaliknya). 

d. Lensa yang dipakai (lensa tele akan mengisolasi objek dari sekelilingnya, 

sementara lensa wide akan memasukkan lebih banyak informasi ke dalam 

foto). 

e. Pengaturan objek dalam bidang gambar dan sebagainya. 

2.6.4.2. Komposisi Dalam Fotografi 

Menurut Yulian Ardiansyah (2005) pada bukunya yang berjudul Tips dan Trik 

Fotografi, dalam fotografi, pencahayaan (exposure) dapat dikatakan seni atau 

teknik untuk mencari keseimbangan antara seberapa besar jumlah cahaya 

(volume) yang melalui sebuah lensa dengan seberapa lama waktu yang 

dibutuhkannya untuk mampu menghasilkan gambar pada bahan peka cahaya 

(film) atau sensor digital yang ada di dalam kamera.  
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Yulian Ardiansyah (2005) mengatakan bahwa lensa kamera dengan 

diafragma berfungsi sebagai pengatur volume cahaya yang akan sampai ke dalam 

film maupun sensor digital. Rana kamera (shutter speed) dengan skala 

kecepatannya, berfungsi sebagai pengatur yang menentukan seberapa lama cahaya 

masuk ke dalam. Sementara film dan sensor digital dianalogikan sebagai 

penampung cahaya. 

Besar kecilnya ukuran kepekaan kedua media tersebut dibakukan dalam 

satuan ASA / ISO (America Standart Association / International Standardization 

Organization). ASA / ISO hingga 100 adalah “penampung” cahaya berukuran 

besar, ASA / ISO 135 hingga 200 adalah “penampung” cahaya ukuran sedang, 

sedangkan ASA / ISO 400 adalah “penampung” cahaya kecil (hal.3). 

2.6.5. Logo 

Menurut Rakhmat Supriyono (2009) logo harus memiliki keefektifan, seperti 

mudah diingat dan dapat mengekspresikan baik spirit maupun citra dari suatu 

perusahaan atau organisasi. Selain itu sebuah logo yang baik masih dapat terbaca 

dan dikenali walaupun dalam ukuran kecil. Dalam mendesain logo ada beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan, diantaranya: 

1. Initials, yaitu dengan menggunakan huruf awal dari nama perusahaan atau 

organisasi untuk dijadikan sebagai logo.	   
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Gambar 2.4 Logo Calvin Klein 

 (http://goodlogo.com/images/logos/calvin_klein_logo_2623.gif) 

2. Abstract Visual, yaitu logo yang menggunakan bentuk-bentuk tidak 

beraturan namun tetap mencerminkan citra dari perusahaan atau organisasi 

tersebut.	   

	  

Gambar 2.5 Logo Total 

 (http://print24.com/de/blog/wp-content/uploads/2009/12/logo42.jpg) 

3. Pictorial Visual, yaitu logo yang menggunakan suatu objek untuk 

mencitrakan suatu perusahaan atau organisasi.	   
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Gambar 2.6 Logo Instagram 

 (http://www.snowexplore.com/wp-content/uploads/2014/09/insta-22.png) 

4. Logotype, yaitu logo yang menggunakan tipografi unik dari nama 

perusahaan atau organisasi yang konsisten menciptakan suatu ciri khas 

perusahaan atau organisasi.	   

	  

Gambar 2.7 Logo Prada 

 (http://www.andrewandrogers.com/wp-content/uploads/2014/01/Prada-logo-1024x461.jpg) 

5. Combination, yaitu logo yang menggunakan typeface dan bentuk visual 

bersama-sama.	   

	  

Gambar 2.8 Logo Louis Vuitton 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Louis_Vuitton_Logo.svg/2
46px-Louis_Vuitton_Logo.svg.png) 
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2.6.6. Prinsip Desain 

2.6.6.1. Ritme/irama 

Robin Landa, Rose Gonnella & Steven Brower dalam bukunya yang berjudul 2D: 

Visual Basics for Designers (2006) memaparkan irama memiliki andil dalam 

pembentukan Unity atau sebuah kesatuan (hal. 202). 

2.6.6.2. Kesatuan 

David A. Lauer dan Stephen Pentak (2008) mendefinisikan kesatuan pada 

bukunya yang berjudul Design Basic, kesatuan sebagai harmoni dan kesepakatan 

yang terdapat dari sebagai elemen yang ada di dalam sebuah desain. Selain itu 

kesatuan dapat didefinisikan sebagai komposisi (hal. 28). 

Steven Brower (2007) menambahkan pada bukunya yang berjudul Visual 

Basic for Designer diperlukan beberapa prinsip dasar lainnya di sebuah kesatuan 

dalam komposisi desain, yaitu: 

1) Repetisi 

Repitisi dapat menciptakan penempatan dan kolerasi antar bagian dan 

terhadap desain.Seorang designer dapat mengulang sebagian dari elemen 

visual tersebut untuk mencapai sebuah konsistensi. 

2) Kontinuitas 

Kesatuan dengan menggunakan prinsip ini dapat dicapai dengan elemen 

desain seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur untuk membuat suatu 

kesamaan (similarity). 
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3) Grid 

Grid adalah garis dasar yang terdiri dari garis vertikal dan horizontal, yang 

bertujuan untuk membgi struktur format menjadi kolom dan garis tepi. 

Grid seringkali diterapkan pada majalah, koran, dan buku (hal. 213-1- 

216). 

Menurut Ryan Hembree (2006) pada bukunya yang berjudul The Complete 

Graphic Designer (hal.68), grid adalah kerangka dari panduan kerja yang 

tidak terlihat. Biasa digunakan untuk membuat sebuah halaman layout atau 

komposisi dari halaman yang telah dicetak. Berfungsi untuk memberikan 

struktur pada halaman dan membantu agar dokumen pada sebuah halaman 

tetap konsisten. Struktur dasar dari grid menggunakan kolom dan baris 

untuk membantu menentukan penempatan teks dan gambar. 

Grid terkadang hanya ada di dalam sebuah layout yang memiliki banyak 

ruang kosong atau margins disekitarnya. Ukuran dan jumlah grid yang 

digunakan seorang desainer sangat sewenang-wenang. Tujuan utama 

menciptakan grid adalah untuk memberikan komposisi. Semakin banyak 

grid yang digunakan, semakin bagus komposisinya. 

2.6.6.3. Penekanan 

Pencapaian penekanan menurut David A. Lauer dan Stephen Pentak pada buku 

Design Basics memalui banyak prinsip. Terdapat tiga prinsip yang dapat 

membawa karya memiliki penekanan yang baik dalam sebuah komposisi, yaitu: 

1. Penekanan dengan menggunakan kontras.  

Perancangan Visual, Aldi Salim, FSD, 2015



	  

40 
	  

2. Penekanan dengan menggunakan isolasi.  

3. Penekanan dengan penempatan 

2.6.6.4. Keseimbangan 

Menurut Steven Brower dkk pada bukunya Visual Basics for Designer (hal. 151), 

mendefinisikan keseimbangan sebagai sebuah stabilitas yang tercipta karena ada 

kontribusi berat yang sama dari setiap sisi yang dipisahkan oleh titik tengah. 

Dalam dunia desain, keseimbangan dikaitkan dengan massa dan gravitasi. Dengan 

kata lain hal tersebut dapat katakan sebagai tekanan visual yang terdiri dari 

penekanan visual tau kepentingan visual. 

2.6.6.5. Proporsi 

David Laeur dan Stephen Pentak pada buku benrjudul Design Basics (hal. 72) 

mendefinikan proporsi adalah relativitias ukuran antara berbagai elemen yang 

berbeda. Dengan kata lain proporsi adalah gambungan kompisisi ukuran elemen 

desain yang berbeda namun saat digabungkan dapat menciptakan suatu komposisi 

desain yang pas. 

2.6.7. Layout 

Layout sebagai tata letak elemen-elemen desain dalam suatu bidang tertentu, hal 

ini bertujuan untuk mendukung konsep atau pesan yang akan disampaikan melalui 

sebuah media. 

 Menurut penjelasan dari Ryan Hembree (2011) pada bukunya yang 

berjudul the Complete Graphic Designer (hal.64), bahwa halaman layout pada 

Perancangan Visual, Aldi Salim, FSD, 2015



	  

41 
	  

umumnya digunakan untuk mendeksripsikan wujud dan rasa dari berbagai macam 

bentuk komunikasi cetak yang di desain untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan visual.  

 Halaman dasar dari layout harus menyediakan ruang putih yang cukup dan 

margins untuk memberikan pembacanya kemudahan dalam memahami isi 

halaman dan huruf tidak boleh diletakkan terlalu pinggir. 

Menurut Rakhmat Supriyono pada bukunya yang berjudul Desain 

Komunikasi Visual (hal.87), gramatika atau kaidah-kaidah visual adalah semacam 

aturan dalam desain komunikasi visual untuk mencapai komposisi layout yang 

harmonis, akan tetapi kreativitas dan orisinalitas ide lebih diandalkan dalam 

penyusunan elemen-elemen desain.  

Sedangkan menurut Surianto Rustan (2010) pada bukunya yang berjudul 

Layout Dasar dan Penerapan menjelaskan bahwa dalam sebuah layout terdapat 

tiga elemen yang membangunnya, diantaranya: 

1. Elemen Teks, adalah bagian pembangun isi dari layout tersebut yang 

berfungsi sebagai media identitas. 

2. Elemen Visual, adalah elemen yang bukan berbentuk teks, namun gambar. 

3. Elemen tidak terlihat (invisible), adalah elemen yang tergolong sebagai 

fondasi atau acuan penempatan pada sebuah layout (hal.27)
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