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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Maag / Gastritis 

Gastritis atau yang lebih dikenal dengan istilah maag adalah suatu inflamasi atau 

peradangan pada dinding lambung, terutama pada mukosa gaster (Hadi, 2013, 

hlm. 181). Menurut Jusup (2010, hlm.7), gastritis merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh adanya asam lambung yang berlebihan di mana mengakibatkan 

lambung meradang dan menjadi nyeri pada ulu hati. Gejalanya antara lain perut 

terasa perih dan mulas.  

Gambar 2.1. Ilustrasi Penyakit Maag 
(Sumber: www.medkes.com) 

Menurut Novell Pharmaceutical Laboratories yang dilansir dari 

http://www.lambungsehat.com pada 25 September 2016 kata gastritis berasal dari 

Bahasa Yunani yaitu gastro yang berarti perut atau lambung, dan itis yang berarti 

peradangan. Gastritis bukan merupakan penyakit tunggal, melainkan terbentuk 

dari beberapa faktor atau kondisi yang mengakibatkan radang pada lambung. 
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University of Maryland Medical Center (dilansir dari 

http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/gastritis pada 25 September 

2016) menjelaskan beberapa gejala yang ditunjukan penderita gastritis antara lain 

nyeri perut disertai rasa terbakar, sakit pada bagian dada, gangguan pencernaan, 

sering cegukan, kurang nafsu makan, merasa mual dan ingin muntah, perut terasa 

kembung dan sering bersendawa, serta diare. 

2.1.1. Jenis Gastritis 

2.1.1.1. Gastritis Akut 

Menurut Hadi (2013), gastritis akut adalah inflamasi akut dari lambung, 

biasanya terbatas pada mukosa (hlm. 183). Pada gastritis akut biasanya 

belum terdapat kerusakan yang jelas pada dinding lambung, dan bisa saja 

disebabkan oleh berlebihnya produksi asam lambung sesaat (dilansir dari 

http://maagakut.com/ pada 25 September 2016). 

2.1.1.2. Gastritis Kronis 

Gastritis jenis ini disebabkan karena adanya infeksi pada lambung dan 

usus 12 jari oleh bakteri Helicobacter Pylori (Jusup, 2010, hlm. 7). 

Gastritis kronis dapat terjadi akibat gejala maag yang sering diabaikan. 

Sakit maag yang awalnya berupa maag akut (berlangsung 1-2 hari) dapat 

berubah menjadi maag kronis (berlangsung berbulan-bulan) yang jika terus 

diabaikan dapat berujung pada kematian (dilansir dari 

http://maagkronis.com/ pada 25 September 2016). 
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Menurut Charles Patrick Davis, MD, PhD (2015), seperti yang dilansir 

dari http://www.medicinenet.com/gastritis/article.htm pada 25 September 

2016, komplikasi dari penyakit gastritis kronis dapat menimbulkan  tukak 

peptik, pendarahan pada luka lambung, anemia, masalah ginjal, sembelit, 

kanker lambung, hingga kematian.  

2.1.2. Faktor penyebab Gastritis 

Jusup (2010) menyederhanakan penyebab gastritis ke dalam 3 jenis gangguan, 

yaitu (hlm. 7). 

1. Gangguan fungsional 

Gangguan ini terjadi karena kerja dari lambung yang kurang baik, serta 

berhubungan dengan gerakan lambung atau sistem saraf di lambung (secara 

psikologis). 

2. Gangguan anatomi 

Gangguan ini terjadi karena adanya luka pada lambung. 

3. Stress 

Stress merupakan faktor psikologi, dimana system saraf otak yang 

berhubungan dengan lambung mengalami perubahan hormonal dalam tubuh. 

Akibatnya yaitu merangsang sel-sel dalam lambung untuk memproduksi 

asam secara berlebihan. 

Menurut University of Maryland Medical Center (2015) yang dilansir dari 

http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/gastritis pada 25 September 

Perancangan Visual...,Edelyn Chindani,FSD UMN,2017



13 
 

2016, penyakit gastritis dapat disebabkan oleh beragam faktor diantaranya infeksi, 

iritasi, dan autoimmune disorders. 

Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri (biasanya Helicobacter pylori), virus 

(salah satunya herpes simplex virus), parasit, dan jamur. Sementara itu, hal-hal 

yang dapat menyebabkan iritasi lambung antara lain konsumsi alkohol, rokok, 

muntah kronis, kopi dan minuman asam, terlalu banyak asam lambung (salah 

satunya karena stress), konsumsi makanan atau minuman yang bersifat korosif 

(misalnya racun), trauma, serta penggunaan NSAIDs (Nonsteroidal Anti-

Inflammatory Drugs, golongan obat pengurang nyeri dan peradangan) dalam 

jangka panjang. 

2.1.3. Solusi Penyakit Gastritis 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghindari gastritis 

yaitu dengan melakukan metode diet gastritis (Jusup, 2010). Diet lambung ini 

meliputi beberapa hal antara lain (hlm. 8-9).  

1. Menjaga pola makan dan tidur secara teratur 

Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menambah frekuensi makan, 

yaitu mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil setiap 3-4 jam sekali. Hal ini 

dikarenakan makan dengan porsi besar atau berlebih akan membuat lambung 

penuh dan memberikan tekanan ekstra pada katup LES (Lower Esophageal 

Sphincter), yang terletak di antara lambung dan kerongkongan, dan dapat 

mengakibatkan meningkatnya peluang terjadinya aliran balik asam lambung ke 

kerongkongan. Selain itu, makanan yang masuk juga baru akan dicerna oleh 

Perancangan Visual...,Edelyn Chindani,FSD UMN,2017



14 
 

asam lambung setelah berada 3 jam di dalam lambung sehingga makanan yang 

masuk tidak akan dicerna secara berlebihan. 

2. Makan secara perlahan dan mengunyah dengan baik 

Menguyah makanan dengan baik dan makan tidak dengan terburu-buru akan 

mempermudah kerja lambung. 

3. Mengkonsumsi makanan seimbang dan kaya akan serat 

Mengkonsumsi cukup karbohidrat dan protein, serta mengurangi kandungan 

lemak jenuh. Hal yang paling utama yaitu semua makanan harus mudah 

dicerna dan mengandung serat makanan yang halus. Untuk buah / jus 

sebaiknya dikonsumsi pada saat setelah makan atau saat perut dalam keadaan 

sudah terisi. 

4. Banyak minum air putih 

Air putih dapat membantu menetralkan keasaman di lambung. 

Selain metode diet tersebut, adapun beberapa hal lain yang dapat dilakukan 

sebagai solusi mengurangi maupun mencegah penyakit maag diantaranya 

dengan melakukan olahraga secara teratur, mengendalikan stress yang 

berlebihan, serta mengkonsumsi obat sakit maag yang mengandung antasida 

untuk menetralisir asam lambung. Adapun hal-hal yang perlu dihindari dalam 

menjaga diri dari penyakit maag, yaitu 

• Menghindari langsung tidur dalam 2-3 jam setelah makan 

• Tidak berbaring dengan lambung penuh, karena akan menekan katup LES 

dan dapat membuat asam lambung dengan mudah naik ke kerongkongan. 
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• Menghindari rokok  

• Menghindari pemakaian aspirin, karena dapat menyebabkan erosi mukosa 

lambung sekalipun dalam dosis rendah 

• Menghindari makanan yang merangsang keluarnya asam lambung, yang 

menimbulkan gas, bersifat asam dan merusak dinding lambung, minyak 

yang berlebihan, makanan dingin, minuman bersoda dan beralkohol, 

anggur putih, sawi, kol, nangka, lobak, cuka, serta bumbu yang 

merangsang. 

• Menghindari beberapa sumber karbohidrat seperti beras ketan, mie, bihun, 

dan talas. 

2.1.4. Nutrisi dan Suplemen bagi Penderita Gastritis 

Menurut Charles Patrick Davis, MD, PhD (2015), seperti yang dilansir dari 

http://www.medicinenet.com/gastritis/article.htm pada 25 September 2016, 

pemilihan makanan juga dapat membantu mencegah dan mengatasi penyakit 

gastritis. Davis mengatakan bahwa makanan dan bahan kimia yang menimbulkan 

iritasi (chemical irritants) harus dikurangi bahkan dihindari. Misalnya, berhenti 

merokok, menghindari alkohol, menghindari minuman berkafein dan bersoda, 

mengurangi konsumsi buah-buahan yang mengandung asam (jeruk, nanas, dan 

lainnya), serta menghindari makanan yang berlemak tinggi. 

Selanjutnya, Davis juga menambahkan perkembangan bakteri H. Pylori 

dapat dihentikan melalui rich fiber diet serta makanan yang mengandung 
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flavonoid. Makanan-makanan itu antara lain bawang putih, bawang bombay, buah 

beri, seledri, kale, makanan dari kedelai, brokoli, dan pisang. 

• Brokoli 

Brokoli memiliki kandungan antioksidan yang sangat besar sehingga dapat 

menekan resiko kanker. Tak hanya itu, penelitian terbaru yang dikutip 

Kompas.com (dilansir dari http://female.kompas.com/read/2009/ 

11/16/09572292/brokoli.bisa.cegah.maag pada 26 September 2016) 

menyebutkan bahwa brokoli dapat menekan resiko beragam gangguan 

pencernaan seperti maag, infeksi lambung, dan kaker perut.  

Brokoli memiliki kandungan sulforaphane yang dapat memicu enzim dalam 

perut untuk memberikan perlindungan terhadap senyawa radikal yang dapat 

merusak DNA dan menyebabkan peradangan. 

• Pisang 

Pisang adalah antasid yang dapat membantu melindungi lambung dari 

penyakit maag atau gastritis. Pisang memiliki kandungan kalium, magnesium, 

dan mangan yang tinggi, serta mengandung serat, vitamin B6 dan C, dan 

folat. Selain itu, isang juga mengandung enzim yang membantu menghambat 

pertumbuhan bakteri yang menyebabkan luka pada lambung. 

Pisang memiliki leucocyanidin, komponen yang dapat meningkatkan 

ketebalan selaput lendir lambung, dan memberikan perlindungan tambahan 

terhadap potensi kerusakan yang diakibatkan oleh luka. Pisang juga dapat 
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menetralisir asam lambung berlebih dan melapisi perut sehingga dapat 

mengurangi iritasi. 

Sementara itu, University of Maryland Medical Center (dilansir dari 

http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/gastritis pada 26 September 

2016) menyebutkan beberapa tips akan nutrisi yang dibutuhkan untuk mengurangi 

gejala gastritis, antara lain. 

• Mengkonsumsi makanan yang mengandung flavonoids, seperti apel, seledri, 

cranberries, bombay, bawang putih, dan teh. 

• Mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, termasuk buah dan 

sayuran. 

• Mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin B dan kalsium yang 

tinggi seperti almond, kacang-kacangan, whole grains, sayuran berdaun hijau 

tua (bayam dan kale), serta sayuran laut. 

• Menghindari atau mengurangi makanan olehan seperti roti, pasta, dan gula. 

• Mengkonsumsi daging tanpa lemak, ikan, tofu, kedelai, dan kacang-kacangan 

sebagai sumber protein. 

• Menggunakan minyak yang sehat seperti olive oil, 

• Mengurangi konsumsi lemak jahat yang ada pada kue, biskuit, fries, donat, 

makanan olahan, dan margarin. 

• Menghindari minuman yang dapat meningkatkan asam lambung seperti kopi, 

alkohol, dan minuman bersoda. 

• Minum 6-8 gelas air setiap hari. 

• Olahraga 5 kali sehari, minimal 30 menit. 
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• Mengkonsumsi minyak ikan dan vitamin C sebagai suplemen. 

2.2. Sosialisasi 

Menurut Budiati (2009), sosialisasi adalah proses belajar seorang individu 

menjadi anggota masyarakat agar dapat berpartisipasi di dalamnya (hlm. 73). 

Proses ini penting dilakukan karena melalui proses pembelajaran tersebut seorang 

manusia akan mampu memahami diri, lingkungannya, serta sistem kehidupan 

masyarakat yang lebih kompleks (hlm. 72). 

Sementara itu, Buhler (dikutip dari Budiati, 2009) mendefinisikan 

sosialisasi sebagai proses yang membantu individu belajar dan menyesuaikan diri 

agar dapat berperan dalam kelompoknya (hlm. 73). Menurut Macionis, sosialisasi 

adalah pengalaman sosial seumur hidup dimana individu dapat mengembangkan 

potensinya dan mempelajari pola kehidupan masyarakat (Budiati, 2009, hlm. 74). 

Umumnya, sosialisasi dapat disimpulkan sebagai suatu proses dimana 

seorang individu belajar menghayati berbagai macam nilai, norma, sikap, dan pola 

perilaku dalam masyarakat sehingga ia dapat ikut berpartisipasi sebagai anggota 

masyarakat (Waluya, 2009, hlm. 66).  

2.2.1. Jenis-jenis Sosialisasi 

Budiati (2009) menggolongkan sosialisasi dalam masyarakat menjadi 4, yaitu. 
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1. Sosialisasi Primer 

Peter Berger dan Luckman (dikutip dari Budiati, 2009, hlm. 74) menjelaskan 

bahwa sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu 

semasa kecil, saat ia mulai menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi ini 

berlangsung mulai balita, anak-anak, dalam teman sepermainan, dan 

memasuki masa sekolah (Waluya, 2009, hlm. 71). Proses ini merupakan 

proses penting karena apapun yang diserap anak pada masa ini akan menjadi 

dasar kepribadian mereka saat dewasa.  

2. Sosialisasi Sekunder 

Menurut Peter Berger dan Luckman (dikutip dari Budiati, 2009, hlm. 74), 

sosialisasi sekunder adalah tahap lanjutan yang memperkenalkan individu 

yang telah disosialisasikan pada lingkungan atau sektor baru dalam dunia 

bermasyarakat. Salah satu bentuknya resosialisasi (pemberian identitas diri 

baru) dan desosialisasi (pencabutan identitas diri yang lama). Biasanya terjadi 

di lingkungan kerja. 

3. Sosialisasi Represif 

Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang menekankan pada 

pengawasan yang ketat dan pemberian hukuman kepada setiap orang yang 

melanggar peraturan atau norma yang berlaku (Budiati, 2009, hlm. 75). 
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4. Sosialisasi Partisipasi 

Menurut Budiati (2009), sosialisasi partisipasi merupakan sosialisasi yang 

menekankan pada keikutsertaan seseorang dalam proses sosial. Contohnya 

pemberian pujian pada anak-anak yang sudah menaati nilai dan norma, serta 

terus membimbing dan mengarahkan mereka yang masih menyimpang (hlm. 

75).  

2.2.2. Tujuan Sosialisasi 

Budiati (2009) menjelaskan bahwa sosialisasi memberikan manfaat besar dalam 

kehidupan bersama di dalam masyarakat. Jika tidak dilakukan maka akan terjadi 

kecanggungan dalam perilaku  hingga penyimpangan. Lebih lanjut lagi, adapun 

tujuan sosialisasi antara lain. 

• Mengetahui dan menanamkan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu 

masyarakat pada individu 

• Mengetahui lingkungan sosial budaya agar terbiasa dengan nilai dan norma 

yang ada pada masyarakat 

• Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, serta 

mengembangkan kemampuannya (Budiati, 2009, hlm. 76) 

• Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu sebagai bekal 

hidup bermasyarakat 
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• Membentuk anggota masyarakat yang penuh dengan pribadi yang utuh 

sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakat (Waluya, 2009, hlm. 66). 

2.2.3. Faktor Pengaruh Sosialisasi 

Menurut Budiarti (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisai 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, antara 

lain motivasi, minat, serta kemampuan yang dimiliki individu dalam 

bermasyarakat. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, antara 

lain berupa norma, nilai, struktur sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. 

Sementara itu, menurut Waluya (2009) faktor yang mempengaruhi 

sosialisasi antara lain. 

1. Sifat dasar 

Sifat yang diturunkan oleh kedua orangtuanya. 

2. Lingkungan prenatal 

Kondisi ketika individu masih berada di dalam kandungan. Pada saat ini 

terjadi hubungan psikologis yang sangat kuat antara ibu dengan janin yang 

dikandungnya. 
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3. Perbedaan perorangan 

Perbedaan kepribadian masing-masing individu. 

4. Lingkungan 

Terdapat tiga jenis lingkungan yang dapat mempengaruhi sosialisasi, yaitu 

lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. 

5. Motivasi 

Kekuatan dorongan pada diri individu untuk berbuat sesuatu. Semakin besar 

dorongan, maka semakin cept terjadinya proses sosialisasi. 

2.2.4. Agen Sosialisasi 

Menurut Fuller dan Jacobs (dikutip dari Budiati, 2009, hlm. 77-78), terdapat 

empat agen sosialisasi yang utama yaitu keluarga, kelompok bermain, media 

massa, dan sekolah. 

1. Keluarga 

Peranan keluarga, terutama orangtua pada awal proses sosialisasi sangat 

penting karena merupakan lingkungan pertama yang berinteraksi dengan 

individu. Secara sosiologis, keluarga dapat dibagi menjadi keluarga inti 

(nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Keluarga inti terdiri dari 

ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara lain yang tinggal bersama dalam 

waktu lama, sedangkan keluarga luas terdiri dari beberapa keluarga yang 

masih menjadi kerabat dari pihak ayah maupun ibu. 
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2. Kelompok Bermain 

Tahap selanjutnya setelah keluarga yaitu kelompok bermain atau teman 

sebaya. Pada tahap ini anak-anak memasuki game stage di mana mereka 

mulai mengenal dan mempelajari aturan-aturan yang berlaku di lingkungan 

seusianya. 

3. Sekolah 

Sekolah merupakan suatu jenjang peralihan antara keluarga dan masyarakat. 

Di sekolah, seorang anak dikenalkan pada aturan-aturan baru yang berbeda 

dari aturan dalam keluarga maupun teman sebaya, yaitu aturan yang berlaku 

atau diperlukan bagi anggota masyarakat. 

4. Media massa 

Media massa merupakan bentuk komunikasi masyarakat secara luas, terdiri 

dari media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) dan elektronik (radio, televisi, 

video, film), dan memberikan pengaruh yang cukup penting bagi masyarakat, 

terutama dalam proses transformasi nilai dan norma baru pada masyarakat 

(Waluya, 2009, hlm. 70). Menurut Waluya (2009), besarnya pengaruh media 

sangat bergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. 

2.2.5. Proses Sosialisasi 

Menurut Mead (dikutip dari Budiati, 2009) proses sosialisasi yang dilakukan 

manusia yaitu melalui peran-peran yang harus dijalankannya. Pemikirannya ini 

dikenal sebagai Role Theory (teori mengenai peranan). Interaksi dengan anggota 

masyarakat lain membantu seorang individu mengembangkan dirinya. 
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Pengembangan diri ini berjalan secara bertahap, dimulai dari play stage, game 

stage, dan generalized other (hlm. 79). 

1. Play stage (tahap bermain) 

Tahap ini ditandai dengan peniruan peran yang dilakukan oleh seorang anak 

akan peran orang lain di sekitarnya.  

2. Game stage (tahap permainan) 

Pada tahap ini tiru meniru peran sudah semakin berkurang, digantikan dengan 

peran yang dimainkan secara langsung dan penuh kesadaran. Jumlah orang 

yang berinteraksi juga semakin banyak dan kompleks sehigga individu dapat 

memahami peran-peran yang ada tersebut. 

3. Generalized stage (tahap penerimaan norma kolektif) 

Tahap terakhir di mana seorang anak telah beranjak dewasa dan mampu 

mengambil atau menggantikan peran orang lain dalam masyarakat. 

2.2.6. Komunikasi dalam Sosialisasi 

Menurut Benard Berelson dan Garry A. Stainer (seperti dikutip Ruslan, 2008) 

komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, 

dan sebagainya dengan menggunakan lambang, kata, gambar, bilangan, dan 

lainnya (hlm. 17). Sedangkan menurut Safanayong (2006), komunikasi adalah 

suatu kegiatan yang terjadi antara dua pihak untuk mendapatkan pengertian yang 

sama mengenai hal yang sama. Tujuannya yaitu untuk membangun keinginan, 
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menciptakan kesadaran, meningkatkan sikap dan mempengaruhi niat, serta 

mempermudah dalam pemakaian atau pun pembelian (hlm.10). 

Dalam Model Komunikasi Shannon-Weaver, proses komunikasi terdiri 

dari beberapa bagian penting, yaitu pengirim (encoder / sender), pesan (message), 

medium, penerima (receiver / decoder), dan umpan balik (feedback). 

 

Gambar 2.2. Model Komunikasi Shannon-Weaver 
(Sumber: Desain Komunikasi Visual Terpadu, 2006) 

Menurut Safanayong (2006, hlm. 16-17), komunikasi dapat dibedakan 

berdasarkan tingkatan (level) atau konteks sosial luas di mana ia digunakan, yaitu: 

1. Intrapersonal 

Komunikasi yang melibatkan satu orang. 

2. Interpersonal  

Komunikasi yang terjadi diantara dua orang. 

3. Kelompok Kecil 

Komunikasi antara dua orang atau lebih, namun tidak lebih dari 25 orang. 
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4. Kelompok Besar 

Komunikasi yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang kepada khalayak, 

kira-kira duapuluh lima orang atau lebih. 

5. Organisasional 

Komunikasi antara suatu kelompok orang-orang terkait dalam suatu struktur 

administrasi bisnis tertentu. 

6. Publik atau Massa 

Komunikasi dari satu orang atau kelompok melalui media khusus kepada 

khalayak atau pasar luas.  

7. Internasional 

Komunikasi yang terjadi antar negara atau budaya 

2.2.7.  Media Sosialisasi 

2.2.7.1. Buku 

Buku adalah bentuk dokumentasi tertua yang menyimpan berbagai 

pengetahuan, ide, dan kepercayaan di dunia (Haslam, 2006, hlm. 6). 

Menurut Haslam, buku adalah salah satu media portable berisi halaman-

halaman cetak yang disatukan sebagai sarana untuk memelihara, 

menginformasikan, menjelaskan, dan membagikan ilmu pengetahuan 

kepada para pembaca melampaui jarak dan waktu (hlm. 9). 
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Adapun menurut Yongky Safanayong (2006, hlm. 78) anatomi buku 

meliputi cover (softcover dan hardcover), halaman-halaman pendahuluan, 

halaman dedikasi, foreword yang ditulis oleh penulis tamu, daftar isi, 

daftar ilustrasi, daftar tabel, kata pengantar, penghargaan, bagaimana cara 

menggunakan buku, introduksi penulis, glosari, serta daftar singkatan yang 

digunakan dalam teks. 

2.2.7.2. Poster 

Menurut Robin Landa (dikutip dari Supriyono, 2010), poster adalah 

bentuk publikasi dua dimensional yang digunakan untuk menyajikan 

informasi, data, jadwal, atau penawaran, serta untuk mempromosikan 

sesuatu (hlm. 158). Selanjutnya, John Gierla (dikutip dari Supriyono, 

2010, hlm. 158), menambahkan bahwa poster dibuat untuk menyampaikan 

informasi pada pembaca yang sedang bergerak. Poster harus mampu 

menyampaikan informasi atau pesan kepada audiens yang sedang bergerak 

hanya dalam hitungan detik. Umumnya, poster yang berhasil menarik 

perhatian hanya memiliki satu elemen yang dominan dan menarik, 

sementara elemen lainnya berperan sebagai penyelaras. 

2.2.7.3. Brosur 

Menurut Landa, brosur adalah salah satu media yang banyak digunakan 

untuk menyampaikan pesan, informasi, atau promosi terutama karena isi 

dan keefisienannya (hlm. 304). Dua fungsi utama brosur yaitu 

meningkatkan brand recognition serta untuk menyediakan informasi yang 
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mudah dipahami dalam jumlah yang cukup. Konten atau topik dalam 

sebuah brosur pun beragam, mulai dari komersial, edukatif, politik, 

kesehatan, hingga sektor non-profit.  

2.3. Elemen Visual Sosialisasi 

Menurut Golombisky & Hagen (2010, hlm. 7), sebuah desain yang baik memiliki 

empat kriteria, yaitu dapat mencuri perhatian, mengontrol alur baca, 

menyampaikan informasi, dan membangkitkan emosi. Secara sederhana, ada tiga 

faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut antara lain visual, tipografi, dan 

ruang (space). Visual meliputi simbol, ikon, ilustrasi, foto, dan lainnya. Tipografi 

merupakan bentuk visual dari bahasa dan dapat membantu menciptakan visual 

yang indah. Ruang atau space merupakan sarana bagi visual dan tipografi untuk 

bermain bersama. Terlalu banyak ruang, keduanya tidak dapat saling 

berkomunikasi. Sebaliknya, tidak cukup ruang maka keduanya akan saling 

mendominasi. Penggunaan ruang kosong dibutuhkan untuk menciptakan 

keharmonisan antara visual dan tipografi dalam sebuah desain. 

2.3.1. Warna 

Warna merupakan fenomena yang terjadi karena adanya 3 unsur, yaitu cahaya, 

objek, dan observer (Dameria, 2009).  Menurut kejadiannya, warna dapat 

dibedakan menjadi warna additive dan warna subtractive. 

Warna additive adalah warna cahaya yang terdiri dari warna merah (red), 

hijau (green), dan biru (blue) atau yang disebut sebagai warna RGB. 

Pencampuran ketiga warna ini dalam jumlah yang sama akan menghasilkan warna 
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putih. Model warna RGB diantaranya digunakan pada kamera digital, scanner, 

monitor, dan TV. 

Selanjutnya, jika dua warna primer digabungkan maka akan menghasilkan 

warna lain yang disebut warna sekunder atau warna subtractive. Warna 

subtractive terdiri dari cyan (gabungan biru dan hijau), magenta (gabungan merah 

dan biru), dan yellow (gabungan merah dan hijau). Warna ini terbentuk dari 

pigmen warna yang bersifat transparan. Pencampuran ketiga warna subtractive 

akan menghasilkan warna hitam (black) yang kemudian dikenal dengan simbol K 

(key). Model warna CMYK digunakan sebagai standard dalam proses cetak di 

industri grafis (hlm. 37-42). 

Warna dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu hue, value, dan 

saturation (Landa, 2011, hlm. 20).  

1. Hue 

Hue adalah nama warna. Hue juga dapat dikaitkan dengan temperatur atau 

suhu, yaitu panas (hangat) atau dingin. Warna-warna panas atau hangat 

meliputi warna merah, orange, dan kuning, sedangkan warna dingin meliputi 

warna biru, hijau, dan ungu.  

2. Value 

Value dapat diartikan sebagai tingkat terang-gelapnya suatu warna. Tingkatan 

ini dibedakan menjadi shade (campuran suatu warna dengan warna hitam), 

tone (campuran suatu warna dengan warna abu), dan tint (campuran suatu 

warna dengan warna putih). 
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3. Saturation 

Disebut juga chroma atau intensitas, saturation adalah tingkat kemurnian atau 

kejernihan warna (brightness or dullness of a color). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.3. Color Wheel 

(Sumber: http://color-wheel-artist.com/basic-color-wheel.html) 

2.3.1.1. Psikologi Warna 

Warna memiliki makna yang dapat membantu menyampaikan suatu 

informasi (Dameria, 2007). Menurut Yuliastanti (2008) warna dapat 

digunakan untuk memperkuat nilai pesan yang hendak disampaikan 

melalui desain (hlm. 77). Adapun makna-makna atau pesan yang dibawa 

warna tersebut antara lain. 

• Merah 

Warna merah melambangkan gairah, keberanian, kekuatan, 

kehangatan, energi, kejantanan (masculinity), dan kegembiraan. Selain 

itu, warna merah juga dapat melambangkan sifat agresif, tuntutan, 

tantangan, serta ketegangan. Warna ini memiliki kecenderungan untuk 

Perancangan Visual...,Edelyn Chindani,FSD UMN,2017



31 
 

menarik perhatian, serta dapat meningkatkan metabolisme tubuh 

seseorang.  

• Biru 

Bertolak belakang dengan warna merah yang lebih cenderung 

mempengaruhi fisik, warna biru cenderung mempengaruhi mental 

seseorang. Warna biru melambangkan kecerdasan, ketenangan, 

komunikasi, kepercayaan, kewajiban, logika, refleksi, serta kesejukan. 

Namun, di sisi lain warna ini juga dapat melambangkan sifat dingin, 

tidak memiliki perasaan, serta tidak bersahabat. 

• Kuning 

Warna kuning merupakan warna yang dapat menstimulasi seseorang 

secara emosional, dan merupakan warna paling kuat diantara semua 

warna secara psikologis. Kuning adalah warna yang ceria, 

menyenangkan, serta dapat meningkatkan semangat dan rasa percaya 

diri. Warna ini juga melambangkan optimisme, confidence, 

kreativitas, serta rasa bersahabat.  

• Hijau 

Berada di tengah spektrum warna, hijau merupakan warna 

keseimbangan. Warna ini melambangkan harmoni, kesegaran, 

universal love, kepedulian akan lingkungan, serta kedamaian. Secara 

negatif, warna ini juga dapat melambangkan kebosanan, racun, serta 

rasa cemburu. Menurut Ambrose & Harris (2006), warna hijau 
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merupakan warna yang melambangkan kesehatan, kehidupan, dan 

awal yang baru. Hijau merupakan warna dari alam yang dapat 

menghadirkan ketenangan dan kedamaian (hlm. 120).  

• Ungu 

Warna ungu atau violet merupakan warna yang dikaitkan dengan 

spiritual. Warna ini juga dapat melambangkan kemewahan (luxury) 

dan kualitas tinggi (finest quality). Secara positif, warna ini sering 

dikaitkan dengan kebijaksanaan (Ambrose & Harris, 2006). Namun, 

jika tidak sesuai, warna ungu dapat memberikan kesan murah dan 

menjijikan. 

• Jingga 

Jingga bersifat menstimulasi, baik secara fisik maupun emosional. 

Warna ini membantu memfokuskan pikiran pada hal-hal yang 

berkaitan dengan kenyamanan fisik (physical comfort) seperti 

makanan, perlindungan, dan kehangatan, serta sensualitas. Jingga 

merupakan warna yang menyenangkan. Namun, warna ini juga dapat 

melambangkan frustasi, keanak-anakan, serta ceroboh. 

• Merah muda 

Warna merah muda melambangkan sifat feminism, keibuan, 

kehangatan, cinta, seksualias, serta memberikan rasa tenang atau rasa 

aman. Namun, jika digunakan terlalu banyak, warna ini dapat 

memberikan kesan lemah dan tidak berdaya. 
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• Cokelat 

Warna cokelat melambangkan keseriusan, kehangatan, dan dapat 

diandalkan. Cokelat juga merupakan warna yang dikaitkan dengan 

tanah dan alam. Warna ini memberikan efek positif dan suportif dari 

warna-warna lainnya. 

• Putih 

Putih melambangkan kesucian, kejernihan, kepolosan, dan kedamaian. 

Warna ini juga dapat dihubungkan dengan rumah sakit, keadaan steril, 

dan musim salju. Putih dapat memberikan kesan eksklusif dan mahal, 

namun juga dapat menggambarkan sesuatu yang instan dan sekali 

pakai.  

• Hitam 

Warna hitam merupakan warna malam dan kematian, serta sering 

dikaitkan dengan evil. Namun selain itu, warna hitam juga dapat 

memberikan kesan mahal serta elegan. 

Selanjutnya, menurut Empower Yourself With Color Psychology (n.d.) 

yang dilansir dari http://www.empower-yourself-with-color-

psychology.com/target-markets.html pada 23 September 2016, pemilihan warna 

seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya gender, usia, tingkat 

pendidikan, serta tingkat ekonomi. Untuk faktor usia, remaja dan dewasa muda 

(15-25) memiliki preferensi yang serupa, yaitu lebih terbuka dalam bereksperimen 
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dengan warna dan lebih terpengaruh dengan budaya multikultular dibandingkan 

anak-anak, dewasa, maupun lansia. Anak-anak lebih memilih warna-warna terang 

dan solid, sedangkan dewasa lebih cenderung untuk  memilih warna yang lembut 

(subdued colors) dan cenderung terikat dengan warna yang mereka sukai. 

2.3.2. Ilustrasi 

Menurut Supriyono (2010) ilustrasi dapat didefinisikan sebagai gambar atau foto 

yang bertujuan untuk menjelaskan isi teks atau informasi, sekaligus menciptakan 

daya tarik (hlm. 51). Selanjutnya, Supriyono menambahkan bahwa ilustrasi yang 

efektif umumnya memiliki kriteria sebagai berikut (hlm. 170). 

• Komunikatif, informatif, dan mudah dipahami. 

• Menggugah perasaan dan hasrat. 

• Orisinil 

• Memiliki daya tarik yang kuat. 

• Foto atau gambar memiliki kualitas yang baik. 

Bentuk ilustrasi sendiri tidak selalu berupa gambar, tetapi juga bisa berupa 

foto, goresan abstrak, garis, warna, tekstur, huruf, dan sembarang elemen visual 

yang dapat mendukung tujuan komunikasi dan estetika (Supriyono, 2010, hlm. 

170). Awalnya, ilustrasi bertujuan untuk memperjelas pembaca dalam memahami 

informasi serta menambah daya tarik desain. Namun, seiring perkembangannya, 

ilustrasi kini bukan hanya pelengkap teks melainkan sebagai senjata andalan 

untuk menarik perhatian orang (hlm. 171).  
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Menurut Zeegen, gambar dapat membantu audiens untuk memahami 

sebuah ide dan ilustrasi berperan untuk memberikan arti visual pada teks yang 

ada. Gambar sebagai bagian dari ilustrasi diharapkan dapat membuat audiens 

melihat suatu hal yang berbeda dari biasanya, serta menyentuh secara emosi dan 

dapat dipahami (2005, hlm. 35). 

Salah satu elemen yang harus diperhatikan dalam ilustrasi adalah warna 

(Zeegen, 2009). Warna memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan 

visual. Peran tersebut diantaranya meliputi keterbacaan, kontras, jarak pandang, 

dan terutama peran emosional (hlm. 86-87). 

Selanjutnya, menurut Alan Male (2007) ilustrasi adalah media instruksi 

yang sangat baik. Suatu informasi akan lebih mudah dimengerti dengan dukungan 

visual. Ilustrasi dapat membantu menghadirkan informasi yang lebih menarik dan 

menyenangkan, terutama dalam konteks edukasi. (hlm. 89). 

2.3.3. Tipografi 

Menurut Rustan (2014, hlm.16), saat ini tipografi dimaknai sebagai segala disiplin 

yang berkenaan dengan huruf. Leslie Becker, seorang praktisi, penulis dan 

pengajar desain grafis (seperti dikutip dari Rustan, 2014) mengatakan bahwa 

tipografi memang memiliki 3 sifat, yaitu. 

1. Tipografi sebagai teks 

Tipografi berperan sebagai penyampai pesan penulisnya, dan peran legibility 

serta readability menjadi hal yang sangat penting. 

2. Tipografi sebagai penyampai informasi 
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Tipografi berperan untuk menyampaikan informasi seperti label, tanda 

pengenal, penunjuk arah, dan sebagainya. Legibility dan readability juga 

penting untuk diperhatikan. 

3. Tipografi sebagai gambar  

Tipografi berperan untuk menyampaikan sebuah pandangan, sifat, dan 

ekspresi kreatif, yang tidak memerlukan legibility dan readability. 

Supriyono (2010) mengatakan keberhasilan suatu komunikasi visual 

dipengaruhi oleh pemilihan jenis dan karakter huruf, serta cara pengelolaannya. 

Keterbacaan (readability) merupakan salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih huruf. Berdasarkan fungsinya, huruf dapat 

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu huruf teks (text type) dan huruf judul (display 

type). Umumnya, text type menggunakan bentuk huruf yang sederhana sehingga 

mudah untuk membacanya, sedangkan display type masih dapat menggunakan 

huruf yang sedikit unik namun tetap harus memperhatikan keterbacaan dan 

kesesuaiannya (hlm. 23). 

Berdasarkan perkembangannya, Supriyono (2010, hlm. 25-30) juga 

menggolongkan huruf ke dalam 7 style, yaitu. 

1. Huruf Klasik (Classical Typeface) 

Huruf ini merupakan huruf serif tertua dan sampai sekarang masih banyak 

digunakan untuk teks karena memiliki tingkat kemudahan baca (readability) 

yang tinggi. Ciri khasnya yaitu memiliki kait (serif) yang melengkung serta 

tebal-tipis yang kontras. Salah satu contohnya yaitu Garamond. 
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Gambar 2.4. Huruf Klasik 
(Sumber: Desain Komunikasi Visual,  2010) 

2. Huruf Transisi (Transitional) 

Serupa dengan huruf klasik, hanya saja huruf transisi memiliki ujung kait 

yang runcing. Sedikit perbedaan lainnya yaitu terletak pada tebal-tipis tubuh 

huruf di mana huruf ini memiliki garis vertical yang tebal. Contohnya yaitu 

Baskerville dan Century yang sering digunakan untuk judul. 

 

Gambar 2.5. Huruf Transisi 
(Sumber: Desain Komunikasi Visual,  2010) 
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3. Huruf Modern Roman 

Ciri- ciri huruf ini yaitu memiliki ketebalan tubuh yang sangat kontras 

(bagian vertical sangat tebal dan horizontal sangat tipis) sehingga untuk 

ukuran teks yang kecil sulit dibaca. Bodoni merupakan salah satu contoh dari 

huruf jenis ini. 

 
Gambar 2.6. Huruf Modern Roman 

(Sumber: Desain Komunikasi Visual,  2010) 

4. Huruf Sans Serif 

Ciri khas dari huruf ini yaitu tidak memiliki kait / serif, dan memiliki 

ketebalan yang sama di setiap bagian tubuh huruf. Huruf ini kurang tepat 

digunakan untuk teks yang panjang, namun cukup efektif digunakan untuk 

judul maupun teks pendek. Huruf ini juga sering digunakan dalam 

buku/majalah karena memberikan kesan dinamis dan simple. Contohnya yaitu 

Arial, Helvetica, dan Futura. 
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Gambar 2.7. Huruf Sans Serif 
(Sumber: Desain Komunikasi Visual,  2010) 

5. Huruf Berkait Balok (Egyptian Slab Serif) 

Memiliki ciri khas kait berbentuk balok dengan ketebalan yang hampir sama 

dengan tubuh huruf, membuat huruf ini memiliki kesan jantan, elegan, dan 

kaku. 

 
Gambar 2.8. Huruf Berkait Balok 

(Sumber: Desain Komunikasi Visual,  2010) 

6. Huruf Tulis (Script) 

Huruf ini berasal dari tulisan tangan, sangat sulit dibaca dan kurang cocok 

untuk dijadikan teks panjang.  
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Gambar 2.9. Huruf Script 

(Sumber: Desain Komunikasi Visual,  2010) 

7. Huruf Hiasan (Decorative) 

Huruf ini bukan termasuk text type, sehingga tidak cocok digunakan untuk 

teks yang panjang. Huruf ini lebih cocok digunakan untuk satu kata atau judul 

yang pendek. 

 

Gambar 2.10. Huruf Dekoratif 
(Sumber: Desain Komunikasi Visual,  2010) 

Tidak cukup sampai memilih jenis huruf yang sesuai, Supriyono 

melanjutkan bahwa huruf masih harus dikelola dengan tepat sehingga dapat 

menghasilkan teks yang nyaman dan menyenangkan untuk dibaca. Pertimbangan-
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pertimbangan yang harus diperhatikan dalam mengelola huruf, antara lain (hlm. 

35-47). 

1. Ukuran huruf (point-size) 

Pemilihan ukuran huruf disesuaikan dengan tujuan atau pesan yang ingin 

disampaikan.  

2. Variasi (style) 

Kenyamanan dalam membaca sebuah teks sangat dipengaruhi oleh style dan 

tebal-tipisnya bobot huruf secara visual. Penggunaan variasi style dalam teks 

bertujuan untuk menciptakan kontras, sekaligus menghilangkan kesan 

monoton. 

3. Panjang baris (line-length) 

Pengaturan panjang baris atau lebar kolom bertujuan untuk mencegah 

pembaca merasa lelah dalam membaca teks.  

4. Spasi baris (leading) 

Pengaturan leading bertujuan agar teks nyaman dibaca (readability) sekaligus 

tetap memiliki nilai keindahan (aesthetics). 

5. Spasi huruf (kerning & tracking 

Kerning merupakan pengaturan spasi antara dua huruf, sedangkan tracking 

merupakan pengaturan spasi dalam satu kata. Pengaturan ini bertujuan untuk 

memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membaca. 

6. Bentuk susunan (alignment) 

Penataan baris dapat mempengaruhi nilai keterbacaan dan estetika suatu teks. 

Berdasarkan bentuk susunannya, penataan baris teks dapat dilakukan dengan 
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lima cara, yaitu rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata kiri-kanan (justified), 

dan asimetris (random). 

2.3.4. Layout atau Tata Letak 

Menurut Gavin Ambrose dan Paul Harris (2005) layout merupakan tata letak atau 

penempatan elemen-elemen gambar dan tulisan dalam sebuah desain. Tujuan 

utamanya yaitu untuk menyajikan elemen visual dengan baik sehingga 

memudahkan audiens dalam memperoleh informasi atau pesan (hlm. 10).  

Rustan (2010) menambahkan bahwa dalam suatu layout terdapat elemen 

bukan teks yang disebut sebagai elemen visual. Elemen-elemen tersebut meliputi 

foto, artworks, infographics, garis, kotak, inzet, serta poin (hlm. 53-62) 

2.3.5. Margin dan Grid 

Graver dan Jura (2012) mendefinisikan margin sebagai area kosong di antara 

pinggir halaman dan isi halaman. Tujuannya yaitu supaya perhatian audiens dapat 

terpusat pada isi, serta memberikan space agar mata dapat beristirahat (hlm. 20). 

Menurut Rustan (2009), margin adalah jarak antara ruang untuk elemen layout 

dengan pinggir kertas. Fungsinya yaitu untuk mencegah peletakkan elemen layout 

yang terlalu pinggir karena dapat mengurangi estetika. Namun, peletakkan elemen 

di bagian pinggir bisa saja terjadi jika disesuaikan dengan konsep dan 

pertimbangan estetis (hlm. 64). 

Dalam membuat buku yang dijilid dengan menggunakan steples pada 

bagian tengah, margin yang digunakan biasanya memiliki tingkat ukuran yang 

berbeda, di mulai dari bagian tengah yang paling kecil, lalu header, bagian kanan 
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dan kiri, hingga yang paling besar pada bagian footer. Biasanya, margin bagian 

kiri dan kanan luar dibuat dua kali lebih besar daripada bagian dalam untuk 

menghasilkan desain yang seimbang (Graver & Jura, 2012, hlm. 97). 

Menurut Rustan (2014), grid dapat mempermudah desainer dalam 

meletakkan elemen-elemen layout sehingga dapat menciptakan kesatuan dan 

konsistensi (hlm.66). Selanjutnya, konsep layout dan pertimbangan-pertimbangan 

seperti ukuran dan bentuk bidang halaman, style desain, ukuran huruf, banyak 

isinya merupakan dasar yang digunakan dalam menentukan jenis grid yang 

digunakan. Rustan mengatakan bahwa ada 4 jenis grid yang umum digunakan, 

yaitu (hlm. 66-69). 

1. Manuscript Grid 

Manuscript grid merupakan jenis grid yang paling sederhana karena hanya 

terdiri dari satu kolom saja. Umumnya digunakan untuk konten berupa teks / 

cerita yang panjang dan berkelanjutan, misalnya pada buku cerita fiksi dan 

novel. Grid ini juga dapat digunakan untuk menghadirkan sifat klasik, 

dewasa, dan kokoh. 

 
Gambar 2.11. Manuscript Grid 

(Sumber: http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/) 
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2. Column Grid 

Grid jenis ini merupakan yang paling umum digunakan untuk media cetak 

seperti buku, koran, majalah, dan lainnya. Column grid termasuk jenis yang 

sangat fleksibel karena dapat berisi beragam artikel / rubrik sekaligus 

bermacam elemen layout dalam satu halaman. Bentuknya dapat bervariasi, 

mulai dari 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya.  Semakin banyak kolom, maka 

akan semakin banyak pula variasi layout yang dapat digunakan. 

 
Gambar 2.12. Column Grid 

(Sumber: http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/) 

3. Modular Grid 

Grid ini berbentuk kotak-kotak, berasal dari column grid yang dibagi lagi 

secara horizontal. Jenis ini cocok digunakan oleh media yang isinya sangat 

kompleks, di mana terdapat beragam artikel dan bagian yang berbeda, serta 

banyak elemen layout yang berlainan. Modular grid juga dapat menambah 

esetika dan kerapihan pada desain layout scara keseluruhan. 
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Gambar 2.13. Modular Grid 

(Sumber: http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/) 

 

4. Hierarchical Grid 

Hierarchical Grid merupakan jenis grid yang didasari oleh susunan hirarki 

atau prioritas elemen-elemen desain yang ingin diletakkan. Elemen utama 

ditonjolkan (emphasis), dan sisanya mengalah. Grid ini terbentuk dari 

gabungan column dan modular grid sehingga penempatannya lebih bebas. 

Umumnya, selain digunakan untuk media cetak, grid jenis ini juga dapat 

digunakan dalam website design.  

 

Gambar 2.14. Hierarchical Grid 
(Sumber: http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/)  
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