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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hoax 

Akses informasi yang sangat mudah, membuat netizen mampu mengakses dimana 

saja dan kapan saja. Kemudahan ini tak luput dari ancaman terkonsumsinya 

sebuah sumber informasi dengan kredibilitas rendah bahkan, beberapa informasi 

justru dibuat menyesatkan untuk meraih perhatian publik dan untuk 

menguntungkan diri pribadi. Informasi yang sesat inilah yang kemudian dikenal 

dengan istilah hoax. 

 

2.1.1. Definisi Hoax 

Menurut Curtis MacDougall’s (1958), hoax didefinisikan sebagai sebuah 

kebohongan atau informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar 

(hlm.27). 

 

2.1.2. Sejarah Hoax 

Menurut Walsh (2006), asal muasal kata hoax (dibaca: hoks) berasal dari bahasa 

Itali, hocus pocus yang merupakan sebuah parodi atas ucapan hocest corpus oleh 

Pastor Katholik mengenai transubstansi (roti dan anggur menjadi tubuh dan darah 

Kristus) dalam sebuah Ekaristi (hlm.17). Messina (2012) menambahkan bahwa 

kata hocus memiliki arti pesulap atau seseorang yang menampilkan sebuah sihir 

menggunakan trik sulap untuk menghibur banyak orang. Kata hocus kemudian 

mulai digunakan oleh penyihir atau pesulap sebagai mantra atau sihir. Pada 
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dasarnya, istilah hoax merujuk pada aksi penipuan banyak orang dengan cara 

merekayasa sebuah berita agar terkesan benar (hlm.90). 

Hoax sebenarnya tidak sebatas dari berita palsu, dalam perjalanan sejarah, 

hoax dijadikan sebuah tradisi dalam kesenian yang disebut Satrical Art Hoaxes. 

Menurut Flemming dan O'Caroll dalam buku The Art of the Hoax (2010), 

Penggunaan hoax sebagai satir dalam seni sudah dipergunakan sejak abad ke-7 

karena hoax memiliki pengaruh kuat dimana mampu menciptakan sebuah framing 

yang dapat diterima baik orang teredukasi maupun tidak, hoax memiliki 

pandangan publik yang membuatnya menjadi sebuah panggung pertunjukkan 

yang memiliki tingkat kualitas dan bersifat dekonstruksi karena ditujukan untuk 

melawan dan meggantikan sebuah sistem (hlm.49).  

Pada tahun 1936, satirical art hoaxes digunakan oleh seorang seniman 

patung bernama Francesco Cremonese yang mengubur sebuah karya seni "The 

Venus of the Turnip Patch" di sebuah ladang secara diam-diam. Dua tahun 

kemudian, karya seni ini ditemukan oleh seorang petani Perancis yang menggarap 

ladang miliknya. Para ahli memuji penemuan besar itu yang dianggap sebagai 

karya seni Yunani-Romawi dari abad ke-1 SM. Setelah berita itu menjadi 

konsumsi publik, Francesco pun muncul ke publik untuk mengakui sebagai 

pembuat patung tersebut dengan membawa potongan hidung dan lengan sebagai 

bukti. Francesco lalu menjelaskan bahwa yang ia melakukan hal tersebut semata-

mata hanya untuk menunjukkan kurangnya pengakuan yang tidak layak atas 

dirinya sebagai seorang seniman. Ia menganggap karya seni hanya diakui dan 

dihargai jika itu berasal dari masa lalu (Boese, 2002). 

Perancangan Kampanye Sosial..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017



8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 The Venus of the Turnip Patch 

(Sumber: http://hoaxes.org/archive/permalink/venus_turnip_patch) 

 

Namun seiring perkembangan zaman, istilah satirical art hoax kian keluar 

jalur menjadi hoax yang mengarah pada pembohongan publik, terlebih pada masa 

awal terciptanya internet. Menurut Walsh (2006), pada tahun 1988, internet 

dimanfaatkan oleh hoaxer untuk meraup keuntungan pribadi dengan menyebarkan 

informasi hoax melalui email. Hoax yang disebarkan pada saat itu mayoritas 

mengirimkan tagihan bank dan mengarahkan korban untuk mengisi beberapa 

informasi akun bank melalui email. Semenjak penyalahgunaan hoax tersebut, 

hoax kian beralih ke arah negatif oleh pihak tidak bertanggung jawab (hlm.67). 

 

2.1.3. Tingkatan Deteksi Hoax 

Harley dalam buku Common Hoaxes and Chain Letter (2008) mengkategorikan 

hoax dalam empat tingkatan deteksi yang diumpamakan dengan lampu lalu lintas 

sebagai berikut: 
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a. Lampu Merah 

 Secara keseluruhan adalah buatan, tidak mengandung unsur kebenaran 

sama sekali di dalam suatu konten. Pada hoax dengan tingkatan ini sangat 

berbahaya apabila dibagikan pada khalayak. Cara mensikapi hoax 

semacam ini adalah dengan mengarahkan publik pada sumber yang dapat 

dipercaya maupun sumber anti-hoax.   

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kategori Merah Hoax 

(Sumber: Common Hoaxes and Chain Letter) 

b. Lampu Kuning 

Tidak semua informasi salah atau disebut semi-hoaxes. Hal ini dilakukan 

dengan menggabungkan antara fakta dan menambahkan hoax. Semi-hoax 

biasanya ditampilkan dengan awalan yang menyebabkan kesalahpahaman. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kategori Kuning Hoax 

(Sumber: Common Hoaxes and Chain Letter) 
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c. Lampu Hijau 

Keseluruhan informasi adalah fakta. Tidak semua informasi berupa fakta 

harus disebarkan ke publik, penyebaran informasi fakta sebaiknya hanya 

disebarkan apabila bersifat sangat menguntungkan bagi pengetahuan 

banyak orang. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kategori Hijau Hoax 

(Sumber: Common Hoaxes and Chain Letter) 

 

d. Merah dan Kuning 

Pada tingkatan ini, status sebuah pesan sulit ditentukan. Tingkatan ini 

dapat menjadi yang terburuk karena mampu membuat asumsi baru. 

(hlm.10-19) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Kategori Merah Kuning Hoax 

(Sumber: Common Hoaxes and Chain Letter) 
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2.1.4. Ciri-Ciri Hoax 

Harley (2008) menjelaskan bahwa hoax pada umumnya memiliki ciri yang dapat 

dikenali. Harley menjabarkan ciri-ciri hoax pada umumnya yaitu: 

1. Hoax pada umumnya memiliki karakteristik pesan berantai seperti, 

“Sebarkan berita bermanfaat ini pada yang lain karena apabila tidak, dapat 

membahayakan.” 

2. Informasi hoax secara umum tidak memiliki tanggal dan waktu yang pasti. 

Informasi ini biasanya menampilkan tanggal dan waktu dengan menyebut 

“kemarin”, atau “baru-baru ini.” 

3. Hoax ditampilkan dengan peristiwa lama yang dimuat kembali, seakan-

akan mendukung isu yang sedang terjadi. 

4. Tidak disebutkannya lembaga/organisasi/asosiasi yang menjadi sumber 

informasi, ataupun narasumber yang dicantumkan tidak kredibel dan 

professional. Meskipun demikian, tidak dibenarkan percaya secara 

mentah-mentah terhadap berita yang mencantumkan sebuah sumber 

kredibel. Pada dasarnya, segala sumber harus disikapi secara skeptis 

karena semua orang dapat berkata “Saya mendapat berita ini dari ...” 

(hlm.8-9). 

 

2.2. Literasi Media 

Menurut Martin dan Grudziecki dalam Vanwynsberghe (2011), media literasi 

menjadi sebuah bekal pemikiran kritis dalam menghadapi media massa. Literasi 

media sosial digambarkan sebagai keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap 

Perancangan Kampanye Sosial..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017



12 
 
 

pengguna media sosial tidak hanya sebatas teknis mengoperasikan internet 

melainkan juga memiliki kompetensi tinggi dalam keterlibatan di media sosial. 

(hlm.17) 

 

2.2.1. Definisi Literasi Media 

Livingstone (2004) mendefinisikan literasi media sebagai kemampuan untuk 

mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat pesan dalam media. 

Penggunaan media yang begitu bebas, mengharuskan kita menginterpretasikan 

sebuah pesan dalam media secara baik. Konsumsi pesan dalam media setidaknya 

harus memperhatikan : 

1. Pengetahuan mengenai peran dan kegunaan media, dalam hal ini memilih 

dan menggunakan media yang pantas 

2. Self-Reflection, menyadari dan merespon dampak konten sebuah media 

3. Kredibilitas, mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi sebuah media 

(hlm.14-15). 

 

2.2.2. Analisis Media 

Menurut Ganies (2010), apabila sebuah informasi di sebuah media menimbulkan 

pertanyaan, dan pergolakkan batin, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan 

untuk fokus dalam memahami sebuah isu: 

1. Pisahkan elemen yang dirasa menganggu seperti suara, gambar, foto dalam 

pesan untuk fokus pada isinya. 
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2. Memahami perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi cara 

berkomunikasi. Bedakan antaran denotasi dan konotasi.  

3. Mengidentifikasi kecenderungan penggunaan sebuah media. Apakah 

media tertentu digunakan secara umum untuk memberikan informasi fakta 

atau hanya sekedar berguna untuk memberikan hiburan? (hlm.29). 

Gaines menyatakan dalam menganalisa sebuah media setidaknya harus terbiasa 

bersikap skeptis dengan mempertanyakan banyak hal mulai dari darimana sumber 

informasi didapatkan, apa yang ingin disampaikan, mengapa fenomena 

komunikasi terjadi? Apakah karena sebagai hiburan semata, bertujuan 

mempersuasi, memberikan informasi, dan lain sebagainya, kemudian apakah 

sebuah konten memicu kehadiran asumsi, keyakinan, atau nilai yang tidak secara 

terus terang disampaikan melalui konten, dan seberapa besar potensi terpicunya 

interpretasi yang berbeda, lalu mengapa orang lain dapat memiliki interpretasi 

berbeda (hlm. 30). 

 Dalam menginterpretasikan sebuah konten berita secara baik dan benar, 

seseorang harus memiliki sebuah kemampuan dalam menganalisa sebuah media. 

Ganies membagi kemampuan yang harus dimiliki untuk menganalisa sebuah 

media sebagai berikut: 

1. Reflectivity, kemampuan untuk bercermin pada diri sendiri, yaitu dengan 

mengerti benar paradigma yang dimiliki dan dikaitkan dengan pandangan 

orang lain secara umum. 

2. Seseorang harus melepaskan ideologi dan asumsi saat menilai sebuah 

media yang berisi nilai dan kepercayaan. 
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3. Literasi media membutuhkan kemampuan untuk mengenali perbedaan 

antara informasi spesifik, informasi yang dimanipulasi, dan informasi yang 

ditambahkan nilai-nilai tertentu. 

4. Seorang media analyst harus mengerti akan adanya artian dengan 

perspektif yang berbeda. 

5. Seorang media analyst harus terbiasa mempertanyakan sebuah pesan; apa 

konten dan latar belakang yang menyebabkan pesan tersebut; asumsi 

seperti apa yang ingin dibentuk; bagaimana media itu sendiri mampu 

mempengaruhi sistem komunikasi?. 

6. Tujuan dari analisis media tidak selalu sebagai penentu benar atau 

tidaknya, namun lebih kepada bagaimana mengerti sistem yang berjalan 

dalam hal komunikasi dan media (hlm. 31-32). 

   

2.3. Media Sosial 

Revolusi membawa perkembangan ragam media komunikasi termasuk jaringan 

sosial yang viral pada saat ini yaitu media sosial. Media sosial memungkinkan 

banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan 

dengan ongkos yang murah. Menurut Chris Brogan (2010) dalam bukunya yang 

berjudul Social Media 101 Tatctic and Tips to Develop Your Business Online 

mendefinisikan social media sebagai sebuah media komunikasi baru yang 

memungkinkan banyak jenis interaksi terjadi (hlm.11).  

Menurut buku panduan optimalisasi media sosial yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Perdangan RI (2014), media sosial dicirikan sebagai berikut: 
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1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak 

terbatas pada satu orang tertentu. 

2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang 

penghambat. 

3. Isi disampaikan secara online dan langsung. 

4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga 

tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan 

sendiri oleh pengguna. 

5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang 

memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. 

6. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti 

identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), 

hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group). (Hlm.27) 

Menurut Nasrullah (2015), fitur share media sosial telah menjadi kebiasaan 

network society yang lambat laun menjadi sebuah budaya. Hal ini tidak semerta-

merta lepas dari konsekuensi yang terjadi di dunia online maupun di dunia nyata. 

Penyebaran konten media sosial menurut Nasrullah dinyatakan melalui beberapa 

alasan:  

1. Kesadaran akan kelayakan dan kepentingan sebuah konten untuk 

dibagikan dan diketahui pengguna lain. Aktivitas ini dilakukan dengan 

harapan ada dampak yang terjadi baik dari aspek hukum, politik, edukasi 

masyarakat, maupun secara word of mouth (perbincangan). 
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2. Kesadaran akan keberpihakan pengguna media sosial pada informasi yang 

disebarkan. 

3. Kesadaran akan konten yang dibagikan dapat menambah informasi atau 

data baru lain sehingga konten menjadi semakin lengkap. (hlm 33). 

 

2.3.1. Jenis Media Sosial 

Menurut Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein (2010) membuat klasifikasi 

untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. 

Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, 

yaitu:  

1. Proyek kolaborasi website, di mana penggunanya diizinkan untuk dapat 

mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat 

di website tersebut, seperti Wikipedia 

2. Blog dan microblog, di mana pengguna mendapat kebebasan dalam 

mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, 

pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter 

3. Konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan 

konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-

lain seperti Youtube 

4. Situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi 

dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau 

sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti 

misalnya Facebook 
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5. Virtual game world, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul 

dalam wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi 

dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia 

nyata, seperti online game 

6. Virtual social world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang 

memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual 

untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual social world ini tidak jauh 

berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan 

berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life. (hlm. 69-68). 

 

2.3.2. Pengguna Media Sosial 

Menurut Strauss dan Howe dalam buku Millennials Rising : The Next Great 

Generation (2009), teknologi internet berkembang dengan pendekatan terhadap 

generasi millennial. Mayoritas generasi millennial menggunakan internet pertama 

kali untuk berinteraksi dengan memanfaatkan “IM” (Instant Messaging) 

(hlm.747). Strauss dan Howe mengkategorikan generasi millennial sebagai 

mereka yang lahir  pada tahun 1982-2002 dalam artian lain mereka yang berusia 

16-34 tahun (hlm.115). Dalam teorinya, Strauss juga mengkategorikan 

penempatan generasi millennial dalam sejarah sebagai berikut: 

History & Events 

Era Culture Wars & Roaring Nineties 

Presidents Reagan to Clinton 

Confromation Iraq to Kosovo 
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Abroad 

Economy Long Boom 

Popular Phrases 
Morning Again, Kinder, Genter, Family Values, 

Culture Wars 

Technology 

Electronic Products 
Interactive TV, Streaming and MP3’s, DVD’s, 

microchips, personal computers 

Consumer Products 
Global production, minivans and SUVs, delivered 

food, climate control 

Public Infrastructure Space shuttles, stealth and smart bombs, the internet 

Socienty & Culture 

Child Nurture Tightening 

Family Stability Low, starting to rise 

Family Policy 

Priority 
Needs of children 

School Emphasis Standards 

Crime and Drugs High, starting to fall 

Popular Culture Fragmenting 

Gender-Role-Gap Narrow 

Immigration High 
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Income Equality Falling 

Fiscal Tilt To Kids 

Public Generosity to 

Poor 
Falling 

Tabel 2.1. Millennial Childhood Location in History 

(Sumber: Millennial Rising) 
 
 

 Eastin dikutip dalam Young (2010) menyatakan bahwa penggunaan 

internet pada remaja-dewasa muda condong pada pencarian informasi, 

entertainment, dan komunikasi. Bagi remaja-dewasa muda dengan tingkat 

pendidikan lebih rendah, penggunaan internet dimanfaatkan untuk mencari 

identitas, mengatur mood, dan memperbanyak teman (hlm.174). Menurut 

penelitian Heidi Cohen (2015), terdapat berbagai kecenderungan perilaku dan 

motivasi pengguna media sosial. Hal ini diidentifikasikan berdasarkan usia 

sebagai berikut: 

1. Usia 16 - 24 tahun: memiliki kekhawatiran akan ketinggalan informasi 

terkini dan selalu mencari informasi 

2. Usia 25 – 34 tahun: membagi setiap momen kehidupannya, membangun 

jaringan serta promosi pekerjaan 

3. Usia 35 – 44 tahun: membangun jaringan (network) dan promosi pekerjaan 

4. Usia 45 – 54 tahun: memelihara hubungan relasi dengan orang lain dan 

berjejaring 
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5. Usia 55 – 64 tahun: penggunaan media sosial di kalangan ini diluar 

kebisaan, adapun penggunaannya untuk tetap memelihara hubungan relasi 

dengan keluarga maupun teman. 

 

2.3.3. Strategi Kampanye Media Sosial 

Menurut Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI (2014), terdapat beberapa 

pendekatan terhadap social media platform yang memungkinkan tercapainya 

pesan secara efektif: 

1. Twitter 

Berdasarkan penelitian social media today yang dikutip dari buku Panduan 

Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI (2014), terdapat 

beberapa pendekatan berbeda pada masing-masing strategi yaitu: 

Strategy Follow Create Engage 
Customer 
Relations 

Pelanggan dan 
pelanggan 
berpotensi 

Konten yang 
relevan dengan 
pelanggan seperti 
tips, info 
perusahaan 

Menjawab 
pertanyaan, 
merespon 
komentar 
mengenai brand 
anda 

Crisis 
Management 

Brand Anda, 
produk dan isu 
yang relevan 

Informasi terkini, 
penjelasan, arahan 
lmenuju sumber 

Menjawab 
pertanyaan, 
merespon 
komentar, 
menaikkan isu, 
menghadirkan 
informasi 

Corporate 
Reputation 
Management 

Pendiri-pendiri 
perusahaan, grup 
yang memiliki 
ketertarikan yang 
sama, media dan 

Insight, Ahli 
dalam 
menghadirkan 
solusi, 
menghadirkan 

Terjun dalam 
percakapan, 
transparan dan 
memasukkan 
nilai-nilai baik ke 
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berita sosok pemimpin 
kuat 

dalam percakapan 

Event 
Coverage 

Netizen yang akan 
tertarik dan 
menghadiri acara, 
media 

Informasi acara, 
update informasi, 
dan behind the 
scene persiapan 
acara 

Berbicara pada 
netizen yang 
kemungkinan 
tertarik, saling 
bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan, aktif  

Product 
Promotion & 
Sales 

Pelanggan 
sekarang dan yang 
berpotensial, 
orang yang 
berpotensi tertarik 
pada produk 
serupa 

Link menuju 
promosi online, 
info mengenai 
penjualan 
mendatang, kode 
diskon 

Mencek jawaban 
dan direct 
message netizen, 
menyediakan 
informasi yang 
diperlukan 

Issue 
Advocacy 

Orang yang 
berpotensi tertarik 
pada masalah 
tersebut, 
pemimpin-
pemimpin, media 
dan berita 

Memberikan nilai-
nilai: tips 
kesehatan, 
peringatan bahaya 
isu, info 
penggalangan 
dana 

Mengetahui 
follower Anda, 
berterimakasih 
pada mereka, dan 
mengajak mereka 
untuk terlibat 

Tabel 2.2. Strategic Approach to Using Twitter 

 
2. Facebook 

Strategi kampanye dengan facebook dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu: 

1. Gunakan foto dan gambar, suatu infografis atau gambar juga turut 

berpengaruh terhadap menarik atau tidaknya konten di Facebook 

2. Jaga agar tiap posting singkat dan padat, sebuah pesan yang semakin 

panjang akan melibatkan sedikit pembaca di dalamnya. Posting yang ideal 

setidaknya tidak lebih dari 1.000 karakter 

3. Ciptakan dialog dua arah, ciptakan komunikasi pada halaman media sosial 

Anda. Tanyakan bagaimana tanggapan dan pikiran mereka. Ucapan 
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terimakasih pada setiap like akan menciptakan hubungan yang lebih 

mendalam karena menimbulkan rasa dihargai dalam benak pembaca 

4. Jadilah sumber informasi, apabila menemukan informasi yang sesuai 

dengan misi dan kebijakan perdagangan, tidak ada salahnya untuk 

dibagikan untuk mengundang keterlibatan pembaca 

5. Pilih waktu yang tepat ,pada pengguna facebook waktu posting mulai dari 

jam 9-3 sore merupakan waktu yang optimal untuk memposting sebuah 

konten. 

 

3. Youtube 

Pada social media platform youtube terdapat sejumlah langkah yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan trafik situs yaitu: 

1. Isi meta data konten Youtube, sertakan data-data deskripsi, headline dan 

tag mengenai video Anda yang memudahkan para pencari di dunia maya 

menemukan akun Youtube Anda; 

2. Pilihlah thumbnail yang atraktif, thumbnail harus dimanfaatkan dengan 

dibuat semenarik mungkin tetapi tetap simpel dan tidak berlebihan. 

Thumbnail harus dibuat dengan mencerminkan isi konten video sehingga 

penonton tidak kecewa dengan apa yang diharapkan 

3. Tambahkan anotasi pada video Anda, catatan singkat “klik disini” pada 

pesan video cukup efektif untuk meningkatkan pemirsa dan pelanggan. 

Penggunaan anotasi atau catatan perlu didesain dengan sempurna dan 

menggoda sehingga menjadi pintu masuk untuk meneruskan situs Anda 
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4. Jaga konsistensi dan kontinuitas, konsistensi kualitas dan rutinitas posting 

video sangat perlu dijaga karena akan menciptakan pola kualitas dan 

rutinitas yang dapat dihafal dan menjadi ciri khas dibenak pelanggan atau 

pemirsa 

5. Jagalah agar konten Anda tetap aktual, konten Youtube anda dapat dibuat 

dengan menyesuaikan berita atau peristiwa yang terjadi 

6. Hati-hati terhadap durasi video, video pendek biasanya lebih mampu 

menarik pelanggan dibandingkan yang panjang. Bagi video instruksi atau 

edukasi setidaknya maksimal cukup 4-5 menit saja. (Hlm.118-125) 

 

2.4. Kampanye 

Seperti yang dikutip dari Rogers dan Storey melalui Venus dalam buku 

Manajemen Kampanye (2009), kampanye didefinisikan sebagai serangkaian 

tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu 

pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun 

waktu tertentu. Penyelenggaraan kampanye harus memiliki empat hal, yakni 

tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, 

jumlah khalayak sasaran yang besar, biasanya dipusatkan dalam kurun waktu 

tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang teroganisasi. Pada 

dasarnya, kampanye dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum 

sehingga sifatnya tidak memaksakan melainkan menggunakan prinsip persuasi 

dengan mengajak dan mendorong publik untuk melakukan perubahan atas dasar 

kesukarelaan (hlm.7).  
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Tercapainya sebuah perubahan tak lepas dari beragam aspek audience. 

Ostergaard (2002) menyatakan terdapat aspek awareness, attitude dan action yang 

harus dicapai untuk mencapai keberhasilan kampanye. Pada tahap awareness, 

kampanye diarahkan untuk menggugah kesadaran, menarik perhatian dan 

memberi informasi atau gagasan yang dikampanyekan sehingga diharapkan 

adanya perubahan keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak. Pada 

tahapan attitude, kampanye diharapkan dapat memunculkan simpati, rasa suka, 

kepedulian atau keberpihakan pada isu yang dihusung kampanye. Pada tahap 

action, khalayak diharapkan menunjukkan sebuah perubahan perilaku secara 

konkret dan terukur sehingga dapat melakukan tindakan yang ingin dituju 

kampanye (hlm. 9-10). 

 

2.4.1. Jenis Kampanye 

Larson dalam Venus (2004), membagi tiga jenis kampanye berdasarkan arah 

tujuan atau motivasi di balik kampanye, yaitu product-oriented campaign, 

candidate-oriented campaign, dan cause-oriented campaign. Ketiga jenis 

kampanye ini dapat menggunakan strategi komunikasi yang sama untuk masing-

masing motivasi, baik menjual produk, kandidat, atau gagasan kepada 

masyarakat. Larson menjabarkan ketiga kampanye sebagai berikut: 

a. Product-oriented campaign 

Jenis kampanye product-oriented campaign banyak untuk keperluan bisnis 

komersial. Tujuan kampanye ini yaitu untuk mempromosikan suatu 

barang/produk sehingga menjamin keuntungan finansial. Kampanye 
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dilakukan dengan cara mengenalkan produk kepada masyarakat serta 

melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan sehingga keuntungan 

yang diharapkan dapat diperoleh.  

b. Candidate-oriented campaign  

Candidate-oriented campaign dikenal pula dengan kampanye politik. 

Kampanye ini bertujuan untuk mendukung figur tertentu menuju kursi 

kekuasaan politik yang bertujuan mendapatkan jabatan tertentu dalam 

kekuasaan politik. Kampanye ini menyasar dukungan publik agar mereka 

dapat mendukung suatu partai atau kandidat tertentu meraih kursi kekuasaan.  

c. Cause-oriented campaign  

Cause oriented campaign atau kampanye perubahan sosial bertujuan untuk 

menangani masalah sosial di masyarakat dengan melakukan perubahan sosial 

(perilaku dan sikap) terhadap suatu situasi yang ingin dicegah atau dihindari. 

(hlm. 10 – 12). 

 

2.4.2. Model Kampanye 

Dikutip dari Klingeman dalam Venus (2009), Ostegaard menjelaskan model 

kampanye melalui tiga tahapan yaitu identifikasi masalah, perancangan, 

pelaksanaan, dan evaluasi.  

Pada langkah pertama yaitu identifikasi masalah, penyebab dari masalah 

yang ada diteliti dan diimbangi berdasarkan fakta. Diimbangi dengan keilmuan 

psikologi dan sosiologi dapat diketahui, bahwa solusi masalah yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat dapat berkurang jika dilakukan kampanye. Setelah 
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mendapat solusi bahwa diperlukan kampanye untuk menanggulangi masalah yang 

terjadi di masyarakat, maka selanjutnya adalah melakukan perancangan 

kampanye.  

Pada tahap kedua yaitu pelaksanaan, kampanye harus melibatkan 

pengetahuan, perilaku dan kemampuan khalayak sehingga strategi yang 

digunakan dapat berjalan efektif. Pada tahapan terakhir yaitu evaluasi, dilakukan 

untuk mengetahui sebagaimana efektivitas kampanye yang telah dilakukan, 

berhasil atau tidak mencapai target dan pesannya tersampaikan secara efektif 

(hlm.14.-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Bagan Ostergaard 

(Sumber: Manajemen Kampanye) 

 

2.4.3. Teknik Kampanye 

Menurut Ruslan (2013), dalam mencapai keberhasilan suatu persuasi dalam 

kempanye, dibutuhkan teknik kampanye yang efektif yaitu: 

Problem 

Campaign 

Attitudes 

Behavior 

Skills Knowledge 

Reduced 
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1. Partisipasi  

Teknik partisipasi digunakan untuk menumbuhkan rasa saling mengerti, 

menghargai, kerjasama, dan toleransi. Teknik partisipasi memancing minat 

atau perhatian audiens sehingga ikut serta dalam suatu kegiatan kampanye. 

2. Asosiasi 

Teknik asosiasi diterapkan dengan memanfaatkan suatu peristiwa atau 

objek yang sedang ramai dibicarakan agar dapat memancing perhatian 

masyarakat. 

3. Teknik Integratif 

Teknik integratif menggunakan kata-kata yang menyatukan komunikator 

dan khalayak seperti “Kami, Kita dan Anda” dengan tujuan agar pesan 

yang disampaikan oleh komunikator bukan untuk kepentingan dirinya 

sendiri, atau mengambil keuntungan sepihak tetapi demi kepentingan 

bersama. 

4. Teknik Ganjaran  

Teknik yang digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan suatu 

ganjaran atau menjajikan sesuatu dengan iming-iming hadiah. 

5. Teknik Penataan Patung Es 

Teknik yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari suatu kampanye 

sedemikian rupa sehingga enak dilihat, didengar, dibaca, dirasakan, dan 

sebagainya.  

6. Memperoleh Empati  
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Teknik kampanye memperoleh empati dilakukan dengan menempatkan 

diri dalam posisi komunikan, sehingga komunikator ikut merasakan dan 

peduli situasi atau kondisi dari pihak komunikan. 

7. Teknik koersi atau paksaan 

Teknik kampanye koersi dilakukan dengan unsur memaksa yang mampu 

menimbulkan rasa khawatir dan takut bagi para komunikan yang tidak 

mau tunduk terhadap komunikator melalui suatu ancaman. (hlm.7). 

 

2.4.3. Strategi Kampanye 

Sugiyama (2011) membagi konsep kampanye ke dalam beberapa tahapan yang 

dsebut dengan AISAS. Konsep AISAS terdiri dari attention, interest, search, 

action dan share. Dalam thesis ini, konsep ASIAS diterapkan sebagai berikut:  

1. Attention, tahapan attention dibuat untuk menarik perhatian target 

khalayak terhadap keberadaan kampanye 

2. Interest, tahapan interest dibuat untuk mewadahi ketertarikan target 

khalayak terhadap masalah yang diangkat dalam kampanye 

3. Search, pada tahapan search, target khalyak mulai mencari tahu masalah 

dan kampanye yang diangkat 

4. Action, pada tahap action, target khalayak mulai peduli, sadar dan 

melakukan aksi positif 
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5. Share, target khalayak menganggap masalah yang diangkat merupakan hal 

penting dalam hidupnya sehingga penyelenggara kampanye menyediakan 

wadah bagi target khalayak untuk menyebarkan konten terkait kampanye. 

(hlm.79-81). 

 

2.4.4. Strategi Persuasi 

Perloff dalam Venus (2009) menjelaskan bahwa kampanye merupakan gabungan 

dari 2 hal, yaitu informasi dan persuasi. Menurut Perloff, persuasi dilakukan agar 

pesan yang disampaikan dapat tersampai dan dicerna dengan baik dari segi 

kognitif. Ketika pesan sudah diterima secara kognitif maka akan meningkatkan 

rasa peduli dari audiens yang tentunya berdampak lebih lanjut terhadap pola pikir. 

Perloff merumuskan 7 strategi persuasi yang dapat dilakukan untuk melakukan 

pendekatan dengan menggunakan kampanye, yaitu: 

1. Memilih komunikator terpercaya 

Strategi kampanye dengan menggunakan suatu tokoh atau komunikator yang 

tepercaya bisa meningkatkan dapak yang lebih terhadap target, karena audiens 

akan merasa lebih percaya, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih muda 

diterima. 

 

2. Mengemas pesan sesuai keyakinan khalayak 

Strategi kampanye dengan melihat sudut pandang dari khalayak yang dituju. 

Pandangan tiap orang berbeda, sehingga ketika melakukan kampanye harus sudah 
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mengetahui kepada siapa pesan tersebut akan ditujukkan, agar bentuk komunikasi 

yang dilaukan dapat sesuai dengan target audiens . 

 

3. Memberi keyakinan kekuatan diri dari khalayak 

Mengajak atau mempersuasi khalayak untuk meyakinkan diri bahwa perubahan 

yang disampaikan dapat dilakukan dari pola pikir dan tingkah laku diri sendiri. 

 

4. Melakukan ajakan pada khalayakn untuk berpikir 

Strategi kampanye dilakukan untuk membuat target berpikir dan menerima 

persuasi dan informasi yang disertai dengan alasan yang rasional. Sehingga 

khalayak bisa berpikir, mempertimbangkan, dan melakukan hal yang positif dari 

kampanye.  

 

5. Melakukan strategi keterlibatan 

Strategi kampanye yang dapat mengajak khalayak untuk ikut melakukan. Ketika 

khalayak ikut melakukan maka rasa empati yang dirasakan lebih besar, sehingga 

dapat meningkatkan kesadaran dan mengubah pola pikir. (hlm.46 

 

6. Melakukan strategi pembangunan inkonsistensi 

Strategi kampanye yang menggunakan perasaan khalayak untuk dilakukan 

motivasi, agar khalayak mau ikut serta mencapai tujuang yang disampaikan dalam 

kampanye. 
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7. Membangun resistensi khalayak terhadap pesan negatif 

Strategi kampnye dimana khalayak diajak untuk merasakan suatu situasi, sehingga 

memunculkan sebuah argumentasi pada diri khalayak yang membuat khalayak 

beritndak sesuai pesan yang disampaikan oleh kampanye. Dengan memunculkan 

argumentasi karena dihadapkan situasi akan membuat khalayak lebih mudah 

mengingat suatu pesan dan melaukan sesuai pesan kampanye (hlm.43-47). 

 

2.4.5. Pesan Kampanye 

Venus (2009) menyatakan bahwa pesan kampanye yang efektif adalah pesan yang 

menginformasikan dengan segera kejadian penting yang sedang terjadi di sekitar 

target khalayaknya, sehingga mudah dikenal dan ditanggapi oleh khalayak. 

Kobala dalam Venus (2009) menjelaskan bahwa sikap yang terbentuk 

berdasarkan contoh-contoh dan peristiwa bersejarah yang telah terjadi di masa 

lalu lebih menetap dalam diri seseorang dalam waktu yang lebih lama. Oleh 

alasan ini, pesan kampanye akan lebih efektif apabila memasukan contoh nyata 

dari sebuah masalah (hlm.72).  

 

2.4.6. Target Kampanye 

Erik Erikson dalam Boeree (2006) membagi perkembangan kepribadian ke dalam 

delapan tahap pembagian umur sebagai berikut (Hlm.17):  

Stage (Age) Psychosocial 
Crisis 

Significant 
Relations 

Psychosocial 
virtues 

Maladaptation 
& malignancies 

I (0-1) Infant Trust vs 
Mistrust 

Mother Hope, faith Sensory 
distortion – 
withdrawal 
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II (2-3) 
Toddler 

Autonomy vs 
Shame and 
Doubt 

Parents Will, 
determinatio
n 

Impulsvity – 
compulsion 

III (3-6) 
Preschooler 

Initiative vs 
Guilt 

Family Purpose, 
courage 

Ruthlessness – 
inhibition 

IV (7-12 or 
so) School 
Age Child 

Industry vs 
inferiority 

Neighborho
od and 
school 

Competence Narrow 
virtuosity – 
inertia 

V (12-18 or 
so) 
Adolescence 

Ego-identity 
vs role-
confusion 

Peer 
groups, role 
models 

Fidelity, 
loyalty 

Fanactism – 
repudiation 

VI (the 20’s) 
Young Adult 

Intimacy vs 
isolation 

Partners, 
friends 

Love Promiscuity – 
exclusivity 

VII (Late 
20’s to 50’s) 
Middle Adult 

Generativity 
vs self-
absorption 

Household, 
workmater 

Care Overextension - 
rejectivity 

VIII (50’s 
and beyond) 
Old Adult 

Integrity vs 
despair 

Mankind or 
“my kind? 

wisdom Presumption - 
despair 

Tabel 2.3. Identity and the Life Cycle 

(Adaptasi tabel Erikson) 
 

Erikson dalam Boeree (2006), menjelaskan pada tahap ke-6 mencakup 

usia 18-hingga pertengahan usia menuju 30 tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai 

menggali suatu keintiman berdasarkan ego. Keintiman sendiri adalah kemampuan 

untuk mendekatkan diri pada orang lain baik sebagai kekasih, teman dan 

berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Ketakutan akan berkomitmen menjadi 

salah satu bentuk ketidakdewasaan pada usia dewasa muda. Bentuk lain dari ego 

dewasa muda menurut Monks, Knoers, dan Haditono (2006) yaitu mereka belajar 

mengaktualisasikan dirinya secara individualistis agar dapat diperlakukan sama 

oleh kelompok generasi dewasa yang lebih tua. Dalam bergaul dengan orang 
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dewasa, kaum muda cenderung mengambil tindakan inisiatif baru yang terkadang 

dapat memicu konflik (hlm. 293 – 294). 

Pada konteks pasangan dewasa muda, ego masih menjadi hal yang 

dijunjung. Pasangan dewasa muda mulai mengembangkan kedua ego menjadi 

sesuatu yang lebih besar dan mewakili keduanya. Contoh halnya seperti 

pernyataan, “Saya adalah kekasihnya”. Pada dewasa muda yang mulai matang 

dalam berpikir dan mampu menekan egonya, akan menemukan sebuah kekuatan 

dalam hidup yang dinamakan cinta. (hlm. 17).  

 

2.4.6. Ekonomi Target Kampanye 

Nielsen (2015) memetakan socio economic status berdasarkan pengeluaran 

seseorang per bulan melalui lima kelas yaitu ABCDE sebagai berikut: 

- Kategori A (Upper Class) memiliki pengeluaran rata-rata diatas 3.000.000 

- Kategori B (Upper Middle Class) memiliki pengeluaran rata-rata 2.000.000-

3.000.000 

- Kategori C (Middle Class) memiliki pengeluaran 1.000.000-2.000.000 

- Kategori D (Lower Middle Class), memiliki pengeluaran 700.000-1.000.000  

- Kategori E (Lower Middle Class) memiliki pengeluaran per bulan dibawah 

700.000. (Hlm. 8) 

 

2.4.7. Media Kampanye 

Venus (2009) menjelaskan bahwa dalam pemilihan media dipengaruhi oleh 

jangkauan media, tipe target, biaya produksi, tujuan komunikasi, jangka waktu 
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kampanye, keharusan pembelian media, aturan dan aktivitas pesaing (hlm.86-89). 

Menurut Bajari (2013), terdapat tujuh media yang digunakan dalam kampanye: 

1. Tatap Muka 

Tatap muka dilakukan dengan mengadakan sosialisasi atau seminar topik 

yang dibahas dalam kampanye. Media tatap muka memungkinkan 

terjadinya komunikasi dua arah, yang biasanya disediakan pada sesi tanya 

jawab.  

2. Media Cetak 

Media cetak merupakan media yang memberikan kombinasil visual dan 

tulisan. Pada media ini, komunikasi terjadi satu arah dimana informasi 

dicetak pada kertas. Contoh media cetak yaitu brosur, poster, infografis, 

billboard, dan lain-lain. 

3. Media Elektronik 

Media elektronik yang sering digunakan yaitu email. Email 

memungkinkan informasi dapat dikirimkan ke banyak orang atau group 

dalam waktu yang bersamaan. Rupa bentuk dari informasi yang 

dikirimkan melalui email dapat berupa kuisioner, form dan evaluasi  

4. Media Audio 

Media audio merupakan media yang fleksibel karena dalam satu waktu 

dapat menjangkau banyak orang sekaligus. Contoh media audio yang 

paling terlihat adalah radio dimana memungkinkan dilakukannya talk 

show, berita, iklan atau jingle, dan lain sebagainya. 

5. Media Video 
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Media video dianggap sebagai salah satu media yang efektif untuk 

menyampaikan informasi karena dalam video terdapat audio dan visual. 

Media video mampu menjangkau banyak orang dengan konten yang 

beragam mulai dari iklan TV, iklan layanan masyarakat, program TV, talk 

show, berita dan lain-lain 

6. Media Online 

Media online memungkinkan kita melihat video dan mendengar audio. 

Penggunaan media online masih terbatas karena membutuhkan koneksi 

internet. Contoh dari media ini adalah website, mobile app, blog, dan 

jejaring sosial. 

7. Media lainnya 

Media ini cenderung sebagai media alternative karena berbentuk barang 

yang sifatnya diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Barang 

yang termasuk ke dalam media alternative ini antara lain: kaos, jaket, topi, 

stiker, goodie bag, tote bag, pin, mug, kalender, dan lain-lain. (Hlm.107-

113).  

 

 
2.5 Desain Grafis 

Menurut Landa (2013), desain grafis didefinisikan sebagai bentuk komunikasi 

visual yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada audiens. 

Dibalik sebuah elemen visual yang disampaikan mengandung ide. 
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2.5.1. Tipografi 

Supriyono (2009) mendefinisikan tipografi sebagai ilmu desain grafis dalam 

memilih dan mengelola huruf. Penggunaan huruf (typeface) dan cara 

penyusunannya mempengaruhi keterbacaan suatu tipografi (hlm.19-23). Menurut 

Landa (2013), typeface adalah desain atau gaya dari kesatuan karakter yang 

membentuk visual konsisten. Kesatuan karakter atau typeface memiliki gaya yang 

beragam yang membuatnya berbeda satu dengan yang lain. Supriyono membagi 

gaya huruf dalam beberapa karakter: 

a. Huruf klasik (Classical Typefaces) 

Huruf klasik atau huruf serif merupakan huruf yang memiliki kait 

melengkung, yang mana seringkali digunakan untuk teks karena memiliki 

kemudahan baca yang cukup tinggi. Huruf ini memiliki kesan luwes, 

fleksibel, dan familier. Contoh: Caslon, Baskerville, Garamond (hlm.25). 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 2.6. Huruf Klasik 

(Sumber: https://id.pinterest.com/pin/571535008932127860/) 
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b. Huruf Sans Serif 

Huruf sans serif adalah huruf yang tidak memiliki kiat diujungnya. Salah 

satu ciri dari huruf sans serif ini adalah sama tebal tipisnya setiap bagian 

tubuhnya, memberikan kesan elegan, lugas, simpel, dan mudah dibaca. 

(hlm.27) Contoh, Arial, Futura, Impact, Myriad, Tahoma. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Huruf Sans Serif 

(Sumber: https://id.pinterest.com/pin/409898003559709139/) 

 

c. Huruf Decorative 

Huruf dekoratif merupakan jenis huruf yang tidak cocok digunakan untuk 

teks panjang, hanya cocok untuk satu kata judul yang pendek (hlm.30) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Gambar Huruf Dekoratif 

(Sumber: https://design.tutsplus.com/articles/27-must-have-typefaces-for-graphic-designers--

vector-15344) 
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2.5.2. Layout 

Menurut Landa (2011), definisi layout adalah visual tulisan dan gambar dalam 

bentuk cetak maupun digital yang teroganisasi (hlm.378).  

 

2.5.2.1. Grid 

Landa (2011) menjelaskan bahwa grid digunakan untuk mengatur ruang dan 

informasi untuk pembaca (hlm.8). Ia juga membagi grid dalam berbagai jenis 

yaitu: 

1. One Column Grid , digunakan untuk teks yang berkelanjutan seperti essay 

dan laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Single Column Grid 
(Sumber : Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids) 

 

2. Two coloumn grid, digunakan untuk menyajikan teks atau informasi yang 

panjang, sehingga dapat dibagi menjadi dua kolom. 
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Gambar 2.10. Two Column Grid 

(Sumber: Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids) 

 

3. Four column grid, grid dengan gabungan 4 kolom. Grid ini bertujuan 

untuk memudahkan pengaturan komposisi yang memudahkan 

tersampainya sebuah informasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Four Column Grid 

(Sumber: Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids) 

 

4. Modular grid, grid gabungan dari kolom vertikal dan horizontal, 

digunakan dalam mengatur informasi yang kompleks. 
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Gambar 2.12. Modular grid 

(Sumber: Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids) 

 

2.5.3. Warna 

Landa mengatakan bahwa warna merupakan elemen desain yang berpengaruhi 

besar dalam sebuah desain (hlm.23). Setiap warna memiliki identitas tersendiri, 

oleh karena itu warna dapat mempermudah orang dalam menginterpretasikan 

makna dari sebuah desain.  

 

2.5.3.1. Color Harmony 

Morioka (2008) membagi harmoni warna kedalam 6 kombinasi warna yaitu: 

1. Complementary, warna yang berlawanan dalam roda warna. Warna ini 

melambangkan hubungan yang kontras dimana memiliki vibrasi warna 

yang menarik perhatian. 

 

 

Perancangan Kampanye Sosial..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017



41 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Complementary 

(Sumber: Color Design Workbook) 

 

2. Split Complementary, harmoni warna dimana satu warna dikombinasikan 

dengan 2 warna di samping warna berlawanan. Paduan warna ini identik 

dengan hubungan kejeniusan atau kecerdasan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Split Complementary 

(Sumber: Color Design Workbook) 

 

3. Double Complementary, paduan warna yang menggabungkan dua pasang 

warna komplementer.  Paduan warna ini sebaiknya tidak menggunakan 4 

warna dengan volume yang sama. 
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Gambar 2.15. Double Complementary 

(Sumber: Color Design Workbook) 

 

4. Analogous, warna kombinasi dari warna sekitar pada roda warna. 

Penggunaan paduan warna analogous pada kecerahan yang sama dapat 

mempermudah keterbacaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Analogous 

(Sumber: Color Design Workbook) 

 

5. Triadic, paduan tiga warna dari roda warna. Paduan warna ini lebih baik 

jika mengkombinasikan antara warna kontras dan warna yang lebih 

lembut. Warna triadic mampu menciptakan kepuasan. 
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Gambar 2.17. Triadic 

(Sumber: Color Design Workbook) 

 

6. Monochromatic, paduan warna dengan shade dan tint pada satu warna. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Monochromatic 

(Sumber: Color Design Workbook) 

 

2.5.3.2. Psikologi Warna 

Morioka (2008) membedakan mengkategorikan warna primer dan netral 

berdasarkan psikologi sebagai berikut: 

1. Merah 

Warna merah diasosiasikan dengan api, air, dan seksualitas. Merah 

memiliki artian positif dan negatif. Artian positif merah yaitu passion, 
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cinta, darah, energi, antusias, kesenangan, panas, dan kekuatan. Artian 

negatif warna merah yaitu agresif, kemarahan. 

2. Kuning 

Warna kuning diasosiasikan dengan matahari. Kuning dalam konteks 

positif melambangkan intelek, opstimis, idealis. Konteks negatif warna 

kuning yaitu kecemburuan dan peringatan. 

3. Biru 

Warna biru diasosiasikan dengan laut dan langit. Biru dalam konteks 

positif memiliki arti pengetahuan, damai, maskulin, kesetiaan, kecerdasan. 

Konteks negatif warna biru yaitu depresi, dingin, apatis. 

5. Hijau 

Warna hijau diasosiasikan dengan tumbuhan, alam dan lingkungan. Warna 

hijau memiliki artian positif yaitu kesuburan, uang, kesuburan, kesuksesan, 

dan keselamatan. 

4. Ungu 

Asosiasi warna ungu yakni kesetiaan dan spiritualitas. Ungu 

melambangkan kemewahan, kebijakan, imaginasi, kekayaan, duniawi, 

mistik. Konteks negatif ungu dilambangkan dengan kegilaan, hiperbola 

dan kekejaman.  

5. Oranye 

Warna oranye diasosiasikan dengan musim gugur dan jeruk. Warna oranye 

dalam konteks positif melambangkan kreativitas, unik, energi, sosial, 

kesehatan, aktivitas, stimulan, dan semangat. Konteks negatif warna 
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oranye dilambangkan dengan kebisingan. Umumnya, warna oranye 

memiliki sifat-sifat seperti menstimulasi nafsu makan seseorang, warna 

oranye pada ruangan dapat membuat orang berpikir dan saling berbicara 

atau dalam kata lain membangun pertemanan.  

6. Hitam 

Hitam sebagai warna netral diasosiasikan dengan malam dan kematian. 

Konteks positif warna hitam merujuk pada kekuatan, elegan, formal, 

misteri, stylish, dan canggih. Hitam dalam konteks negatif mencerminkan 

ketakutan, kejahatan dan berduka. Sifat-sifat warna hitam antara lain yaitu 

pada media pakaian, dapat membuat seseorang terlihat kurus, 

melambangkan komunitas rahasia, dan mampu meningkatkan kepercayaan 

diri dalam terapi. 

7. Putih 

Warna putih diasosiasikan dengan cahaya dan kemurnian. Warna ini 

melambangkan perfeksionis, pernikahan, kebersihan, kepolosan, 

kelembutan, kesederhanaan, dan kebenaran. Konteks negatif warna putih 

mengacu pada kerapuhan dan isolasi. Warna putih memiliki sifat yang 

dominan yaitu menyeimbangkan warna lain. 

8. Abu-Abu 

Warna abu-abu diasosiakan dengan kenetralan. Warna netral ini memiliki 

konteks positif yaitu keseimbangan, keamanan, klasik, kecerdasan, dan 

kewibawaan. Konteks negatif abu-abu melambangkan tidak bertanggung 

jawab, umur tua, dan kesedihan. Abu-abu memiliki sifat yaitu 
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menyeimbangkan antara warna hitam dan putih, dan memiliki emosi yang 

kuat. (hlm.26-31) 

 

2.5.4. Ilustrasi 

Witabora (2012) mendefinisikan ilustrasi sebagai bentuk representasi dari sebuah 

gagasan. Penggunaan ilustrasi dalam sebuah visual memiliki kelebihan karena 

mampu menerjemahkan sebuah informasi menjadi lebih mudah. Hal ini 

disebabkan oleh sifatnya yang universal dimana mampu dimengerti oleh beragam 

bahasa (hlm.660-661).  

 

2.5.4.1 Fungsi Ilustrasi 

Menurut Kusmiati R. dalam Pranata (2015), ilustrasi memiliki berbagai fungsi 

yaitu: 

1. Menyampaikan tujuan yang dimaksud kepada subyek 

2. Menggambarkan suatu produk atau ilusi yang belum pernah ada 

3. Menggambarkan kejadian atau peristiwa yang di ranah imajinasi, misalnya 

gambar sebuah pohon yang memakai sepatu 

4. Mencoba menggambar ide abstrak, misalnya ekspresi emosi depresi 

5. Memperjelas komentar, biasanya komentar editorial, dapat berbentuk 

kartun atau karikatur 

6. Memperjelas suatu artikel untuk bidang medis atau teknik dengan gambar 

yang memperlihatkan bagaimana susunan otot atau cara kerja sebuah 

mesin. 
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7. Mengambar sesuatu secara rinci, misalnya ilustrasi untuk plantologi yang 

mengurai bagian tumbuhan. 

8. Membuat corak tertentu pada suatu tulisan yang menggambarkan masa 

atau zaman pada saat tulisan ini dibuat, misalnya masa “Victorian” 

digambarkan dengan bentuk yang lembut dan garis berornamen. (hlm. 

321-322). 

 

2.5.4.2. Flat Vector 

Sokolova (2013) mendefinisikan flat vector sebagai jenis gaya modern dari user 

interface dan grafis desain dimana di dalamnya menggunakan elemen yang 

minimalis. Flat design memiliki fungsi yaitu untuk membantu fokus kepada 

konten tanpa terdistraksi dengan efek visual. Flat vector menekankan 

kesederhanaan, dan apabila diterapkan dalam tampilan digital mampu membuat 

tampilan menjadi lebih responsif, cepat, dan mudah digunakan. 

 

2.5.5. Logo 

Landa (2013) mendefinisikan logo sebagai simbol identifikasi yang unik 

(hlm.246). Logo yang efektif menurut Supriyono (2009) adalah logo yang mudah 

diingat dan mampu mengekspresikan spirit perusahaan atau organisasi, jika 

dicetak hitam-putih logo tetap efektif dan menarik. Selain itu logo harus simpel 

dan muda diingat, walaupun dalam ukuran kecil logo masih bisa terbaca dan 

dikenali. Logo dikategorikan dalam beberapa pendekatan sebagai berikut: 
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a. Logotype, yaitu penggunaan nama perusahaan atau organisasi ditulis 

dengan tipografi yang khas, unik dan konsisten 

 

 

 

Gambar 2.18. Logotype 

         (Sumber: http://papajlesley.blogspot.co.id/) 

b. Initials, yaitu mengembangkan huruf pertama dari nama perusahaan atau 

organisasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Initials 

             (Sumber: https://goodlogo.com/extended.info/calvin-klein-logo-2623) 

c. Pictorial Visual, yaitu representasi suatu objek untuk menggambarkan 

citra perusahaan, jasa, atau organisasi 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Pictorial Visual 
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                (Sumber: https://99designs.com/blog/tips/types-of-logos/) 

d. Abstract Visual, yaitu bentuk visual yang abstrak untuk mencipakan 

perusahaan, jasa, atau organisasi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Abstract Visual 
            (Sumber: http://tylergxw.blogspot.co.id/) 

 

e. Combination, yaitu penggabungan dari bentuk visual dan typeface. 

(hlm.106). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22. Combination 

             (Sumber: https://logomarts.wordpress.com/combination-logos/) 

 

2.5.6. Copywriting 

Menurut Landa (2010) copywriting merupakan teks didalam sebuah iklan yang 

saling berinergis dengan visualnya untuk menyampaikan sebuah pesan. Pekerja 
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visual sendiri memiliki prinsip bahwa konteks di dalam sebuah iklan baik itu teks 

maupun visualnya tidap dapat saling berebut perhatian, karena hal ini akan 

menyebabkan kebingungan pada persepsi konsumen. Copywriting ada sebuah 

iklan tidak selalu harus sesuai dengan visual yang ditampilkan melainkan 

diharapkan dapat saling melengkapi (hlm.96). 
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