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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tidur 

2.1.1. Pengertian Tidur 

Chokroverty dan Sahota (2011) mengartikan tidur sebagai suatu 

karakteristik fenomena tubuh manusia yang dalam keadaan tidak sadar, 

dimana saraf motorik menjadi pasif, dan tubuh yang tidak responsif 

kepada stimuli eksternal (Hlm. 74). Terdapat dua jenis tidur, yaitu tidur 

REM (Rapid Eye Movement) dimana manusia berada dalam keadaan tidur 

yang belum terlalu pulas dengan mata yang bergerak secara cepat, dan 

tidur NREM (Non Rapid Eye Movement) dimana tubuh manusia sudah 

berada dalam kondisi pulas dengan sedikit aktivitas dari organ. 

2.1.2. Begadang 

1. Pengertian Begadang 

Begadang diartikan sebagai tindakan tidak tidur dan berjaga hingga larut 

malam atau sepanjang malam. (Sumber: http://kbbi.web.id/begadang) 

Berdasarkan dari arti kata menurut KBBI, begadang dilakukan pada rentan 

waktu malam, yakni menurut badanbahasa.kemdikbud.go.id adalah mulai 

pada pukul 18.30 hingga pukul 24.00 (sumber: 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/210). 

 

2. Dampak Begadang 

Aktivitas begadang mempunyai dampak yang cukup gawat. Pada saat 

malam hari, neuron retinohypothalamic tract akan mengirim sinyal dari 
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retina mata kepada otak dan tubuh manusia secara otomatis akan 

mengeluarkan hormon Melatonin yang membuat manusia mengantuk, 

reaksi ini yang membentuk jam biologis manusia / Circadian Rhytms 

(Chokroverty & Sahota, 2011:60). Jika jam biologis manusia tidak teratur, 

maka pengelolaan organ dan produksi hormon menjadi turut tidak 

beraturan dan menyebabkan banyak anomali kesehatan yang terjadi. 

Seperti yang terjadi pada jantung menurut Chokroverty (2011) 

menyebabkan peningkatan tekanan darah dan penumpukan lemak (hlm. 75 

– 76), menurut penelitian Broussard dan tim (2012) begadang dapat 

menyebabkan penurunan kualitas insulin yang dapat menyebabkan 

penyakit diabetes, dan menurut hasil wawancara dengan dr. Robert 

Manafe, begadang dapat menyebabkan kelelahan pada otak dan 

peningkatan resiko stroke. 

 

2.2. Kampanye 

Menurut Roger dan Storey, dalam Antar Venus (2004) mengartikan kampanye 

sebagai tindakan – tindakan komunikasi yang dilakukan untuk menciptakan suatu 

efek pada sekelompok masyarakat dalam kurun waktu tertentu (Hlm. 7).  

 

2.2.1. Jenis Kampanye 

Dalam perancangan kampanye sosial ini, penulis menggunakan jenis 

kampanye Ideologically Oriented Campaign, yaitu jenis kampanye sosial yang 

mempunyai tujuan khusus menurut Charles U. Larson (2009:280). Perancangan 
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kampanye sosial tentang bahaya begadang ini disusun dengan tujuan mengubah 

persepsi mahasiswa tentang begadang dan mengurangi jumlah mahasiswa yang 

melakukan aktivitas begadang. 

 

2.2.2. Tahapan Perencanaan Kampanye 

Menurut Anne Gregory (2004) dalam bukunya, menjabarkan tahapan perencanaan 

dalam  kampanye adalah: 

1. Analisis 

2. Tujuan 

3. Publik 

4. Pesan 

5. Strategi 

6. Taktik 

7. Skala waktu 

8. Sumber daya 

9. Evaluasi 

10. Peninjauan 

 

2.2.3. Persuasi Sebagai Titik Tolak Kampanye 

Venus (2004) mengatakan bahwa kampanye sosial adalah sebenarnya tindakan 

persuasif (Hlm. 29). Penulis mengadopsi salah satu aspek yang dijabarkan oleh 

Venus yaitu mendramatisasi gagasan dan pesan untuk menggugah dan 

mengundang audiens untuk mencapai tujuan kampanye. 
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2.2.4. Teknik Kampanye 

Penulis mengambil salah satu teknik kampanye menurut Ruslan (2008) dalam 

perancangan kampanye sosial, yaitu teknik integratif dimana kampanye dilakukan 

secara komunikatif dengan audiens untuk dapat menyatu dengan mereka dan 

mencapai tujuan bersama. 

 

2.2.5. Media Kampanye 

Media menurut Ruslan (2008) adalah mediator untuk penyampaian pesan kepada 

audiens dengan pengelompokkan demikian: 

1. Media umum: Surat menyurat dan telegram 

2. Media massa: Media cetak, surat kabar, majalah, dll. 

3. Media khusus: Iklan / TV Commercial, logo, dll 

4. Media Internal: Media yang dipakai secara terbatas oleh kalangan tertentu 

biasanya dipakai non komersil. 

Penulis merancang kampanye sosial ini dalam media khusus dimana hasil 

riset data survey sampling yang penulis terima menyatakan bahwa media yang 

cocok untuk perancangan kampanye sosial ini adalah video infografis. Tak hanya 

menjadikan video Infografis Youtube dan Instagram menjadi media primer, 

namun penulis merancang media sekunder semacam poster infografis dan yang 

lainnya. 
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2.3. Desain Komunikasi Visual  

Desain menurut David A. Lauer dan Stephen Pentak (2008) didefinisikan sebagai 

kegiatan mengatur dan merencanakan dengan disiplin – disiplin seni (Hlm.12). 

Baer (2008) mengartikan seorang desainer sebagai seseorang yang merancang 

komunikasi visual tidak hanya menggunakan elemen teks dan gambar, namun 

juga  warna, simbol, dll untuk menciptakan suatu karya dengan nilai estetika yang 

efektif dalam menyampaikan pesan (Hlm.14). 

 

2.3.2. Multimedia 

Vaughan (2011) mendefinisikan multimedia sebagai kombinasi akur atas 

manipulasi digital elemen text, foto, gambar, suara, animasi, dan video (Hlm.3). 

1. Video 

Walter dan Gioglio (2012) menyatakan bahwa video mempunyai 

kekuatan dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat menjadi fokus 

utama audiens (Hlm.34). Perancangan kampanye yang dilakukan 

penulis mengambil pendekatan video untuk menarik perhatian 

target audiens. 

2. Infografis 

Infografis menyatukan data dan visual dan menjadikannya sebuah 

cerita (Hlm. 34). Baer (2008) juga turut menjelaskan infografis 

sebagai terjemahan dari data yang kompleks, berantakan, dan tidak 

terstruktur menjadi data yang berharga dan menjadi informasi yang 

menarik (Hlm.12). Penulis mengambil pendekatan infografis pada 
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video kampanye yang akan dirancang karena infografis merupakan 

pendekatan yang cocok untuk menampilkan banyak data dengan 

gambar untuk menjadi informasi yang menarik. Fernando Gomez 

Baptista dalam Baer (2008) mengatakan bahwa kemampuan 

penyerapan informasi menjadi meningkat jika sebuah desain 

menggabungkan antara data dan gambar (Hlm. 13). 

 

2.3.3. Flat Design Style 

UXPin (2015) dalam bukunya menjelaskan bahwa Flat Design merupakan gaya 

yang tercipta hasil dari adopsi teknik dari gaya Swiss, International Design, 

sampai dengan Minimalism (hlm. 10). Terdapat lima teknik desain yang sangat 

melekat pada prinsip Flat Design (hlm. 10 – 14): 

1. Long shadow: Bayangan panjang dengan garis tegas pada elemen 

desain untuk mempertegas elemen tersebut. 

2. Bright color palettes: Flat Design mempergunakan warna – warna 

cerah yang tegas. 

3. Simple typography: Flat Design umumnya menggunakan font San 

Serif agar mudah untuk dibaca. 

4. Ghost buttons: Ikon dengan outline tegas dalam background yang 

ramai. 

5. Minimalism: Flat Design mewakili objek – objek dalam bentuk, warna, 

bayangan, dan gradasi warna yang simpel. 
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Penulis mempertimbangkan untuk menggunakan gaya desain ini karena gaya ini 

mudah untuk menarik perhatian dan dipahami, tipografi mudah dibaca, ikon dan 

bentuk mudah untuk dipahami (hlm.15). 

 

2.3.4. Warna 

Dameria (2008) dalam bukunya mengatakan bahwa warna tercipta dari tiga 

elemen, yaitu sumber cahaya, objek, dan subjek yang melihat (hlm. 60). Terdapat 

dua macam pencampuran warna: 

1. Warna adiktif 

Adalah warna cahaya yang terdiri dari warna merah, biru, dan hijau 

yang jika digabungkan akan menjadi semakin cerah. Penulis cederung 

menggunakan warna ini untuk media primer perancangan kampanye karena 

berhubungan dengan media elektronik yang menghasilkan cahaya. 

2. Warna substraktif 

Adalah warna pigmen tinta  yang terdiri dari warna Cyan, Magenta, 

Yellow, Key. Warna ini jika digabungkan akan menjadi semakin gelap. 

Penulis menggunakan warna ini untuk media sekunder kampanye yang 

menggunakan media print. 
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