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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Kampanye 

Secara garis besar, kampanye didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang 

melibatkan proses komunikasi dengan tujuan membujuk dan mempengaruhi 

sekelompok masyarakat tertentu. Kampanye dijalankan dengan fokus pada sebuah 

permasalahan tertentu dan dengan sifat persuasif menciptakan dampak tertentu 

sesuai dengan yang telah direncanakan. Kampanye dilaksanakan oleh nara 

sumber/komunikator yang jelas, seperti perusahaan, lembaga, dan lain-lain, serta 

dijalankan dengan tema dan program yang telah direncanakan sebelumnya. 

Kampanye dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan yang telah 

ditetapkan (Ruslan, 2013, hlm. 22-23). 

2.1.1. Tujuan Kampanye 

Pada umumnya, pihak yang mengadakan sebuah kampanye bukanlah individu, 

melainkan lembaga, yang dapat berasal dari segala lingkungan baik pemerintahan, 

swasta, atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kampanye diadakan demi 

mencapai tujuan tertentu dari pihak penyelenggara. Pada umumnya, kampanye 

diadakan untuk mempengaruhi kesadaran dan pemikiran masyarakat pada 

masalah tertentu. Pada kegiatan kampanye, pihak penyelenggara mengharapkan 

adanya perubahan pemikiran yang kemudian diikuti dengan tindakan yang 

diharapkan. Apapun tujuan yang diharapkan dari setiap penyelenggara kampanye, 

kegiatan kampanye tidak lepas dari aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. 
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Ostergaard menyebut ketiga aspek ini dengan awareness, attitude, dan action 

(Venus, 2011, hlm. 14-17). Ketiga aspek tersebut saling terkait yang wajib dicapai 

secara bertahap. 

1. Awareness 

Tahap ini bertujuan untuk memunculkan kesadaran dan berubahnya keyakinan 

masyarakat tertentu tentang isu yang diangkat dalam sebuah kampanye.  

2. Attitude 

Tahap ini mengharapkan adanya perubahan sikap, yaitu munculnya rasa suka, 

simpati, dan kepedulian target terhadap isu yang diangkat. 

3. Action 

Tahap terakhir ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat tertentu 

sehingga ada tindakan yang dilakukan oleh target kampanye, baik tindakan 

yang hanya dilakukan sekali maupun yang berkelanjutan.  

2.1.2. Jenis-jenis Kampanye 

Menurut Venus, kegiatan kampanye terbagi ke dalam tiga kategoti (Venus, 2011, 

hlm. 10-12), yaitu: 

1. Product-oriented campaigns  

Kampanye jenis ini juga sering disebut commercial campaigns atau corporate 

campaign. Kampanye ini berpusat pada produk sehingga umum terjadi pada 
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lingkungan bisnis. Tujuan utama dari kampanye ini adalah untuk memperoleh 

keuntungan finansial. 

2. Candidate-oriented campaigns 

Kampanye ini berpusat pada kandidat yang memiliki hasrat untuk 

mendapatkan kekuasaan politik. Kampanye ini juga disebut dengan political 

campaigns. Tujuan utama dari dilakukannya kampanye ini adalah untuk 

memperoleh dukungan dari masyarakat terhadap kandidat yang mencalonkan 

diri. 

3. Ideologically or cause oriented campaigns 

Kampanye ini berpusat pada tujuan-tujuan tertentu yang memiliki tujuan 

perubahan sosial sehingga sering disebut dengan social change campaigns. 

Kampanye ini didasari oleh adnaya masalah sosial tertentu yang kemudian 

ditangani dengan harapan adanya perubahan sikap dan perilaku dari target 

yang ditujukan. Biasanya, kam[anye yang tidak dapat dikategorikan dalam 

kampanye produk maupun politik akan dikategorikan sebagai kampanye 

perubahan sosial ini. Oleh karena itu, cakupan kampanye kategori ini cukup 

luas.  

2.1.3. Model Kampanye 

Salah satu model kampanye menurut Venus adalah Ostergaard (Venus, 2011, hlm. 

14-17). Model kampanye ini dikembangkan oleh seorang teoretisi dan praktisi 

kampanye dari Jerman, Lein Ostergaard. Kata-kata kunci yang digunakan dalam 
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model kampanye ini antara lain kuantifikasi, cause and effect analysis, data, dan 

theoretical evidence.  

Sebuah program kampanye harus dimulai dari tahap identifikasi masalah 

atau yang disebut dengan pra-kampanye. Tahap pertama ini dilakukan oleh 

pembuat kampanye dengan mengidentifikasi masalah faktual yang dirasakan. 

Setelah itu, berdasarkan masalah yang ditemukan, maka harus ditemukan 

hubungan sebab-akibat (cause and effect) antara masalah dengan fakta yang ada. 

Analisis sebab-akibat ini harus tepat, baik berdasarkan bukti ilmiah maupun 

secara nalar.  

Tahap selanjutnya dapat dilakukan dengan pengelolaan kampanye. Tahap 

ini dimulai dengan proses perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Riset 

dibutuhkan dalam tahap ini untuk mengidentifikasi karakter target utama 

kampanye. Identifikasi target ini penting dilakukan dengan tujuan menentukan 

pesan dan konsep yang akan diterapkan dalam perancangan. Pada tahap kedua ini, 

seluruh isi program kampanye harus diatur sedemikian rupa untuk dapat 

mempengaruhi aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku target utama. Ketiga aspek 

tersebut merupakan prasyarat untuk terjadinya perubahan perilaku.  
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2.1.4. Teknik Kampanye 

Terdapat beberapa teknik kampanye untuk mendukung keberhasilan penyampaian 

pesan kepada target (Ruslan, 2008, hlm. 71-74), yaitu: 

a. Partisipasi 

Merupakan teknik kampanye yang mengikutsertakan audiens yang kemudian 

mampu memancing minat ke dalam kegiatan kampanye dengan tujuan 

menumbuhkan saling pengertian, menghargai, kerja sama, dan toleransi.  

b. Asosiasi 

Isi kampanye yang disajikan dalam teknik asosiasi merupakan isi yang 

berkaitan dengan peristiwa maupun objek tertentu yang sedang hangat 

dibicarakan di khalayak ramai untuk memancing perhatian masyarakat.  

c. Teknik integratif 

Teknik integratif menggunakan cara menyatukan diri (pembuat kampanye) 

dengan target utamanya secara komunikatif dengan menggunakan kata-kata 

seperti “kami, kita, Anda,” dan sebagainya, yang mengisyaratkan bahwa pesan 

yang disampaikan adalah bukan untuk kepentingan pribadi, namun bersama.  

d. Teknik ganjaran 

Cara teknik ini mempengaruhi targetnya adalah dengan menjanjikan sesuatu 

sebagai hadiah berupa: 

1. Benefit atau manfaat, kegunaan, dan sebagainya. 
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2. Ancaman, kekhawatiran, dan sebagainya.  

e. Teknik penataan patung es 

Teknik ini merupakan teknik dimana upaya penyampaian pesan dilakukan 

dengan menata isi kampanye sedemikian rupa sehingga terlihat indah, enak 

dibaca, dan enak didengar, sehingga menjadikannya menarik. Contohnya 

adalah dengan menggunakan slogan yang berirama.  

f. Memperoleh empati 

Teknik ini menempatkan target kampanye dalam posisi “ikut merasakan” 

sehingga turut peduli terhadap isu yang diangkat. 

g. Teknik koersi atau paksaan 

Teknik ini menekankan paksaan yang menimbulkan rasa takut maupun 

khawatir pada target apabila tidak mengikutinya. 

2.1.5. Komponen-komponen kampanye 

Kegiatan kampanye dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh komponen 

yang ada namun harus tetap memiliki kesinambungan, atau dapat juga dilakukan 

dengan hanya menggunakan salah satu komponen (Altstiel & Grow, 2010, hlm. 

134).  

a. Advertising 

Kampanye dapat disampaikan melalui majalah, iklan televisi, radio, koran, 

billboards, dll. Advertising biasa disebut dengan iklan yang berasal dari bahasa 
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melayu I’lan yang artinya meneriakkan atau menyerukan. Iklan dapat 

didefinisikan sebagai penyeruan sebuah informasi kepada audiens sehingga 

diperhatikan (Supriyono, 2010, hlm. 127). Dengan kata lain, iklan merupakan 

salah satu media promosi yang dapat didefinisikan sebagai bentuk komunikasi 

non-personal yang menyuarakan tentang sebuah produk, jasa, maupun ide.  

Iklan bersifat membujuk publik/target audiens tertentu dengan 

menggunakan elemen-elemen verbal maupun visual melalui media yang dianggap 

efektif agar produk atau jasa yang ditawarkan tersampaikan pada masyarakat. 

Iklan termasuk salah satu bentuk promosi yang paling efektif karena 

jangkauannya yang luas.  

1. Media Iklan 

a. Above the line  

Merupakan kegiatan promosi melalui media massa berupa televisi, surat 

kabar, radio, billboard, yang mampu menjangkau masyarakat secara luas 

dalam waktu bersamaan (Wiryawan, 2008, hlm.10). Contoh-contoh media 

ATL adalah billboard, iklan televisi, radio. 

 

 

 

Gambar 2.1. Contoh media ATL 

(sumber: templateof.com) 
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b. Below the line  

Merupakan kegiatan promosi yang tidak melalui sarana media massa. BTL 

dilakukan melalui direct marketing, media seperti brosur, flyer, dll.  

 

 

 

Gambar 2.2. Contoh media BTL 

(sumber: ayuprint.co.id) 

c. Through The Line 

Merupakan kegiatan promosi yang menggabungkan above the line dan 

below the line. Promosi dengan menggunakan media through the line 

memasarkan produk melalui media massa dan direct marketing secara 

bersamaan. Dengan menggunakan media through the line, perusahaan 

dapat menyampaikan pesan yang ingin ditawarkan kepada target pasar 

dengan lebih efektif.  

b. Promotion 

Mengkampanyekan suatu produk/jasa dalam jangka waktu pendek. Hal yang 

diberitahukan adalah penawaran spesial, diskon, undian, dan lain-lain.  
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c. Public relations 

Kampanye dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan perancangan event, 

newsletters, dan sebagainya.  

d. Internet marketing 

Kampanye dapat disampaikan melalui website, iklan yang disampaikan melalui 

jaringan internet, marketing melalui mesin pencari, maupun program interaktif 

dalam jaringan.   

e. Social media 

Kampanye dapat juga disampaikan melalui media-media sosial yang ada saat ini, 

seperti blog, menyebarluaskan foto dan video melalui media sosial seperti 

instagram, line, dan lain-lain.  

f. Direct marketing 

Kampanye yang dilakukan secara langsung kepada target, seperti mengirim email 

langsung, dan sebagainya.  

g. Mobile  

Kampanye melalui telepon genggam, permainan, dan lainnya yang akan 

berkembang sebelum naik cetak.  
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2.2. Proses Pemasaran 

Menurut Morissan dalam bukunya Periklanan (2010, hlm. 55-72), proses sebuah 

perusahaan dalam menentukan pasar yang akan dijadikan target disebut proses 

pemasaran. Proses ini mencakup 4 langkah, yaitu: 

a. Identifikasi pasar 

Identifikasi pasar penting untuk dilakukan karena kebutuhan, sikap, dan gaya 

hidup konsumen selalu berbah-ubah. Selain itu, perusahaan pesaing yang juga 

melakukan banyak pendekatan dan pemasaran kepada konsumen juga perlu 

diperhatikan. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi kebutuhan segmen 

dalam masyarakat yang kemudian memilih target segmen mana yang sesuai 

dengan hasil identifikasi tersebut. Proses ini juga dilakukan dengan 

mengelompokkan orang-orang dengan gaya hidup, kebutuhan, dan ketertarikan 

yang sama. Proses pemasaran terdiri dari tahap-tahap segmentasi, targeting, 

dan positioning. Segmentasi merupakan strategi untuk memahami pola 

konsumen, targeting merupakan penentuan target pasar, dan positioning 

merupakan tahap perusahaan memasuki otak konsumen. 

b. Segmentasi pasar 

Pada tahap ini perusahaan mengelompokkan pasar kedalam kelompok yang 

lebih spesifik, yaitu kelompok dengan kebutuhan yang sama dan kelompok 

yang memberikan respon yang serupa terhadap sebuah kegiatan pemasaran. 

Segmentasi pasar terdiri atas segmentasi demografis, geografis, geodemografis, 

dan psikografis. 
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1. Segmentasi demografis merupakan segmentasi dengan dasar usia, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, suku, dll.  

2. Segmentasi geografis merupakan pembagian kelompok berdasarkan 

wilayah, kota, maupun Negara. 

3. Segmentasi geodemografis merupakan penggabungan antara 

segmentasi demografis dan geografis, dimana perusahaan membagi 

kelompok berdasarkan wilayah geografis yang sempit (kawasan 

pemukiman, kelurahan, dll) dan yang memiliki karakter demografis 

serupa.  

4. Segmentasi psikografis merupakan tahap mengelompokkan pasar 

berdasarkan gaya hidup dan kepribadian yang tentu saja sangat 

berpengaruh pada pola mereka dalam menentukan pilihan produk.  

c. Target pasar 

Pemilihan target pasar oleh sebuah perusahaan akan memberi pengaruh yang 

besar pada kegiatan strategi promosi. Pada penentuan target pasar, perusahaan 

akan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang akan dijadikan target 

utama.  

d. Positioning 

Positioning merupakan tahap bagaimana sebuah perusahaan memposisikan 

produknya di dalam otak masyarakat sehingga memiliki nilai dan image 

tertentu. Positioning ini harus mampu mewakili citra produk yang ingin 
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perusahaan cetak dalam otak masyarakat. Menurut Kartajata (2007, hlm. 57), 

positioning merupakan kegiatan bagaimana sebuah perusahaan membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap produknya.  

 Ada beberapa  cara untuk menentukan positioning (Kotler, 2000, hlm. 

265), antara lain: 

1. Positioning menurut atribut : Positioning dilakukan dengan menjual 

keunggulan atribut yang dimiliki produk dibanding yang dimiliki oleh pesaing.  

2. Positioning menurut manfaat : Positioning dilakukan dengan melihat 

manfaat yang dapat diberikan suatu produk, kemudian menjualnya pada 

masyarakat. 

3. Positoning menurut penggunaan : Positioning dilakukan dengan menjual nilai 

penggunaan produk pada masyarakat. 

4. Positioning menurut pengguna : Positioning dilakukan dengan 

memposisikan produk yang dijual sebagai produk terbaik untuk target utama. 

5. Positioning menurut pesaing : Merek produk ditonjolkan secara 

keseluruhan dan diposisikan lebih baik daripada pesaing. 

6. Positioning menurut kategori produk : Produk yang dijual diposisikan sebagai 

pemimpin dalam kategorinya. 

7. Positioning menurut harga : Positioning dilakukan dengan menjual nilai harga 

terbaik produk. 
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2.3. Promosi 

Promosi didefinisikan sebagai bentuk komunikasi pemasaran untuk 

menginformasikan dan membujuk orang-orang untuk menerima, memberi, dan 

loyal pada produk, jasa, maupun ide yang ditawarkan (Morissan, 2010, hlm 16). 

Dalam penulisan yang dikutip dari sebuah jurnal, menurut Tjiptono, promosi juga 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemasaran suatu produk atau 

jasa karena dalam pembelian produk atau jasa, konsumen akan membutuhkan 

informasi yang berkaitan. 

Menurut Rajagopal dari pengutipan jurnal, untuk menjalankan program 

promosi kepada target pasar, dibutuhkan media communication atau disebut juga 

alat komunikasi untuk menyalurkan pesan yang ingin perusahaan sampaikan 

kepada target. Media dapat diartikan sebagai sarana komunikasi seperti koran, 

majalah, radio, televisi, pamflet, flyer, billboard, dan internet. 

2.3.1. Analisis dan Strategi Promosi 

Menurut Morissan dalam buku periklanan (2010, hlm. 51-54), analisis dan strategi 

promosi terdiri atas 3 tahap, yaitu: 

1. Analisis peluang 

Menganalisis peluang pasar berguna untuk mengetahui dimana penjualan suatu 

perusahaan akan berhasil, dimana kebutuhan akan produk perusahaan yang 

paling besar. Analisis peluang ini dapat dilakukan dengan cara memperhatikan 

apakah terdapat kenaikan permintaan akan produk tertentu pada pasar.  
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2. Analisis kompetitif 

Analisis ini dilakukan terhadap persaingan yang ada pada segmen pasar yang 

akan dimasuki. Hal yang perlu dianalisis adalah meneliti keuntungan 

kompetitif, yang merupakan keunggulan sebuah perusahaan pesaing. Selain itu, 

program pemasaran dari competitor juga harus diperhatikan, karena akan 

berpengaruh juga pada program pemasaran peruhaan sendiri.  

3. Target pemasaran 

Kebutuhan konsumen akan selalu berubah setiap waktunya. Oleh karena itu, 

perusahaan harus menyesuaikan dari segi produk maupun strategi. Sebuah 

perusahaan kemudian akan memilih segmen pasar yang cocok untuk dijadikan 

target dan kemudian akan menjadi fokus kegiatan promosi perusahaan tersebut.  

2.4. Konsumen 

2.4.1. Pengambilan Keputusan Konsumen 

Menurut Kristianto (2011, hlm. 21-28), pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh konsumen dalam pembelian sebuah produk/jasa terbagi menjadi 2 golongan, 

yaitu: 

1. Pengambilan keputusan dengan keterlibatan konsumen yang tinggi. Contoh: 

membeli kendaraan bermotor, membeli rumah, dll. 

2. Pengambilan keputusan dengan keterlibatan konsumen rendah. Contoh: 

membeli minuman, makanan, dll. 

Perancangan Visual... Angelia Andriani, FSD UMN, 2016



24 
 

Pengambilan keputusan biasanya melibatkan beberapa pihak, yaitu: 

1. Initiator : Pihak yang memiliki inisiatif dan kebutuhan untuk membeli suatu 

produk/jasa, namun tidak memiliki wewenang untuk melakukan 

traksaksi sendiri. 

2. Influencer : Pihak yang memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan 

untuk membeli produk/jasa, baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja. 

3. Decider : Pihak pengambil keputusan dalam hal apa, bagaimana, dan kapan 

untuk membeli sebuah produk/jasa. 

4. Buyer : Pihak yang secara langsung melakukan traksaksi pembelian. 

5. User  : Pihak yang menggunakan sebuah produk/jasa yang telah dibeli. 

2.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Ada 4 variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil 

keputusan, yaitu (Kristianto, 2011, hlm. 43-46): 

1. Variabel internal 

a. Pribadi  : Keputusan untuk membeli sebuah produk/jasa sangat dipengaruhi 

oleh usia, pekerjaan, gaya hidup, kepribadian. 

b. Psikologis : Keputusan untu kmembeli sebuah produk/jasa yang dipasarkan 

sangat dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, kepercayaan, dan sikap 

yang dipegang oleh seseorang.  
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2. Variabel eksternal 

a. Kebudayaan : Merupakan faktor paling mendasar dalam penentu keinginan dan 

perilaku seseorang. Segala nilai dasar, moral, serta persepsi 

seorang individu berpengaruh pada dimana lingkungan hidup 

seorang individu hidup.  

b. Sosial  : Faktor yang memberikan pengaruh langsung maupun tidak 

langsung kepada seorang individu dalam perilaku mengambil 

keputusan.  

2.5. Komunikasi 

Komunikasi merupakan sebuah bentuk dimana manusia saling berinteraksi dan 

mempengaruhi satu sama lain, tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, 

namun juga dalam ekspresi wajah, lukisan, teknologi, baik sengaja maupun tidak 

sengaja (Wiryanto, 2004, hlm. 7). Komunikasi juga dapat didefinisikan sebagai 

sebuah proses orang-orang saling berinteraksi melalui simbol apapun untuk 

menafsirkan dan menciptakan sebuah makna.  

2.5.1. Metode Komunikasi 

Metode komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu informasi komunikasi, komunikasi 

persuasive, dan komunikasi instruktif (Uprini, 2002, hlm.14).  

Metode informasi komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi 

yang bersifat edukatif, sitimulatif, dan persuasif. Cakupan sasaran komunikasi 
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jenis ini berjumlah cukup besar, namun isi pesan yang disampaikan tidak terlalu 

mendetail dan berpengaruh kepada target.  

Metode komunikasi persuasive bersifat membujuk target secara halus 

dan secara tidak langsung mengarahkan target untuk menilai informasi yang 

mereka terima sehingga kemudian dapat mengambil keputusan apakah akan 

terpengaruh atau tidak. Metode komunikasi persuasive ini membutuhkan waktu 

yang cukup lama karena dilakukan secara rutin.  

Metode komunikasi instruktif merupakan metode yang berupa arahan 

atau perintah untuk melakukan sesuatu. Metode ini lebih efektif apabila tujuannya 

dalam jangka waktu dekat, namun metode ini bersifat otoriter.  

2.6. Barongsai  

Menurut kepercayaan tradisional Tiongkok seperti yang dikutip dari CNN 

Indonesia (cnnindonesia.com), tarian barongsai digunakan untuk mengusir roh-

roh jahat karena dipercaya roh jahat takut dengan suara keras. Pertama kalinya 

barongsai hadir pada tahun 1500 lalu. Pada masa Dinasti Qing dikisahkan ada 

monster yang mengganggu penduduk di wilayah Tiongkok sehingga penduduk 

resah dan ketakutan. Tiba-tiba muncul seekor singa yang berusaha menghalangi 

gangguan monster tersebut dan berhasil mengalahkannya. Setelah penduduk 

merasa aman, singa penolong tersebut pun pergi. Akan tetapi, setelah kemudian 

monster tersebut kembali lagi untuk membalas dendam, singa tersebut tidak 

pernah muncul lagi. Semenjak itu lah para penduduk menciptakan sendiri kostum 
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yang berwujud seperti singa penolong tersebut yang kini dikenal dengan nama 

barongsai. Monster tersebut pun ketakutan dan pergi.  

Kini, barongsai selalu hadir di perayaan-perayaan besar seperti imlek 

untuk mengusir segala aura jahat yang mengancam. Suara pukulan gong dan 

musik lainnya yang mengiringi tarian barongsai pun dipercaya dapat membawa 

keberuntungan.  

Seperti yang dilansir dari www.fobi.or.id, sebuah situs resmi milik 

Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (www.fobi.or.id), Barongsai terbagi 

menjadi 2 jenis, yaitu Singa Utara dan Singa Selatan. Singa Utara berkaki empat 

dan memiliki surai ikal. Bila dibandingkan dengan Singa Selatan, penampilan 

Singa Utara akan terlilhat lebih natural dan lebih mirip dengan singa asli daripada 

Singa Selatan. Singa Selatan memiliki sisik dan jumlah kaki yang bervariasi, 

antara dua atau empat. Singa Selatan juga dilengkapi dengan tanduk di kepalanya. 

Gerakan antara dua jenis barongsai tersebut juga berbeda. Singa Selatan terkenal 

dengan gerakan keras pada kepalanya serta melonjak-lonjak seiring dengan 

tabuhan gong dan tambur, sedangkan gerakan Singa Utara cenderung terlihat 

lebih lincah dan natural karena memiliki empat kaki yang memudahkannya 

bergerak dan bergaya. 

Untuk menjadi pemain dan pelatih barongsai, seseorang diharuskan untuk 

memiliki sifat-sifat dasar yang diambil dari falsafah tradisional Tionghoa, yaitu: 

a. Zhong (loyalty)   : Sifat adanya loyalitas pada negara, pada organisasi  

pembina, dan pada kebudayaan. 
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b. Zhen (righteousness)  : Berpegang pada kebenaran dan sportifitas dalam  

pertandingan 

c. Ee (endurance)  : Memiliki fisik yang kuat  

d. Yung (bravery)   : Memiliki mental berani 

e. Zhi (wisdom)   : Kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak 

f. Chen (sincerity)   : Ketulusan hati untuk terus mempelajari barongsai 

g. He (harmony)   : Keserasian hubungan dengan semua orang 

h. Li (mannerism)   : Kepribadian yang baik untuk mematuhi peraturan 

yang ada 

2.6.1. Benefit Barongsai 

2.6.1.1. Benefit Tradisi 

Barongsai sebagai tradisi kesenian khas China sangat dipengaruhi oleh 

sistem nilai yang ada dalam kelompok masyarakat ini, seperti yang dikutip 

dari www.tionghoa.info. Kegiatan barongsai tak lepas dari kepercayaan 

masyarakat Tionghoa sebagai pembawa kesuksesan dan keberuntungan, 

oleh sebab itu digunakan dalam acara hari raya besar seperti tahun baru 

Imlek dan acara pembukaan usaha baru. Barongsai dipercayai dapat 

membersihkan suatu tempat dari hal-hal yang negatif. Suara musik dan 

drum yang nyaring dari permainan barongsai dipercayai dapat mengusir 
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efek negatif. Selain itu, tarian dan gerakan barongsai dipercayai mampu 

mengusir roh-roh jahat. Keberadaan barongsai sendiri menyimbolkan 

keberuntungan dan kekuatan. Seluruh kepercayaan barongsai ini kemudian 

sangat dihargai oleh masyarakat Tionghoa karena dianggap sakral.  

2.6.1.2. Benefit Fisik 

Selain memiliki benefit dari sisi tradisi, kegiatan barongsai juga 

memberikan beberapa benefit secara fisik, seperti yang dikutip dari situs 

resmi Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (www.fobi.co.id). 

Pemanasan yang wajib dilakukan sebelum memainkan barongsai dapat 

meningkatkan koordinasi dan kemampuan motorik sistem syaraf tubuh. 

Selain itu, daya tahan organ tubuh jantung dan paru-paru juga 

ditingkatkan. Hal-hal penting dalam meningkatkan daya tahan jantung dan 

paru-paru antara lain banyaknya frekuensi latihan dalam seminggu, 

intensitas aktivitas dalam kegiatan pelatihan, tipe aktivitas yang dilakukan 

dalam pelatihan, serta waktu melakukan aktivitas dalam kegiatan pelatihan 

barongsai. Semua hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh detak 

jantung yang diharapkan agar daya tahannya meningkat.  

2.7. Tipografi  

Tipografi merupakan ilmu dalam menentukan pilihan dan penataan huruf pada 

sebuah bidang desain. Tipografi mampu menciptakan kenyamanan bagi pembaca. 

Huruf atau yang biasa dikenal dengan font atau typeface merupakan elemen 
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penting dalam desain karena mampu menyampaikan pesan dari sebuah bentuk 

visual menjadi dapat dimengerti secara universal (Triadi, 2010, hlm. 21). 

2.7.1. Klasifikasi Typeface 

1. Old Style 

Huruf-huruf jenis old style memiliki penekanan pada bentuk-bentuk bulat pada 

sudut-sudutnya. Serif pada typeface old style memiliki kait/serif pada setiap ujung 

huruf. Serif pada setiap huruf kecilnya memiliki sudut kemiringan (Carter, 2007, 

hlm.36-37).  

 

 

Gambar 2.3. Typeface Old Style 

(sumber: Carter, 2007, hlm. 36-37) 

2. Italic 

Typeface jenis italic memiliki bentuk yang condong kearah kanan. Di masa 

sekarang banyak orang menggunakannya untuk menekankan dan membedakan 

suatu kata. Typeface italic memiliki jarak antar karakter yang dekat dan padat 

sehingga lebih menghemat tempat. Huruf italic yang terinspirasi dari tulisan 

tangan disebut dengan script.  
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Gambar 2.4. Typeface Italic 

(sumber: Carter, 2007, hlm. 37) 

3. Transitional 

Typeface jenis ini memiliki perbedaan ketebalan dan ketipisan garis yang lebih 

kontras dibandingkan dengan jenis old style. Serif dalam huruf kecilnya lebih 

datar dan tekanan di bentuk lengkungannya memiliki posisi yang lebih tegak 

dibandingkan old style. Karakter transitional biasanya lebih lebar daripada 

karakter old style. 

 

 

 

Gambar 2.5. Typeface Transitional 

(sumber: Carter, 2007, hlm. 39) 

4. Modern 

Jenis modern ini memiliki kontras yang ekstrim antara gorean tipis dan tebal. 

Typeface jenis ini memiliki kualitas geometri yang kuat, terlihat dari bentuk 

horizontal, vertkal, dan lingkarannya yang sempurna.  
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Gambar 2.6. Typeface Modern 

(sumber: Carter, 2007, hlm. 40) 

5. Egyptian 

Typeface jenis ini memiliki bentuk kotak yang kuat pada serif-nya. Setiap goresan 

karakter Egyptian memiliki ketebalan yang sama.  

 

 

Gambar 2.7. Typerface Egyptian 

(sumber: Carter, 2007, hlm. 41) 

6. Sans Serif 

Dalam berbagai jenis typeface sans serif, perbedaan tebal tipis pada goresannya 

sangatlah kecil atau hampir tidak ada sama sekali. Kebanyakan typeface sans serif 

memiliki konstruksi yang geometris.  

 

 

Gambar 2.8. Typeface Sans Serif 

(sumber: Carter, 2007, hlm. 43) 
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Menurut Lowery, font berjenis serif lebih mudah dan enak dibaca apabila 

diaplikasikan pada selembar kertas, sedangkan sans serif lebih mendukung untuk 

pengaplikasian pada layar. Tingkat kualitas dan keterbacaan sebuah font yang 

bergantung pada tampilan fisik sebuah font disebut dengan legibility. 

2.8. Layout 

Terdapat beberapa jenis Layout (Kusrianto, 2007, hlm. 310-321), yaitu: 

1. Mondrian Layout : Penyajian bentuk layout yang mengacu pada bentuk 

persegi/square, landscape, maupun portrait. Masing-masing bidang 

diposisikan sejajar dengan area desain secara keseluruhan sehingga 

membentuk komposisi yang berpadu dan konseptual. 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Mondrian Layout 

(sumber: www.behance.net) 

2. Multipanel Layout : Sebuah bidang kerja dibagi menjadi beberapa bagian 

dengan bentuk yang sama.  
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Gambar 2.10. Multipanel Layout 

(sumber: www.blogspot.com) 

3. Picture Window Layout : Ilustrasi yang menjadi inti penyampaian ditampilkan 

secara close-up. 

 

 

 

Gambar 2.11. Picture Window Layout 

(sumber: www.pinterest.com) 

4. Copy Heavy Layout : Jenis layout yang mengutamakan bentuk copywriting 

sehingga hasil desain dominan teks. 

 

 

 

Gambar 2.12. Copy Heavy Layout 

(sumber: www.graphic-design-institute.com) 
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5. Silhouette Layout  

Jenis layout yang menonjolkan bayangan dari ilustrasi utama. 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Silhouette Layout 

(sumber: www.behance.net) 

6. Big Type Layout 

Jenis layout ini menekankan pada penampilan dan ukuran font yang besar.  

 

 

 

Gambar 2.14. Big Type Layout 

(sumber: www.wordpress.com) 

7. Circus Layout 

Layout jenis ini tidak memiliki aturan dan ketentuan yang baku.  
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Gambar 2.15. Circus Layout 

(sumber: www.behance.net) 

8. Alphabet Inspired Layout 

Peletakannya menekankan pada penyusunan huruf/angka sehingga 

menimbulkan kesan cerita. 

 

 

 

Gambar 2.16. Alphabet Inspired Layout 

(sumber: www.designer-daily.com) 

2.9. Grid 

Grid berguna dalam membantu penataan elemen-elemen visual dalam sebuah 

desain. Komposisi visual menjadi lebih mudah diatur dengan bantuan grid 

systems. Konsistensi sebuah elemen dalam desain juga dapat dijaga dengan grid 
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systems (Sihombing, 2001, hlm. 90). Terdapat lima jenis grid (Lupton & Phllips, 

2008, hlm. 187), yaitu: 

1. Single-column grid 

Merupakan jenis grid dengan struktur paling sederhana, yakni hanya terdiri 

dari satu kolom pada satu halaman.  

 

 

 

 

Gambar 2.17. Single-column grid 

(sumber: www.thinkingwithtype.com) 

2. Two-column grid 

Grid jenis ini terdiri atas 2 kolom yang terpisah dalam sebuah bidang 

halaman. Kedua kolom tidak harus berukuran sama, dapat diisi dengan teks, 

gambar, dll. 

 

 

 

Gambar 2.18. Two-column grids 

(sumber: www.magazinedesigning.com) 
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3. Multicolumn grids 

Jenis grid ini berstruktur lebih dari tiga kolom pada sebuah bidang halaman.  

 

 

 

Gambar 2.19. Multicolumn grids 

(sumber: www.opentextbc.ca) 

4. Modular grids 

Struktur grid jenis ini cocok untuk diterapkan pada desain dengan informasi 

yang banyak dan kompleks karena tersusun atas kolom yang cukup banyak. 

 

 

 

Gambar 2.20. Modular grids 

(sumber: www.drawingvectors.files.wordpress.com) 

5. Hierarchical grids 

Struktur grid yang membagi satu halaman desain menjadi beberapa area. 
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Gambar 2.21. Hierarchical grid 

(sumber: www.vanseodesign.com) 

2.10. Psikologi Warna 

Setiap warna mengandung perasaan dan sensasi yang dihasilkan yang dapat 

dibedakan satu dengan yang lainnya. Masing-masing warna dapat memberikan 

efek tertentu pada setiap individu, sadar maupun tidak sadar (Ambrose, 2008, 

hlm. 106-128). 

1. Putih  : Saleh, murni, sempurna, bersih, sehat. Putih juga dapat  memberi 

efek negative seperti duka cita, pemakaman, dan kematian.  

2. Kuning : Warna kuning terang memberi efek menyenangkan, optimis, 

kebaikan, kreatifitas, dan gairah, sedangkan warna kuning 

kehijauan menimbulkan kesan penyakit, rasa mual.  

3. Orange : Menginspirasi, bahagia, menstimulasi emosi dan selera makan, 

disenangi oleh remaja & anak-anak, hangat.  

4. Merah : Ambisius, karismatik, menarik, dinamis, aktif, bergairah, 

meransang, menggoda, menstimulasi berbagai nafsu makan. Ketika 

warna merah diperdalam menjadi burgundy, maka akan 

menghasilkan efek otoriter, berkelas, dan elegan. Ketika warna 
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merah dipermuda menjadi warna pink, maka akan menghasilkan 

efek muda, lembut, dan ramah.  

5. Biru : Alam, sejuk, bersih, dikonotasikan seperti air yang memberikan 

efek konstan, vital, menyegarkan, dan memberi kehidupan.  Ketika 

warna biru diperdalam, maka akan memberikan efek konservatif, 

keseragaman, stabil, keamanan, dan dapat dipercaya, sehingga 

banyak digunakan untuk warna-warna perusahaan. Warna biru 

muda memberi kesan tenang dan muda. 

6. Hijau  : Alam, kesejahteraan, kesegaran, kesehatan, kehidupan, dan 

ketenangan. Warna hijau juga dapat digunakan untuk 

menimbulkan kesan negative seperti kecemburuan dan iri hati. 

7. Ungu : Mewah, rohani, bangsawan, kebijaksanaan, pencerahan, dan 

keformalan. Warna ungu juga dapat menimbulkan efek seperti 

kekejaman dan kesombongan. Warna ungu banyak dipilih anak-

anak dan dapat mengembangkan imajinasi anak-anak.  

8. Hitam : Konservatif, serius, berkuasa, seksi, canggih, elegan, dan 

eksklusif. Warna hitam banyak diasosiasikan dengan benda-benda 

mahal dan berkelas. Warna hitam juga dapat memberi efek 

kematian dan duka cita.  

9. Coklat : Warna coklat memberi kesan netral, bumi, organik (kayu dan 

batu), dan hangat. Warna coklat juga dapat memberi kesan negatif 

seperti kotoran dan lumpur. 

Perancangan Visual... Angelia Andriani, FSD UMN, 2016



41 
 

2.11.  Fotografi 

Sebuah foto menampilkan suatu keadaan sesuai yang sebenarnya, tidak ada 

interpretasi lain. Karya fotografi berfungsi sama halnya dengan gambar, lukisan, 

maupun ornamen lainnya, yaitu menjadi sebuah hiasan atau ilustrasi (Kusrianto, 

2011, hlm. 119).  

 Foto dapat digunakan untuk menggambarkan suatu objek karena adanya 

beberapa kelebihan yang dimiliki (Leonardi, 1989, hlm. 8), antara lain: 

1. Merekam sebuah keadaan dan menampilkan objek secara sesungguhnya 

dan realis. 

2. Melampaui jarak dan waktu, sehingga dapat dinikmati kapanpun dan 

dimanapun. 

3. Dapat memberikan efek dramatis. 

4. Mampu menjadi sarana yang efektif untuk memvisualkan sebuah gagasan 

atau ide. 

5. Mampu menjadi sarana yang efektif untuk menarik perhatian audience.  

2.12. Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan salah satu cara untuk mengkomunikasikan, mendukung, 

memperjelas, dan menguraikan sebuah ide atau pesan, melalui bentuk visual.  
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Terdapat beberapa teknik dalam menciptakan sebuah ilustrasi, (Zeegen, 

2009, hlm. 6), yaitu: 

1. Manual  : Karya ilustrasi dihasilkan dengan cara manual, dimana  

hasil lebih ekspresif karena garis yang tergores bergantung 

dari tekanan dan kecepatan sang illustrator. 

 

 

 

 

Gambar 2.22. Ilustrasi Manual 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

2. Digital  : Ilustrasi dihasilkan dengan memanfaatkan bantuan  

teknologi komputer sehingga memungkinkan proses 

menggambar lebih cepat. Ilustrasi digital dapat dihasilkan 

dengan beberapa software seperti illustrator dan photoshop. 
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Gambar 2.23. Ilustrasi Digital 

(sumber: www.digaleri.com) 

3. Photomontage : Karya ilustrasi dihasilkan dengan cara menggabungkan  

beberapa foto dengan cara  memotong dan menempel. 

 

 

 

 

Gambar 2.24. Ilustrasi Photomontage 

(sumber: www.pinterest.cm) 

4. Collage  : Teknik ilustrasi ini menggabungkan beberapa material  

pada sebuah bidang sehingga membentuk  sebuat visual 

yang utuh. 
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Gambar 2.25. Ilustrasi Collage 

(sumber: www.theartzoo.com) 

5. Mixed media : Ilustrasi dihasilkan dengan menggabungkan teknik   

manual dan digital. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26. Ilustrasi Mixed media  

(sumber: www.pinterest.com) 
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