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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sosialisasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi merupakan proses dimana 

seorang yang berperan sebagai anggota masyarakat dapat belajar untuk mengenal 

dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal atau suatu 

upaya yang bertujuan untuk mengenalkan atau memberitahu sesuatu sehingga 

menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat (Hlm.1371).  

Berger (1978) menambahkan sosialisasi sebagai salah satu proses melalui 

seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam 

masyarakat (Hlm. 116). Selain itu, James W. Vander Zanden mengemukakan 

bahwa sosialisasi merupakan proses interaksi sosial dimana seseorang memperoleh 

pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku yang esensial yang bertujuan untuk ikut turut 

partisipasi secara efektif dalam lingkungan bermasyarakat.  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 

merupakan media yang mempunyai tujuan untuk mengenalkan sesuatu yang dapat 

dipahami oleh masyarakat dan sesuatu yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, penulis akan menggunakan penyataan ini sebagai dasar dalam 

pembuatan desain media sosialisasi mengenai Virus Zika di Indonesia.   
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2.1.1. Jenis Sosialisasi 

Secara umum, ada dua jenis sosialisasi yaitu primer dan sekunder. Menurut 

Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi sosial yaitu tempat 

tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah 

individu dalam kondisi yang sama dengan yang lain baik terpisah dari masyarakat 

luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang 

terkukung hingga diatur secara formal. 

2.1.1.1. Primer 

Menurut Berger dan Luckman (1967) mendefinisikan sosialisasi primer 

sebagai sosialisasi pertama yang dijalani secara individu semasa kecil, 

melalui seperti apa ia akan menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi primer 

terjadi ketika seorang anak belajar akan nilai, norma dan perilaku yang 

harus digunakan untuk hidup sesuai dengan budaya tertentu. Sebagai 

contoh, seorang anak mendengar ayahnya berbicara kasar pada seorang 

wanita tua, anak ini akan berpikir bahwa berbicara seperti itu akan diterima 

secara sosial sehingga anak itu akan mulai berbicara kasar terhadap orang 

yang lebih tua. 

2.1.1.2. Sekunder 

Menurut Berger dan Luckman (1967) mendefinisikan sosialisasi sekunder 

sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah 

disosialisasi ke dalam langkah baru dari dunia objektif masyarakat. Jenis 

sosialisasi ini terjadi saat seseorang belajar berperilaku yang sesuai untuk 

diterapkan dalam kelompok yang lebih kecil yang masih merupakan bagian 
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dari masyarakat luas. Sosialisasi sekunder mengalami perubahan dalam 

nilai, sikap dan keyakinan dari seseorang saat ia berpartisipasi dalam 

masyarakat yang lebih besar. Sebagai contoh, seorang lulusan SMA 

memilih berkarir di manajemen bisnis setelah berpartisipasi dalam sebuah 

grup karir seminar yang dipimpin oleh seseorang yang mengambil bagian 

manajemen bisnis saat perguruan tinggi. 

2.1.2. Agen Sosialisasi 

Menurut Fuller dan Jacobs (1973) mengidentifikasi bahwa ada empat agen 

sosialisasi yang terdiri dari keluarga, kelompok bermain, media massa dan sistem 

pendidikan. (Hlm.168-208). Miller (2014) menyatakan bahwa lembaga 

diidentifikasi dengan tujuan sosial dan permanen, melampaui kehidupan manusia 

secara individual. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

sosialisasi harus sesuai dengan lingkungan atau pihak yang melakukan sosialisasi. 

2.1.2.1. Keluarga 

Menurut Gerber dan Macionis (2011) Keluarga adalah agen sosialisasi yang 

mempunyai dampak sangat berpengaruh karena keluarga merupakan pusat 

dari kehidupan anak. Sebagian besar anak bergantung sepenuhnya pada 

orang tua untuk mengajarkan anak pada nilai budaya dan perilaku tentang 

diri sendiri dan orang lain. Anak-anak terus menerus belajar dari lingkungan 

yang diciptakan oleh orang dewasa. (Hlm. 116). 
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2.1.2.2. Kelompok Bermain 

Menurut Gerber dan Macionis (2011) kelompok bermain merupakan 

sebuah kelompok sosial yang terdiri dari usia, memiliki kepentingan dan 

posisi sosial yang sama. Dengan menjadi bagian dari sebuah kelompok, 

anak memulai untuk melepaskan diri dari otoritas orang tua mereka dan 

belajar untuk membentuk hubungan dan mengambil keputusan sendiri. 

Kelompok bermain mempunyai dampak yang besar dalam perilaku 

seseorang yang hanya memperngaruhi dalam jangka pendek. (Hlm. 113). 

2.1.2.3. Media Massa 

Menurut Gerber dan Macionis (2011) Media merupakan sarana untuk 

menyampaikan komunikasi secara langsung dalam cakupan luas. Koran, 

majalah, televisi, radio, internet dan film adalah segala bentuk media massa. 

Sejak media massa memiliki dampak yang sangat besar pada sikap dan 

perilaku seseorang yang merupakan contributor penting dalam proses 

sosialisasi. Sejumlah peneliti sosiologi membuktikan media massa 

mempunyai pengaruh besar salah satunya Denis McQuail (2005) yang 

mempunyai argumen bahwa media dapat mengajarkan norma dan nila 

dengan cara yang simbolik dan hukuman untuk berbagai jenis perilaku yang 

diwakilkan pada media. Pandangan alternatif bahwa proses pembelajaran 

dimana seseorang belajar bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu dan 

harapan yang bertujuan memberikan peran atau status dalam lingkungan 

masyarakat. (Hlm. 494). 
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2.1.2.4. Sistem Pendidikan 

Menurut Gerber dan Macionis (2011) menyatakan bahwa tempat 

pendidikan merupakan salah satu tempat anak untuk belajar berinteraksi 

dengan teman sebayanya, untuk bersaing, bekerja sama, menghargai dan 

masih banyak nilai-nilai yang berharga. Aspek lain yang juga dipelajari 

adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (independence), prestasi 

(achievement), universalisme, dan kekhasan (specificity). (Hlm. 124). Pada 

lingkungan rumah seorang anak dapat bantuan dari orang tua dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan, tetapi berbeda dengan di sekolah yang 

sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan tanggung 

jawab. Selain keterampilan interpersonal, sekolah juga tempat dimana 

seseorang belajar tentang konten budaya yang dapat membuat sadar akan 

sejarah tradisi dan norma. 

2.2 Virus Zika 

 
Gambar 2.1. Hutan Zika di Uganda 

(Sumber: http://www.nytimes.com/2016/04/06/world/africa/uganda-zika-forest-mosquitoes.html?_r=0) 
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Virus Zika pertama kali ditemukan pada tahun 1947 dan dinamakan setelah Hutan 

Zika di Uganda. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pada 

tahun 1952 kasus manusia pertama yang terdeteksi Virus Zika dan sejak saat itu 

membuat Virus Zika dilaporkan di Afrika, Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. 

Virus Zika mungkin telah terjadi di banyak lokasi. Sebelum 2007, setidaknya ada 

14 kasus Vius Zika yang telah didokumentasikan. Karena gejala Virus Zika ini 

mirip dengan banyak penyakit lainnya, maka banyak kasus yang mungkin tidak 

diakui. 

2.2.1 Sejarah Virus Zika 

Virus Zika pertama kali ditemukan pada tahun 1947 di Hutan Zika yang berlokasi 

di Uganda. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, virus ini 

ditemukan pertama kali dari air liur monyet yang terinfeksi melalui monitoring 

demam kuning (Yellow Fever).  

 Kemudian pada tahun 1952, tahun dimana Virus Zika dilaporkan bahwa 

telah menginfeksi manusia pertama kali di Uganda dan Tanzania. Tahun 1969 

hingga 1983 terjadi perluasan wilayah distribusi Virus Zika sampai ke Asia yang 

terdeteksi pada nyamuk dan Afrika yang terdeteksi pada manusia. Penyakit Virus 

Zika ini telah dilaporkan terjadi di wilayah Pasifik pada tahun 2007. Dari tahun 

2013 hingga 2014, penyakit Virus Zika dilaporkan terjadi di wilayah French 

Polynesia, Easter Island, The Cook Island and New Caledonia.  

Awal tahun 2015 pada tanggal 2 Maret, Brazil melaporkan pada WHO tentang 

banyaknya kasus (7000) yang memiliki kesamaan gejala yaitu ruam pada kulit. 

Pada periode ini belum ada dugaan bahwa itu merupakan suspek Virus Zika dan 
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belum dikonfirmasi laboratorium  untuk diagnosa Virus Zika. Pada tahun 2016 per 

tanggal 1 Februari WHO menyatakan bahwa penyakit Virus Zika sebagai PHEIC 

karena diketahui bahwa ada hubungan kejadian microsefali dan gangguan 

neurologis lainnya yang disebabkan oleh Virus Zika. 

2.2.2 Penularan 

 

Gambar 2.2. Penularan Zika menurut CDC 
(Sumber: http://assets.kompasiana.com/items/album/2016/09/03/penularan-zika-57c8f182c5afbd3e40749c8f-

57c9b541b793734f768a4629.jpg?t=o&v=700) 

 
 

Cara penularan dibagi menjadi dua cara yaitu 

a. Penularan Virus Zika melalui gigitan nyamuk Aedes karena merupakan 

nyamuk yang berasal dari Afrika. Ada banyak jenis Aedes Aegypti untuk daerah 

tropis, Aedes Africanus di Afrika dan juga Aedes Albopictus pada beberapa daerah 

lainnya. Nyamuk Aedes merupakan jenis nyamuk yang aktif pada siang hari dan 
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dapat hidup didalam maupun diluar ruangan. Selain itu, nyamuk Culex mempunyai 

potensi yang sama untuk menularkan Virus Zika ini. 

b. Penularan Virus Zika melalui hubungan seksual, beberapa kasus Virus Zika 

pada tahun 2007 dilaporkan bahwa 12 negara telah terinfeksi melalui transmisi non-

vektor yaitu Argentina, Chile, Canada, Peru, United States of America, France, 

Germany, Italy, Netherland, Portugal, Spain dan New Zealand. 

2.2.3 Nyamuk Aedes 

Menurut Womack (1993) mengakui bahwa nyamuk Aedes berasal dari Afrika 

namun sekarang dapat ditemukan di wilayah tropis dan subtropis di dunia. Nyamuk 

Aedes merupakan nyamuk yang aktif di siang hari. Penularan penyakit dilakukan 

oleh nyamuk betina karena untuk memproduksi telur dibutuhkan asupan dan 

protein yang berasal dari darah sedangkan nyamuk jantan tidak membutuhkan 

darah karena dapat memperoleh energi dari nektar bunga atau tumbuhan.  

 

Gambar 2.3 Nyamuk Aedes Aegypti 

Nyamuk jantan (kiri), Nyamuk betina (tengah dan kanan) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Aedes_aegypti_E-A-

Goeldi_1905.jpg 
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Nyamuk jenis Aedes ini sangat senang tinggal di area gelap dan cenderung 

banyak benda-benda berwarna hitam atau merah. Di Indonesia, nyamuk Aedes 

Aegypti umumnya berhabitat di lingkungan perumahan dimana ada genangan air 

bersih dalam tempat penampungan. Namun jenis Aedes Albopictus cenderung 

berada di hutan berpohon rimbun. Telur Aedes Aegypti tahan kekeringan dan dapat 

bertahan hingga 1 bulan dalam keadaan kering. Ketika telur kering itu terendam air 

maka akan menetas menjadi larva. Berbeda dengan larva yang sangat 

membutuhkan air yang cukup saat perkembangannya. (Hlm.4). Kondisi dari larva 

inilah yang mempengaruhi kondisi nyamuk dewasa yang dihasilkan.  

Sebagai contoh populasi larva yang melebihi ketersediaan makanan akan 

menghasilkan nyamuk dewasa yang cenderung lebih rakus dalam menghisap darah. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menyimpan air dalam 

tempat penampungan air bersih harus sering dikuras atau bila tidak perlu jangan 

menampung air karena akan membuat habitat nyamuk Aedes tersebut. 

2.2.4 Nyamuk Culex 

 

 

 

Gambar 2.4 Nyamuk Culex 
(Sumber: http://healthwebadvices.com/wp-

content/uploads/2016/04/1-56-e1460564349397-1024x527.jpg 
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Seperti nyamuk Aedes, nyamuk culex terdapat di wilayah tropis dan subtropis di 

dunia. Nyamuk culex juga menjadi salah satu vektor dari beberapa penyakit. Di 

Indonesia, nyamuk Culex sering ditemukan di tempat pembuangan limbah rumah 

tangga. Berbeda dengan Aedes, Culex lebih menyukai tempat yang mempunyai 

polutan lebih tinggi, berkembang biak di genangan air kotor dan lebih menyukai 

genangan air yang sudah lama. Telur nyamuk Culex diletakkan secara berderet-

deret rapi seperti kait tanpa pelampung yang berbentuk menyerupai peluru. Seekor 

nyamuk betina mampu meletakan 100-400 butir telur.  

Menurut Womack (1993) bahwa Nyamuk Culex sp biasanya meletakan telurnya 

diatas permukaan air secara bergelombolan dan bersatu membentuk rakit sehingga 

mampu untuk mengapung. Setelah kontak dengan air, telur akan menetas dalam 

waktu 2-3 hari (Hlm 122). Pertumbuhan dan perkembangan larva dipengaruhi oleh 

faktor temperatur, tempat perindukan dan ada tidaknya hewan predator. Waktu 

yang dibutuhkan mulai dari penetasan sampai dewasa kurang lebih 5 hari. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tempat pembuangan 

rumah tangga setidaknya harus dibersihkan karena nyamuk culex sangat senang 

dengan genangan air kotor dan air yang berpolutan tinggi. 

2.2.5 Gejala 

Virus Zika ditandai dengan adanya gejala ringan yang berlangsung 2-7 hari seperti 

ruam pada kulit, demam, rasa sakit pada sendi, dan mata merah, nyeri otot, sakit 

kepala dan kelemahan serta terjadi peradangan konjungtiva. Pada beberapa kasus 

dilaporkan bahwa terjadi gangguan saraf dan komplikasi autoimun (Guillan Barre 
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Syndrome). Tidak ada perbedaan gejala dengan yang dialami oleh wanita hamil 

atau tidak.  

 
Gambar 2.5 Ruam Merah pada kulit 

(Sumber:http://www.newsx.com/sites/default/files/styles/home_image/public/field/image/Zika%20

virus%20headache%20symptom.jpg?itok=Nk4scDv0) 

 
Gambar 2.6 Sakit Kepala 

(Sumber:http://www.newsx.com/sites/default/files/styles/home_image/public/field/image/Zika%20

virus%20headache%20symptom.jpg?itok=Nk4scDv0) 

 

2.2.6 Pencegahan 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bagian Unit Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit menyatakan bahwa pencegahan virus ini dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan pakaian lengan panjang 

dan menggunakan kelambu saat tidur. 
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b. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus yaitu menguras 

dan menutup tempat penampungan air serta memanfaatkan atau melakukan daur 

ulang barang bekas ditambah dengan melakukan kegiatan pencegahan lain yaitu 

menabur bubuk larvasida, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. 

c. Melakukan pengawasan jentik dengan melibatkan peran aktif masyarakat 

melalui Gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik (Jumantik) 

d. Meningkatkan daya tahan tubuh melalui perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) seperti diet seimbang, melakukan olahraga rutin. 

e. Untuk Wanita Hamil atau orang yang akan berpergian ke Negara terjangkit 

harus melakukan perlindungan ekstra terhadap gigitan nyamuk untuk mencegah 

infeksi Virus Zika dengan cara menutup sebagian besar permukaan kulit dengan 

pakain panjang dan berwarna cerah, menggunakan repelen dan tidur menggunakan 

kelambu berinsektisida 

2.2.7 Dampak yang ditimbulkan 

Untuk saat ini, terdapat 18 negara yang melaporkan bahwa Virus Zika dapat 

menyebabkan Guillan Barre Syndrome dan kelainan microsefali konginetal pada 

bayi yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi Virus Zika. 

a. Menurut Centers of Disease Control and Prevention / CDC (2012) 

menyatakan Guillain Barre Syndrom (GBS) adalah penyakit langka di mana sistem 

kekebalan seseorang menyerang sistem syaraf tepi dan menyebabkan kelemahan 

otot bahkan apabila parah bisa terjadi kelumpuhan. 
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Gambar 2.7 Guillan Barre Syndrome 

(Sumber: http://healthwebadvices.com/wp-content/uploads/2016/04/1-56-

e1460564349397-1024x527.jpg) 

 

b. Menurut National Institute of Neurological Disordes and Stroke, dengan 

cedera otak virus-diinduksi, seperti dengan Virus Zika, sering ada jaringan luas dan 

kematian sel yang mengarah ke penyusutan otak bukan hanya gangguan 

pertumbuhan. Virus Zika juga berhubungan dengan lesi retina di sekitar sepertiga 

dari kasus, yang sering menimbulkan kebutaan hingga kematian. Tergantung pada 

keparahan dari sindrom yang menyertainya, anak-anak dengan microcephaly yang 

berhasil hidup mungkin memiliki: 

1) Keterbelakangan Mental, 

2) Fungsi Motorik Tertunda dan Pidato, 

3) Distorsi Wajah, 

4) Dwarfisme atau Perawakan Pendek, 

5) Hiperaktif, 

6) Kejang, 

7) Kesulitan dengan Koordinasi dan Keseimbangan, Dan 

8) Otak Lainnya atau Kelainan Neurologis. 

Perancangan Sosialisasi..., Tania Pratiwi, FSD UMN, 2017

http://healthwebadvices.com/wp-content/uploads/2016/04/1-56-e1460564349397-1024x527.jpg
http://healthwebadvices.com/wp-content/uploads/2016/04/1-56-e1460564349397-1024x527.jpg


 

 

 
Gambar 2.9 Mikrosefali 

(Sumber: https://3.bp.blogspot.com/-VaJsYvMLJIQ/VrT2HmaqeAI/AAAAAAAACaY/nE_f7UOfC1s/s1600/zika-virus.jpg) 

 

2.2.8 Negara yang melaporkan penularan Virus Zika 

WHO mengklarifikasikan Negara yang melaporkan penularan Virus Zika sebagai 

berikut. 

a. Negara yang mengalami Virus Zika sejak tahun 2015 dan sebelumnya 

pernah ada bukti penularan sebanyak 54 negara (Cabo Verde, Guinea-Bissau, 

Anguila, Argentina, Aruba, Barbados, Belize, Brazil, Bolivia, BONAIRE- 

Netherlands, Columbia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Dominican 

Gambar 2.8 Mikrosefali (microcephaly) 

(Sumber:http://www.cdc.gov/zika/images/microcephaly-measuring.jpg) 
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Republic, Ecuador, EL Salvador, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, 

Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Puerto Rico, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and The 

Grenadines, Saint Maarten, Suriname, Trinand & Tobago, United States Virgin 

Islands, Venezuela (Bolivarian Republic of), Maldives, American Samoa, Fiji, 

Marshall Islands, Samoa, Tonga, Peru, Saint Barthelemy, Antigua and Barbuda; 

dan Turks and Caicos (United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland) 

United State of America (USA), The Cayman Islands, Bahamas dan Singapura. 

(Update WHO per 28 Agustus 2016). 

b. Negara dengan kemungkinan untuk terjadinya transmisi endemic atau yang 

pernah melaporkan adanya bukti penularan Virus Zika pada tahun 2016 yaitu 4 

negara (Indonesia, Thailand, Phillippines, dan Viet Nam). 

c. Negara yang melaporkan adanya bukti penularan Virus Zika sebelum tahun 

2015, tanpa penularan berkelanjutan. Atau Negara yang melaporkan KLB telah 

berakhir sejak 2015: 13 negara (Gabon, Bangladesh, Camodia, Cook Islands, 

French Polynesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Micronesia 

(Federated States of), New Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands, 

Vanuatu, ISLA DE PASCUA – Chile). 
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Gambar 2.10 Negara yang terjangkit-Timeline dari 2013-2016 

(Sumber:http://www.who.int/emergencies/zikavirus/situationreport/zika_timeline_2013_2016_v8_

20161221.png?ua=1) 

 

 

2.3 Advertising 

Menurut Otto Klepper (2007), seorang ahli periklanan, mengatakan bahwa 

advertising berasal dari bahasa Latin ad-vere yang berarti mengoperkan pikiran dan 

gagasan kepada pihak lain. 

Menurut Morissan (2010), iklan atau advertising dapat didefinisikan sebagai setiap 

bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi masyarakat, jasa, 

produk, servis, atau ide yang dibayar oleh suatu sponsor yang diketahui. Kata 

“dibayar” menunjukkan fakta bahwa ruang atau waktu bagi suatu iklan pada 

umumnya harus dibeli, sedangkan kata “nonpersonal” yaitu iklan melibatkan media 

massa yang dapat mengirimkan pesan atau informasi kepada masyarakat baik itu 

secara individu ataupun secara berkelompok besar pada saat yang bersamaan. Iklan 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 
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a. Public Presentation 

Iklan memungkinkan setiap orang untuk menerima pesan yang sama tentang 

produk yang diiklankan. 

b. Pervasiveness 

Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk memantapkan penerimaan 

informasi. 

c. Amplified Expressiveness 

Iklan mampu mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui gambar dan suara 

untuk menggugah dan mempengaruhi perasaan masyarakat. 

d. Impersonality 

Iklan tidak bersifat memaksa masyarakat untuk memperhatikan dan 

menanggapinya. Iklan merupakan komunikasi yang monolog (satu arah). 

Menurut Kotler (2008), ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

sebelum perusahaan membuat iklan, yaitu sebagai berikut: 

a. Menetapkan tujuan iklan 

Beberapa hal yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan tujuan iklan 

yaitu dengan melakukan analisa pasar sasaran, positioning, dan bauran pemasaran. 

b. Menetapkan anggaran periklanan 

Perusahaan perlu melakukan ini agar mengetahui berapa jumlah pembelanjaan 

yang tepat bagi perusahaannya. Dua hal yang sering menjadi acuan dalam 

penentuan anggaran yaitu tahapan dalam siklus hidup produk dan pangsa pasar. 

c. Mengembangkan strategi pemasaran 
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Strategi periklanan terdiri dari dua elemen utama yaitu menciptakan pesan 

periklanan dan memilih media periklanan. Strategi ini dilakukan agar tidak terjadi 

sebuah pergesekan antara perencanaan media. 

Menurut Kotler (2005), berdasarkan tujuan utamanya, iklan dapat dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Iklan Informatif : Iklan ini biasa digunakan dalam memperkenalkan suatu 

produk. 

b. Iklan Persuasif : Iklan ini biasa digunakan oleh perusahaan seiring dengan 

ketatnya persaingan. Iklan ini bersifat membujuk dan meyakinkan audiens bahwa 

produk tersebut yang terbaik. 

c. Iklan Pengingat : Iklan ini bertujuan mengingatkan konsumen akan produk 

tersebut. 

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa iklan mempunyai banyak jenis, perancangan 

penulis akan termasuk akan iklan yang informatif dan pengingat akan bahaya yang 

ditimbulkan oleh Virus Zika itu sendiri. 

2.4 STP 

Menurut Morrisan (2010) proses pemasaran mempunyai tiga langkah yang dikenal 

sebagai STP (Segmentasi, Targeting dan Positioning). Untuk menentukan target 

dan media yang digunakan, desainer harus mengindentifikasikan dan 

menyederhanakan luas cakupan audiens. Berikut merupakan STP tersebut. 

2.4.1 Segmentasi 

Menurut Nykiel (2007) mendefinisikan segmentasi sebagai proses memisahkan 

target yang besar ke dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik 
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yang sejenis. Proses segmentasi terdiri dari pemilihan factor yang dapat 

membedakan target dan menggunakan factor tersebut untuk mengelompokkan 

target yang mempunyai kemiripan (Hlm. 19).  

 Menurut Morrissan (2010) proses tersebut terdiri dari tiga tahapan utama 

yaitu segmentasi demografis, geografis dan psikografis. 

a. Demografis merupakan pembagian target berdasarkan data kependudukan 

yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan, 

agama dan suku (Hlm. 59). Data ini merupakan data yang penting untuk 

menentukan pendekatan dari sosialisasi yang akan digunakan penulis untuk 

menjangkau target. 

b. Geografis merupakan pembagian target berdasarkan jangkauan secara 

geografisnya. 

c. Psikografis merupakan pembagian berdasarkan gaya hidup dan kepribadian 

seseorang seperti gaya hidup, preferensi, kecenderungan pilihan, sistem 

yang dianut (Hlm. 32). 

2.4.2 Targeting 

Targeting adalah sebuah proses menentukan target berdasarkan pengelompokan 

target yang telah dibuat. Menurut Belch & Belch (2009) menambahkan bahwa 

targeting berfungsi sebagai penentu jumlah kelompok target yang berpotensi (Hlm. 

54). 

2.4.3 Positioning 

Positioning adalah sebuah strategi komunikasi untuk menciptakan persepsi target. 

Positioning banyak digunakan untuk memasarkan produk dan jasa, serta 
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membedakan produk dan jasa terhadap pesaingnya. (Hlm. 69). Menurut Belch & 

Belch (2009) positioning adalah pesan yang menginformasikan masyarakat tentang 

suatu produk (Hlm. 55). 

2.5 Desain 

Menurut Sachari (2005) menyatakan bahwa desain adalah bentuk dari kebutuhan 

manusia yang dibuat berdasarkan keahlian, pengetahuan dan pengalaman di bidang 

tertentu yang di dalamnya mengandung apresiasi dan adaptasi pada lingkungan 

sekitar (Hlm. 6). 

 Menurut Berryman (1990) mengatakan bahwa kebutuhan dalam mendesain 

menurut Majelis Federasi Desain yang ditulis oleh Chermayeff, Wurman, Caplan 

dan Bradford yaitu sebagai berikut. 

a. Desain dianggap sebagai instrument untuk sebuah organisasi dan 

dijadikan media untuk menarik perhatian audiens. 

b. Desain yang dibuat harus mampu menghasilkan suara yang sesuai 

dengan kriteria untuk menilai suatu desain melalui efektivitas. 

c. Desain merupakan perencanaan sumber daya dimana desain 

merupakan suatu kebutuhan mendesak. 

d. Desain dapat dikatakan efektif bila dapat menghemat pengeluaran 

sebagai contoh pengeluaran biaya tenaga kerja, bahan dan biaya produksi. 

e. Desain dijadikan media dalam menghemat waktu, upaya 

menyampaikan informasi yang jelas. 
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f. Desain dijadikan sebagai media komunikasi yang bertujuan untuk 

membuat audiens yang melihat akan memahai akan pesan yang akan 

disampaikan. 

g. Desain dijadikan alat untuk membantu menyederhanakan 

penggunaan, perbuatan dan perbaikan (Hlm.2). 

Berdasarkan pernyataan diatas perancangan desain dibuat agar bertujuan 

untuk menyampaikan pesan yang tepat pada audiens yang melihat. Desain 

dibuat dapat dijadikan media komunikasi agar membuat audiens memahami 

dengan mudah. 

2.5.1 Layout 

Menurut Rustan (2009) banyak yang berasumsi bahwa masuknya teknologi 

membuat era media cetak berakhir. Namun pada kenyataannya asumsi tersebut 

tidak terbukti Karena beberapa hal yang tidak dapat menggantikan posisi media 

cetak. Sebagai contoh informasi yang tercetak di atas kertas adalah dokumen yang 

dapat diandalkan keabsahannya.  

Dalam menyampaikan suatu informasi terhadap target audiens dibutuhkan layout 

untuk mengatur urutan dan tata letak desain yang telah dibuat sehingga informasi 

yang disampaikan dapat dimengerti oleh audiens (Hlm 12). Berdasarkan 

pernyataan diatas bahwa layout merupakan salah satu bagian penting dari sebuah 

desain. Dimana layout dapat mengatur urutan dan tata letak agar dapat menghindari 

adanya kesalahpaham dalam keterbacaan suatu hal. 

Perancangan Sosialisasi..., Tania Pratiwi, FSD UMN, 2017



 
Gambar 2.11. Contoh Layout 

(Sumber:https://id.pinterest.com/pin/320529698456661657/) 

 

Menurut Blakeman (2004) sebuah iklan dapat ditunjukkan melalui gaya peletakan 

dalam media tersebut. Tata letak dibagi menjadi Sembilan digolongkan melalui 

banyak letak yang terpakai sebagai berikut. 

a. Big type 

 
Gambar 2.12. Contoh Big Type Layout 

(Sumber: http://www.graphic-design institute.com/sites/default/files/alpha.jpeg) 
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 Tata letak Big Type difokuskan pada judul yang menjadi pusat perhatian 

dalam suatu media tertentu. Kelebihan dari tata letak ini terlihat pada pesan yang 

disampaikan dan jenis huruf yang digunakan. Huruf dijadikan fokus utama untuk 

membentuk sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan suasana.  

Jenis tata letak ini tidak mengutamakan tampilan ataupun objek yang akan dipakai, 

umumnya akan menggunakan gambar yang berukuran lebih kecil dibandingkan 

hurufnya sehingga memberi kesan bahwa pesan adalah fokus utama dalam tata 

letak ini. 

b. Circus 

 
Gambar 2.13. Circus type Layout 

(Sumber: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/de/11/b8/de11b82ce407cc0cff2a802152f063c8.jpg) 

 

 Menurut Kazmi dan Batra (2009) tata letak circus ini menggunakan 

gabungan banyak elemen yang membuat suatu media agar terlihat menarik dan 

bertujuan untuk menciptakan suasana yang ramai dan tidak rapih (Hlm. 406). 
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c. Copy heavy 

 
Gambar 2.14. Copy Heavy Layout 

(Sumber: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/0c/5b/aa/0c5baa62325d0448d1255cd717101344.jpg) 

   

  Teks yang digunakan untuk menjelaskan suatu produk atau jasa. Gambar 

jika ada dimasukkan dengan ukuran kecil dan digunakan untuk memperlihatkan tampilan 

produk atau jasa (Hlm. 62). Teks dalam tata letak jenis ini dijadikan beberapa kolom dan 

terkesan lebih formal dibanding lainnya. 

d. Frame 

 
Gambar 2.15 Frame Layout 

(Sumber: http://images.wisegeek.com/newspaper-classifieds.jpg) 

 

   Frame layout seperti gambar diatas sering digunakan dalam 

iklan baris di koran yang bertujuan untuk memisahkan iklan yang satu dengan yang 
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lainnya. Bingkai disini dapat digunakan untuk menetapkan ukuran iklan yang satu 

dengan yang lainnya atau ditampilkan sebagai kotak grafis yang terlihat sedikit 

lebih kecil atau lebih tebal daripada ukuran iklan biasanya (Hlm. 63). 

e. Mondrian 

Tata letak Mondrian diadaptasi dari pelukis Belanda bernama Piet Mondrian. Tata 

letak ini menggunakan bentuk persegi dan persegi panjang dengan warna yang kuat 

ataupun netral untuk memberikan kesan proposi dalam media tersebut (Hlm. 63). 

 
Gambar 2.16 Mondrean 

(Sumber:http://www.uni.edu/lynch/sites/default/files/mens_landing0223.jpg) 
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f. Multipanel 

 
Gambar 2.17 Multipanel layout 

(Sumber: http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/AJnat/images/Lay2.png) 

 

 Tata letak jenis ini menyajikan banyak panel dan kotak yang disusun secara 

acak, biasanya digunakan untuk menampilkan berbagai gambar dalam suatu 

bidang. Tata letak ini memakai tampilan gambar untuk membandingkan suatu 

produk dengan yang lainnya (Hlm. 65). 

g. Picture window 

 
Gambar 2.18 Picture window layout 

(Sumber:http://pre15.deviantart.net/08eb/th/pre/i/2013/085/f/3/the_three_broomsticks_ad_picture

_window_by_deathlytriforce-d5zf05u.jpg) 
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  Picture window layout ini sering menggunakan foto yang 

mendominasi halaman bidang dan sering menggunakan teks yang menimpa foto 

namun harus dipertahankan tingkat keterbacaannya. Ciri khas tata letak ini adalah 

menciptakan hubungan yang dekat antara teks dan gambar, gambar tersebut akan 

ditampilkan secara close up sehingga saling berkaitan dan mendukung (Hlm. 66-

67).   

2.5.2 Tipografi 

Menurut Poulin (2012) tipografi merupakan salah satu seni dalam mendesain  yang 

menggunakan gabungan huruf yang mampu menciptakan kata, kalimat dan narasi 

(Hlm. 246). Penggunaan tipografi yang tepat dapat memberikan kesan yang ingin 

disampaikan  dari satu individu ke individu lainnya. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Ambrose dan Harris (2005) melihat tipografi sebagai bentuk penekanan 

dalam sebuah gagasan yang tertulis sehingga sering dipandang menjadi elemen 

yang dapat mempengaruhi kualitas dari karakter dan emosi sebuah desain. 

 Setiap huruf memiliki karakteristik yang berbeda. Ada huruf yang 

memberikan kesan formal dan menyampaikan rasa semangat namun ada pula jenis 

tiporafi yang santai dan tampak kurang berstruktur. Menurut Ambrose dan Harris 

(2005) menjelaskan bahwa huruf dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik 

anatominya dan terbagi menjadi empat bagian. 

a. Block atau dapat disebut dengan Blackletter yang terdiri dari tipografi 

dengan khas hias yaitu dimana gaya penulisan yang terlihat antik dan jarang 

digunakan Karena terlalu rumit dan kurang terbaca. 
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Gambar 2.19 Block tipografi 

(Sumber: https://dab1nmslvvntp.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2009/11/NewspaperNameplate.gif) 

 

b. Roman merupakan jenis serif yang memiliki “kait”, memiliki proposi yang 

seimbang antara huruf utama dan kaitnya. Kait disini bermanfaat meningkatkan 

keterbacaan tulisan dan membuat huruf terkesan formal sehingga desainer sering 

menggunakan huruf jenis roman untuk bagian penjelasan suatu desain. Contoh 

huruf yang termasuk roman yaitu Book antiqua dan Garamond. 

 
Gambar 2.20 Garamond 

(Sumber: https://static1.squarespace.com/static/55e42361e/garamond1.jpg) 
 

c. Gothic termasuk huruf jenis sans serif yang berarti tidak memiliki kait. Ciri 

khas huruf ini terlihat sederhana dan bersih Karena kurangnya variasi tebal atau 

tipis pada huruf membuat kategori ini cocok sebagai teks tampilan. Biasanya huruf 
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tersebut dapat membuat suatu desain terkesan santai dan ramah. Sebagai contoh 

jenis huruf ini adalah Futura, Optima dan Gill Sans.  

 

 
Gambar 2.21 Optima 

(Sumber: http://3.bp.blogspot.com/-
nHiX_w2VS7U/UJrQb5_T8oI/AAAAAAAAIHw/atQo6U6HfN0/s1600/optima.png) 

 

d. Script yang menyerupai tulisan tangan bersambung. Sebagai contoh Script 

yang mudah dibaca. 

 
Gambar 2.22 Brush Script 

(Sumber: http://www.pickafont.com/images/fonts/large/b/Brush_Script.ttf.png) 
 

 
 

 
 

2.5.3  Prinsip Desain 

Menurut Hashimoto dan Clayton (2009) menyebutkan prinsip-prinsip desain 

antara lain: 
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2.5.3.1 Balance/Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan suatu penekanan terhadap penggunaan elemen-

elemen desain yang bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi yang 

memiliki daya tarik visual. 

2.5.3.2 Unity/Kesatuan 

Kesatuan mempunyai prinsip yang mengatur dan menghubungkan elemen-

elemen visual lainnya dalam komposisi yang kohesif seperti kesesuaian 

grid, template, kesejajaran, aliran dan ruang positif dan negatif (Hlm 149). 

2.5.3.3 Figure Ground 

adanya persepsi visual audiens dimana audiens menangkap sebuah bentuk 

sebagai figure dan sekelilingnya sebagai ground (background). 

2.5.3.4 Emphasis/Titik berat 

Adanya kecenderungan dimana objek ada disatu tempat dalam visual yang 

merupakan fokus utama dalam pola tertentu. 

2.5.3.5 Closure/Penutupan Bentuk 

Adanya kecenderungan dimana objek yang tidak lengkap menjadi lengkap 

dalam persepsi visual audiensnya melalui garis atau pola tertentu. 

2.5.3.6 Similarity/Kesamaan Bentuk 

Adanya kecenderungan dimana objek yang mirip atau sejenis 

dikelompokkan oleh persepsi visual audiensnya sebagai sebuah pola atau 

kesatuan objek. 
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2.5.4 Elemen Desain 

Menurut Supriyono (2010) pembuatan desain diperlukan elemen-elemen yang 

menjadi panduan utama seorang desainer dalam menghasilkan suatu komposisi 

yang harmoni, komunikatif dan membuat khalayak senang melihatnya. 

a. Garis 

 
Gambar 2.23 garis dalam elemen desain 

(Sumber: http://graf1x.com/wp-content/uploads/2014/09/diagonal-lines.jpg) 

 

 
 

b. Bidang/shape 

 
Gambar 2.24 Bentuk dalam elemen desain 

(Sumber: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/17/14/37/17143705a8e4cf3af8b78bbd1e8e26c9.jp

g) 
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c. Warna 

 
Gambar 2.25 warna dalam elemen desain 

(Sumber: 

http://www.growerdirect.com/uploads/files/Images/aboutflowers/Colour-

Wheel.png) 

d. Tekstur 

 
Gambar 2.26 Tekstur dalam elemen desain 

(Sumber: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/1a/5c/a6/1a5ca6d2f4568547a3485d41b1ced811.jp
g)  
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2.6 Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2006) ilustrasi merupakan gabungan sebuah ekspresi personal 

dengan menggunakan representasi gambar untuk menyampaikan sebuah pesan atau 

ide yang kompleks. Istilah ilustrasi  berasal  dari  bahasa latin  ‘ilustrare’  yang 

berarti  menerangkan sesuatu. Sebuah ilustrasi harus mampu menyampaikan 

informasi, mendidik, dan menghibur namun juga harus mencapai semua itu dengan 

prinsip desain (Hlm. 6). 

Gaya ilustrasi itu sendiri dapat terbagi berdasarkan gaya penggambaran. 

Gaya gambar sendiri terdapat berbagai macam jenis. Menurut Gumelar (2012) 

gaya ilustrasi dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu gaya kartun, semi kartun 

atau semi realis, realis, dan fine art (Hlm. 76). 

Menurut landa (2010) ilustrasi adalah visual unik yang bertujuan untuk 

menjelaskan dan melengkapi pesan dalam media cetak, digital maupun lisan (Hlm. 

111). Hal itu diperkuat dengan pernyataan Arnston (2012) mendefinisikan ilustrasi 

sebagai karya seni yang diciptakan untuk keperluan komersial dalam bentuk 

animasi, gambar gerak dan lainnya (Hlm 151). Berdasarkan pernyataan diatas 

bahwa dapat disimpulkan ilustrasi merupakan seni yang dapat berbentuk cetak 

maupun digital yang bertujuan untuk menjelaskan dan mendukung pesan yang ada 

di dalam komersial. Ilustrasi merupakan cara efektif dalam menampilkan bahan 

yang bersifat emosional, narasi ataupun fantasi. Hal ini diperkuat bahwa ilustrasi 

dapat menampilkan detail objek yang sederhana dan mudah dipahami selain foto 

(Hlm. 152). 

 

Perancangan Sosialisasi..., Tania Pratiwi, FSD UMN, 2017



2.7 Media 

Secara umum, media merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat. Menurut LittleJohn dan Foss (2009) menyatakan bahwa media 

komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari 

komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam menyebarkan 

informasi atau pesan. 

2.7.1 Ambience Advertising 

Menurut Landa (2010) menyatakan bahwa ambience advertising merupakan 

kegiatan promosi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ruang publik yang 

dapat menarik perhatian target audiens. Promosi yang dimaksud menggunakan 

fasilitas umum yaitu halte bus, tiang lampu dan sebagainya (Hlm. 353). 

 Menurut Altsiel dan Grow (2010) menjelaskan bahwa zaman media sudah 

semakin maju, salah satu dampak yang terasa adalah media berbasis internet, 

Internet merupakan media yang sangat disukai oleh seorang desainer.  

Karena adanya internet dapat menghubungkan semua orang dan selalu tersedia 

kapanpun serta dimanapun. Internet pun sekarang dapat dijadikan sebagai 

keunggulan dari sesuatu yang dipromosikan (Hlm. 236). Berikut tiga cara alternatif 

media yang menggunakan internet dalam bersosialisasi. 
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a. Situs jaringan 

 
Gambar 2.27 Situs Website 

(Sumber: 
http://www.designyourway.net/drb/ths/diverse/modernwebs/346220516.jpg?x40569) 

 

Mulai dari tahun 2004 situs jaringan telah menjadi sumber pemasaran yang 

menggunakan fitur teknologi sebagai contoh mesin pencari, tautan, pelabelan dan 

sebagainya. Revolusi ini bermanfaat bagi masyarakat dunia untuk terhubung 

dengan mudah (Hlm. 237-238). Bila masyarakat sudah terhubung maka informasi 

yang akan disebar menjadi semakin mudah untuk disampaikan karena dapat diakses 

setiap saat dimanapun. Tampilan situs pada umumnya akan dibuat sederhana dan 

mudah digunakan oleh masyarakat. Hal ini agar menghindari kesalahpahaman dan 

mudah dimengerti. Huruf yang digunakan dalam situs kebanyakan menggunakan 

jenis sans serif agar terlihat rapi dan mempunyai keterbacaan yang lebih mudah 

disbanding huruf sambung ataupun rumit lainnya. 
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b. Jejaring sosial 

 
Gambar 2.28. Youtube 

(Sumber: http://2b0wpkmru4s14hvp7xrlrqxp.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2016/01/YTHomeRDV.png) 
 

Jejaring sosial atau media social merupakan salah satu media yang paling sering 

diakses oleh masyarakat. Media ini merupakan tempat dimana masyarakat dapat 

membagi minat dan aktivitas yang sehari-hari dilakukan. Jejaring social juga dapat 

melibatkan orang yang tertarik untuk melihat kegiatan orang ataupun organisasi 

tertentu sebelum mencoba ataupun membeli (Hlm. 247-248). Sebagai contoh kasus, 

dengan adanya Youtube masyarakat dapat mengetahui dan melihat kegiatan orang 

yang terkenal seperti artis maupun presiden. 

c. Video online 

 
Gambar 2.29 video online 

(Sumber:http://theinfonomics.com/wp-content/uploads/2016/05/Youtubemini-100660182-

large.png) 
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Video merupakan media yang paling menarik perhatian audiens. Hal ini diperkuat 

saat video dapat merangsang indera manusia seperti mata dan telinga serta dapat 

menciptakan interaksi antara pemberi pesan dengan penerima pesan (Hlm. 240-

242). Gambar diatas menunjukkan bahwa video dapat sangat terkenal Karena 

mampu mengambil perhatian masyarakat baik dalam negeri maupun penjuru dunia 

sehingga dapat menimbulkan perasaan senang, salah satu contoh yaitu video 

motion graphics. 

 Menurut Landa (2010) menjelaskan bahwa video motion graphics adalah 

salah satu bentuk komunikasi visual berbasis waktu yang dibuat dengan 

memadukan berbagai elemen desain dimulai dari visual, tipografi dan audio yang 

dipakai dalam video yang dibuat menggunakan perangkat lunak seperti laptop. 

Video motion graphics juga menjadi salah satu contoh aplikasi desain dalam media 

penyiaran (Hlm. 111). Berdasarkan teori diatas menyatakan bahwa tipografi 

merupakan hal yang penting dalam suatu desain. 

2.7.2 Infografik 

Menurut Williams (2002) menjelaskan bahwa Infografik atau dapat disebut 

informasi grafis merupakan representasi dari suatu informasi baik data maupun 

pengetahuan tentang suatu hal. Biasanya digunakan pada informasi yang 

memerlukan penyampaian pesan secara jelas dan mudah dipahami dengan bentuk 

yang lebih sederhana (Hlm. 37).  

Hal-hal yang mendasar dari infografik yaitu data, informasi, pengetahuan, 

beragam grafis mulai dari panah, garis, bidang, kotak, simbo dan pictogram sebagai 

upaya untuk menjelaskan data. 
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2.7.2.1 Prinsip Dasar Animasi 

Menurut Thomas dan Johnston (1995) menyatakan bahwa 

ada berbagai macam teori dan pendapat tentang bagaimana 

seharusnya sebuah animasi itu dibuat. Dalam pembuatan 

animasi ada 12 prinsip animasi yang diperkenalkan oleh 

animator Disney (Hlm. 48). Berikut 12 prinsip animasi yang 

akan penulis gunakan dalam pembuatan motion graphic 

Virus Zika ini: 

a. Straight Ahead Action and Pose to Pose 

Menggunakan dua teknik yang berbeda. Pose to pose 

teknik animasi yang menentukan key animation dan 

in between animation yang berfungsi membantu para 

animator untuk menentukan posisi awal gerak dan 

akhir gerak. Sedangkan straight ahead action, 

animator membuat gerakan secara linear atau 

langsung tanpa pose to pose. 

b. Timing and Spacing 

Timing sangat penting untuk para animator agar 

gerakan lebih dinamis dan memiliki emosi. Spacing 

berguna untuk menentukan percepatan dan 

perlambatan dari bermacam – macam jenis gerak. 

c. Squash and Stretch 
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Berguna untuk membuat kelentur pada objek. 

Menghindari kekakuan dan memberi kesan lebih 

nyata. Membuat gerakan terlihat berlebihan. 

d. Anticipation 

Berguna ketika membuat ancang-ancang sebelum 

objek melakukan gerakan utama. 

e. Staging 

Tujuannya untuk mengarahkan perhatian penonton 

dan memperjelas apa yang menjadi daya tarik utama 

dalam suatu adegan. Mendukung suasana atau mood 

dari sebuah adegan. 

f. Follow Through and Overlapping Action 

Follow Through adalah tentang objek sudah berhenti 

bergerak namun ada bagian yang tetap bergerak. 

Overlapping action gerakan objek yang berubah arah 

pada saat objek melanjutkan gerakan awal. Keduanya 

berfungsi untuk membuat gerakan yang alamiah.  

g. Slow in and slow out  

Slow In dan Slow Out berfungsi menentukan 

percepatan dan perlambatan gerak objek. Slow in 

terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat 

kemudian menjadi cepat. Slow out kebalikan slow in. 

Biasanya dikenal dengan easy in atau easy out. 
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h. Exaggeration 

Melebih-lebihkan, sehingga gerakan terlihat lebih 

lucu 

i. Secondary Action 

Gerakan yang dihasilkan dari gerakan lain. Terdiri 

dari tindakan sekunder terhadap tindakan utama. 

Contoh gerakan rambut, baju pada karakter. 

j. Arcs  

Hal ini berlaku untuk objek yang bergerak memutar, 

atau benda yang dilempar bergerak sepanjang lintasan 

yang berbentuk parabola. 

k. Solid drawing 

Animator harus benar benar mengerti sifat dasar dari 

sebuah benda tiga dimensi, anatomi, berat, cahaya dan 

bayangan, serta hal lainnya. 

l. Appeal 

Prinsip Appeal merupakan cara untuk menyampaikan 

suatu pesan dalam bentuk kesan yang menarik dan 

komunikatif 

2.7.3 Cetak 

Menurut Onong U.Effendy dalam bukunya Kamus Komunikasi (1989) 

menyebutkan bahwa media komunikasi eksternal adalah  

Perancangan Sosialisasi..., Tania Pratiwi, FSD UMN, 2017



“Hubungan masyarakat yang diselenggarakan oleh suatu organisasi 

dengan publik luar organisasi, seperti penduduk dilingkungan 

sekitar, instansi pemerintah, pers, pelanggan, konsumen dan lain-

lain yang ada kaitannnya dan diduga ada kaitannya dengan 

organisasi tersebut dengan kegiatan komunikasi dua arah secara 

timbal balik dalam rangka membina kerjasama yang akrab demi 

kepentingan dan keuntungan bersama yang dilandasi azas saling 

pengertian dan saling mempercayai”. (Hlm. 126) 

2.7.3.1 Poster 

Menurut Eskilson (2012) berpendapat bahwa poster adalah suatu cetakan 

yang di desain untuk dipajang di dinding atau papan vertical. Pada 

umumnya poster terdiri atas elemen grafis atau teks, atau gabungan dari 

kedua elemen. Poster di desain untuk menarik perhatian dan informatif 

kepada audiens. Poster merupakan salah satu sarana yang masyarakat bisa 

gunakan untuk komunikasi. 

2.7.3.2 Flyer 

Menurut Widyatama (2009) menyatakan bahwa Flyer merupakan media 

untuk mengiklankan sesuatu dalam bentuk kertas yang ditujukan untuk 

target yang luas dan lebih sering diletakan ditempat umum, diberikan ke 

masing-masing individu atau dikirimkan melalui surat. Di tahun 2010, 

pembuatan flyer mulai dari fotokopi yang murah hingga di laminating 

mengkilap dengan warna. 
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2.7.3.3 Brosur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, brosur merupakan bahan 

informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis. 

Pada umumnya, brosur di desain untuk mempunyai informasi yang lebih 

banyak dari flyer yang dapat menarik perhatian dan informatif. 
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