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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kekerasan Anak 

2.1.1. Definisi 

Martono dan Joewana (2006) mendefinisikan kekerasan sebagai sebuah perbuatan 

yang menggunakan paksaan, kekuatan, ancaman kepada orang lain, diri sendiri 

atau barang. Kekerasan dapat menggunakan atau tanpa alat. Perbuatan yang 

merusak, merugikan pihak lain juga merupakan kekerasan (hlm. 85-86). 

2.1.2. Jenis-Jenis Kekerasan 

Menurut Martono dan Joewana (2006) ada beberapa jenis kekerasan dari yang 

ringan hingga berat. Jenis-jenis tersebut adalah kekerasan fisik, seperti memukul, 

mencubit, menendang, menganiyaya dan kekerasan seksual, seperti perkosaan.  

Selain itu, kata-kata juga termasuk dalam bentuk kekerasan. Contohnya 

mengancam, mengejek dan memfitnah (hlm. 85). 

2.1.3. Kekerasan Seksual 

Menurut Ihromi, Irianto, dan Luhulima (2000) kekerasan seksual merupakan 

hubungan seksual yang dilakukan secara paksa, hanya dikehendaki oleh satu 

pihak. Tindakan seperti ini dapat disebut sebagai pseudo-seksual. Dapat diartikan 

sebagai sebuah tindakan yang mendominasi, merendahkan pihak lain (korban) dan 

keinginan untuk melumpuhkan.  
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 Yuwono (2015) mendefinisikan kekerasan seksual merupakan gabungan 

dari 3 unsur yang terdapat dalam pasal 285 dan 289 KUHP yaitu ancaman, 

pemaksaan dan memperkosa secara seksual. Berikut ini penjelasan satu persatu 

mengenai unsur-unsur tersebut: 

1. Ancaman 

Ancaman merupakan tindakan menakut-nakuti untuk membuat pihak lain 

mengikuti keinginan pihak yang menakut-nakuti. Biasanya dilakukan oleh orang 

dewasa kepada anak secara verbal. Jika anak ketakutan maka ia akan mematuhi 

yang diperintahkan dan akan terealisasi menjadi sebuah tindakan. Jika anak 

melawan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu orang dewasa tersebut 

akan mengurungkan niatnya atau melanjutkan tindakannya dalam bentuk 

pemaksaan. 

2. Pemaksaan 

 Pemaksaan merupakan perintah dari satu pihak yang mengharuskan pihak 

lain mengerjakannya, walaupun pihak tersebut tidak mau mengerjakannya. 

Pemaksaan dapat dalam bentuk verbal maupun tindakan secara langsung. 

 3. Memperkosa 

 Memperkosa merupakan tindakan memasukan penis ke dalam vagina 

secara paksa.  

Menurut Yuwono (2015) ada beberapa bentuk kekerasan seksual, yaitu: (hlm.7)  

1. Perkosaan 

2. Oral Seks 

3. Sodomi 
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4. Sexual Gesture 

5. Pelecehan Seksual 

6. Sexual Remark 

7. Sunat Kliteris pada Anak Perempuan 

2.1.3.1 Dampak Kekerasan Seksual 

 Ihromi, Irianto, dan Luhulima (2000) mengungkapkan bahwa selain luka 

secara fisik, dampak secara psikologis yang dialami oleh korban kekerasan 

seksual, yaitu sebagai berikut: 

a. Fase akut, terjadi langsung setelah serangan terjadi. Korban akan merasa 

shock, sangat lemah dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.  

b. Fase kedua, korban merasakan emosi negatif dalam dirinya. Merasa malu, 

muak, marah. Dari perasaan ini membuat mereka menutupi pengalaman 

yang menyakitkan tersebut. 

c. Fase reorganisasi jangka panjang berlangsung bertahun-tahun. Di tahap ini 

korban berusaha keluar dari trauma dan menerima kenyataan. Ketika 

berlangsung proses ini, korban mengalami depresi dan dapat mengingat 

ulang kejadian. Terjadi gangguan seperti: ketakutan pada seks, merasa 

sakit ketika berhubungan seks 

2.2. Psikologi Anak 

2.2.1. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Menurut Sujiono (2009) ada beberapa teori dari pemikiran yang berbeda 

mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu sebagai berikut (hlm. 55-

59): 
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1. Teori Behaviorisme 

Dalam teori ini, para ahli mengungkapkan bahwa perilaku anak dapat dibentuk 

dari kata-kata atau tindakan. Teori ini menjelaskan perkembangan anak secara 

sosial, intelektual dan emosional. Salah satu ahli bernama Skinner 

mengelompokannya menjadi dua teori, yaitu stimulus-respons dan operant 

conditioning. Dalam stimulus-respons, perilaku anak dibentuk dari hasil stimulus / 

bala bantuan dari pihak luar (hlm. 55).  

 Dalam operant conditioning, perilaku anak dibentuk dengan penguatan 

positif / negatif (hukuman atau penghargaan). Ketika anak tersebut telah 

melakukan sesuatu yang baik, maka sebagai orang dewasa memberikan 

penghargaan sehingga kedepannya perliakunya tetap baik. Tujuan dari operant 

conditioning untuk mengurangi perliku tidak baik (hlm. 56).  

2. Teori Maturationis 

Teori maturationis menjelaskan bahwa perkembangan anak (fisik, sosial, 

emosional, intelektual) dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dalam diri anak itu 

sendiri. Dalam membentuk kedewasaan, setiap anak dalam mengembangkan 

potensinya berbeda-beda dipengaruhi oleh lingkungan ia ditempatkan (hlm. 57). 

3. Teori Interaksi 

Perkembangan anak dalam teori ini dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan 

lingkungan. Pemikiran anak mengikuti konsep asimilasi. Asimilasi merupakan 

proses dimana anak melakukan pencocokan informasi ke kategori-kategori 

tertentu. Contohnya anak sudah mendapat pengetahuan mengenai anjing. Ketika 

diperlihatkan model anjing bulldog, ia sudah otomatis memasukannya ke dalam 
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kategori anjing. Ketika ada pengetahuan baru, ia belum pernah melihatnya, 

misalnya kucing. Langkah selanjutnya adalah ia akan membuat kategori baru 

(hlm. 58-59).   

4. Teori Psikoanalisis 

Sigmund Freud (seperti dikutip dalam Pratisti, 2008) yang merupakan pencetus 

teori ini menjelaskan bahwa perkembangan anak dari kekuatan dalam diri sendiri 

(kematangan biologis). Di dalam diri ada energi dominan yaitu perasaan seksual. 

Perasaan seksual tersebut lebih kearah kenikmatan dan berpengaruh ketika 

dewasa pada aktivitas seksualnya. Energi seksual dikenal dengan istilah libido. 

Libido merupakan sesuatu yang ada dalam diri yang peka terhadap rangsangan 

seksual (hlm. 24-25). 

 Kepribadian itu sendiri terdiri dari unsur id, ego, dan superego. Id adalah 

energi yang dimiliki tetapi tidak disadari. Ego yang bertugas untuk memutuskan 

sesuatu pada keadaan realitas. Superego adalah pertimbangan bahwa keputusan 

itu benar atau salah (seperti norma). Ketiga hal tersebut membentuk pertahanan 

diri anak (hlm. 25-26). 

2.3. Kampanye Sosial 

2.3.1. Definisi 

Rogers dan Storey (seperti dikutip dalam Venus, 2009) menyatakan bahwa 

kampanye merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan 

pada sejumlah khalayak dalam periode tertentu demi menciptakan sebuah efek. 

(hlm. 7). Hal ini diperkuat oleh definisi para ahli lain. Menurut Pfau dan Parrot 

(seperti dikutip dari Venus, 2009) kampanye merupakan sebuah proses yang 
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dirancang secara berkelanjutan untuk mempengaruhi khalayak serta dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu. (hlm.8).  

2.3.2. Tujuan Kampanye 

Menurut Venus (2009) sebuah kampanye biasanya diselenggarakan oleh lembaga 

atau organisasi. Organisasi tersebut bisa terdiri dari lembaga swadaya  (LSM) atau 

pemerintah. Tujuan kampanye adalah menyadarkan masyarakat akan isu tertentu. 

Upaya perubahan yang dilakukan mengandung tiga aspek, yaitu awareness, 

attitude dan action.  

 Tahap pertama adalah awareness, yaitu tahap yang diarahkan pada 

pengetahuan masyarakat. Di tahap ini, masyarakat diharapkan akan muncul 

kesadaran serta meningkatnya pengetahuan mereka tentang isu tersebut. Tahap 

berikutnya adalah attitude, yaitu tahap yang diarahkan pada perubahan sikap. 

Kepedulian, simpati, rasa keberpihakan masyarakat akan isu kampanye 

dimunculkan di tahap ini. Tahap terakhir adalah action, yaitu tahap yang 

bertujuan agar ada tindakan tertentu yang secara konkret dilakukan oleh 

masyarakat (hlm. 10). 

2.3.3. Jenis-Jenis Kampanye 

Menurut Charles U. Larson (seperti dikutip dalam Venus, 2009) jenis kampanye 

dibagi menjadi tiga, yaitu: (hlm. 11-12). 

1. Product-oriented campaigns 

Kampanye jenis ini biasanya berhubungan dengan produk, bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan finansial. Selain itu, kampanye yang menyangkut 
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meningkatkan image perusahaan di masyarakat juga termasuk dalam model ini. 

Contohnya kampanye Telkom Flexi.   

2. Candidate-oriented campaigns 

Kampanye jenis ini dapat dikatakan sebagai kampanye kegiatan politik yang 

biasanya dilakukan kandidat. Bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat agar dapat menduduki kekuasaan politik. Contohnya adalah 

kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan lain-lain.  

3. Ideologically oriented campaigns 

Kampanye jenis ini mengarah pada dimensi sosial. Bertujuan untuk menyadarkan, 

mengubah perilaku masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di 

sosial. Cakupannya luas, dapat berupa kampanye kesehatan, pendidikan, lalu 

lintas dan lingkungan. Contohnya adalah kampanye keluarga berencana, 

pemakaian helm, dan lain-lain. 

2.3.4. Model Kampanye 

Menurut Venus (2009) kebanyakan model kampanye hanya mengarah kepada 

tahap proses sebuah kegiatan kampanye. Padahal yang terpenting adalah proses 

yang terjadi dalam berkomunikasi. Seharusnya tidak hanya tahapan, menampilkan 

juga bagaimana unsur-unsur didalamnya saling berinteraksi. Terbagi menjadi 5 

model kampanye, yaitu sebagai berikut (hlm. 12-23). 

1. Model Komponensial Kampanye  

Model kampanye ini memandang komponen-komponen pokok sebagai suatu 

kesatuan dalam proses kampanye. Komponen tersebut berupa sumber, penerima, 

pesan, efek, saluran dan umpan balik. Model ini lebih mengarah kepada 
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pendekatan transmisi searah. Unsur sumber lebih aktif, sangat dominan dalam 

memberi pesan untuk mempengaruhi penerima melalui saluran-saluran (media) 

sampai mendapatkan efek yang diinginkan. Untuk mengetahui kampanye berhasil 

dilakukan atau tidak tergantung dari umpan balik. Seringkali dalam proses 

tersebut terjadinya potensi gangguan dari komponen yang ada di dalamnya (hlm. 

13-14). 

2. The Five Functional Stages Development Model 

Kampanye model ini paling banyak diterapkan di berbagai dunia karena fleksibel 

digunakan di berbagai jenis kampanye. Model ini mengarah kepada tahapan 

kampanye. Tahapan tersebut adalah identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi 

dan distribusi.  

 Tahap identifikasi merupakan tahap awal untuk menciptakan identitas 

dalam kampanye. Seperti warna, slogan, simbol, seragam bertujuan agar khalayak 

dapat mengidentifikasi / mengenali dengan mudah. Contohnya, ketika pemilu 

terlihat peserta partai menggunakan logo yang seragam. Tahap kedua adalah 

legitimasi. Legitimasi lebih mengarah kepada pengakuan oleh publik. Contohnya, 

sebuah produk telah mendapat testimoni positif. Contoh lain dari kampanye 

politik, ketika seorang kandidat presiden mendapat dukungan terbesar dari publik. 

 Tahap berikutnya adalah partisipasi. Partisipasi merupakan wujud nyata 

dari legitimasi. Keterlibatan langsung atau tidak langsung dari publik dalam 

sebuah kampanye. Seperti menyebarkan brosur, memakai kaos partai politik yang 

dibagikan secara gratis, menghadiri acara yang diadakan oleh lembaga swadaya 

masyarakat. Kemudian, tahap selanjutnya adalah penetrasi. Pada tahap ini, pihak 
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kampanye telah berhasil menarik dan meyakinkan publik. Sehinnga publik sudah 

menetapkan hati. Tahap ini Tahap terakhir adalah distribusi. Di tahap ini tujuan 

kampanye telah berhasil. Sekarang tinggal bagaimana pihak kampanye 

mewujudkan apa yang telah dikatakannya (hlm. 18-20). 

3. The Communicative Functions Model 

Model ini memiliki beberapa tahapan, yaitu surfacing, primary, nomination dan 

election. Tahap surfacing berkaitan dengan mengorganisasi awal daerah yang 

dijadikan kampanye, pengumpulan dana. Pada konteks politik, khalayak akan 

melakukan penilaian awal terhadap kandidat tersebut. Tahap kedua adalah 

primary.  

 Peran khalayak mulai diterlibatkan untuk mendukung kampanye. Dalam 

kampanye politik, di tahap ini kandidat saling berlomba-lomba untuk selanjutnya 

menjadi nominator dari khalayak. Tahap nominasi dimulai ketika sudah mendapat 

pengakuan dari khalayak tersebut. Tahap terakhir adalah election. Ketika 

memasuki election, kampanye sudah berakhir. Namun, seringkali melakukan 

cara-cara secara terselubung agar khalayak tetap dapat merasakan kehadiran sang 

kandidat. (hlm. 20-21). 

4. Model Kampanye Ostergaard 

Leon Ostergaard adalah seorang yang mengembangkan model kampanye ini. 

Menurut Ostergaard (seperti dikutip dalam Venus, 2009) kampanye seharusnya 

didukung oleh temuan-temuan ilmiah untuk dapat menimbulkan efek tertentu. 

Langkah pertama disebut prakampanye. Sumber kampanye pertama kali harus 

mengidentifikasi masalah secara jelas dan faktual. Contoh masalahnya adalah 
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rendahnya minat baca, tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya, dan 

masih banyak lagi.  

 Setelah mengidentifikasi masalah, mencari sebab akibat dari fakta yang 

ada. Contohnya masalah tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 

tingginya kecepatan mengemudi pengendara. Hal-hal tersebut tidak asal didapat, 

melalui proses, temuan dan bukti-bukti yang nyata. Ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu 

psikologi contohnya, dapat digunakan sebagai sumber teoritis masalah. Bila dirasa 

dapat dirubah melalui kegiatan kampanye maka mulai masuk ke tahap 

perancangan program kampanye.  

 Di tahap ini kampanye dimulai dari perancangan, pelaksanaan sampai 

evaluasi. Melakukan identifikasi pada karakter target audiens sehingga dapat 

menentukan pesan, media hingga teknis kampanye yang sesuai.  

 Tahap terakhir adalah evaluasi. Pihak penyelenggara kampanye 

mengevaluasi keefektifan kampanye yang telah dilakukan. Apakah pesan tersebut 

sampai dengan benar dan dapat diingat (hlm. 14-18). 

5. Model Kampanye Nowak dan Warneryd 

Model kampanye ini dimulai dari tujuan yang ingin dicapai dan efek apa yang 

diinginkan. Elemen-elemennya saling berhubungan. Ada 7 hal yang harus 

diperhatikan (hlm. 22-24). 

 1. Efek yang diharapkan: efek yang diinginkan harus jelas sehinnga 

 penentuan elemen lebih mudah 

 2. Persaingan komunikasi: melihat potensi gangguan yang dapat terjadi 

 ketika kampanye 
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 3. Populasi target penerima: diklasifikasikan menurut sulit ringannya 

 jangkauan untuk kampanye 

 4. Objek komunikasi: pemusatan pada satu objek saja 

 5. Saluran: media yang sesuai dengan karakteristik target audiens 

 6. Pesan: pesan berfungsi untuk mempengaruhi, menyadarkan dan 

 meyakinkan audiens terhadap tindakannya 

2.3.5. Media Kampanye 

Klingemann dan Rommele (seperti dikutip dalam Venus, 2009) mendefinisikan 

saluran kampanye merupakan media-media untuk menyampaikan pesan. Jadi, 

media merupakan bagian dari penyaluran kampanye. Media massa dianggap 

sebagai saluran komunikasi utama, dikarenakan cakupannya luas (hlm. 84). 

 Pada setiap individu, penafsiran terhadap pesan yang disampaikan media 

berbeda-beda. Kecenderungan menggunakan media apa juga berbeda. Hal ini 

dikarenakan karakteristik (seperti demografis, geografis) khalayak. Contohnya, 

kecenderungan ibu rumah tangga ya lebih memilih menggunakan TV sebagai 

media utama mendapat informasi ( hlm. 86). 

 Untuk mendapatkan efek yang maksimal, diperlukan media yang efektif 

agar tidak sia-sia biaya dan waktu yang dikorbankan pihak kampanye. Dalam 

memilah mana media yang efektif, diperlukan penelitian terhadap beberapa 

komponen. Komponen tersebut adalah jangkauan, waktu, tipe khalayak, tujuan, 

aktivitas pesaing, batasan/aturan. Kemudian dari situ dapat dilihat jenis media 

yang tepat berdasarkan positif dan negatifnya. Berikut media-media dan 

karakteristiknya: (hlm. 89-90). 
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a. Televisi 

Positif dari media ini adalah pergerakannya yang nyata dan terdapat pengulangan 

sehingga akan lebih melekat ke kahalayak serta lebih menghibur. Negatifnya 

adalah khalayak yang tersebar luas, kurang detail, isi pesan yang tidak boleh 

sembarangan, kurangnya selektivitas. 

b. Surat kabar 

Positifnya adalah murah, dapat menjangkau luas dan dapat lebih detail, para 

pembaca dapat menentukan sendiri seberapa mereka mengkonsumsinya. 

Negatifnya adalah kurang menarik, foto-foto (visual) kurang, dan adanya 

hambatan waktu yang menurunkan akitvitas membaca. 

c. Billboard / poster 

Keuntungan dari billboard atau poster adalah lebih praktis dan murah. Negatifnya 

adalah gampang dirusak / dibuang, kurangnya khalayak dalam memperhatikan.  

d. Majalah 

Sisi positifnya adalah waktu yang lama dalam penggunaannya, adanya iklan 

dengan kualitas reproduksi bagus akan menimbulkan pengaruh besar. Negatifnya 

adalah pasif dan kurangnya menumbuhkan hubungan. 

e. Banner website di internet 

Keuntungannya adalah pesan dapat dibuat menarik seperti animasi, suara dan 

warna. Kemudian, penyediaan informasi lebih cepat dan aktif. Negatifnya adalah 

keterbatasan akses dan kurang relevan untuk barang-barang tertentu 
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2.3.6. AIDA 

Menurut Altstiel dan Grown (2010), ada 4 tahapan seseorang ketika mengambil 

keputusan untuk membeli atau melakukan sesuatu. 4 tahapan tersebut adalah 

attention, interest, desire dan action. (hlm. 18-19). 

1. Attention merupakan tahapan paling awal yang bertujuan untuk menarik 

perhatian masyarakat.  

2. Interest merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk menimbulkan 

ketertarikan masyarakat untuk membeli atau melakukan sesuatu 

3. Desire merupakan tahapan kebutuhan masyarakat yang berjalan beriringan 

dengan tahap ketertarikan.  

4. Action merupakan tahapan terakhir dimana masyarakat mau melakukan 

atau mengambil sebuah keputusan 

2.4. Desain Grafis 

Landa (2011) mendefinisikan desain grafis sebagai bentuk komunikasi 

penyampaian pesan secara visual. Merepresentasikan ide yang mengandung pesan 

untuk audiens, disampaikan melalui elemen-elemen visual. Desain grafis sangat 

dekat dengan kehidupan manusia dan mempunyai peran penting dalam 

memecahkan banyak masalah. Masalah-masalah tersebut mempunyai kategorinya 

sendiri. Mulai dari mempromosikan produk, branding, website, sign system 

sampai yang terakhir bertujuan non-profit.  

 Arntson (2012) menambahkan desain grafis sebagai pemecahan masalah. 

Cakupannya adalah 2d desain, packaging desain sampai web design. Desainer 
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bertugas untuk memikirkan ide, menyusun elemen-elemen visual sampai pada 

eksekusi dengan tujuan mengkomunikasikan pesan kepada audiens. (hlm. 4). 

 Landa (2011) melanjutkan bahwa solusi dalam bentuk desain dapat 

mempengaruhi tindakan manusia ke depannya. Misalnya saja audiens akan 

menentukan pilihan dalam memilih sebuah produk melihat dari desain packaging 

nya yang menarik. Dapat terbayangkan jika tidak ada visual yang menarik. 

 Dalam desain grafis diperlukannya pemikiran yang kreatif dan kritis serta 

keterampilan yang baik secara teknis. Dua hal tersebut tidaklah cukup. Sebagai 

desainer grafis juga memerlukan pengetahuan mengenai prinsi dan teori desain. 

Sehingga dapat menciptakan visual yang sesuai dan bermakna (hlm. 13). 

2.4.1. Prinsip Desain 

Menurut Supriyono (2010) ada 4 prinsip desain yang penting untuk diterapkan, 

yaitu sebagai berikut: (hlm. 87-97). 

1. Keseimbangan  

Keseimbangan adalah prinsip dalam desain bagaimana secara visual pembagian 

komponen terlihat seimbang (tidak berat sebelah). Dibagi 2 kategori: 

- Keseimbangan formal, yaitu pembagian sama berat / simetris. Menurut Arntson 

(2012) desain yang simetris berguna menciptakan kesan kestabilan. Biasanya 

pembagiannya menggunakan tarik garis tengah. Desain yang simetris memiliki 

elemen yang mirip, tidak melulu elemen yang sama persis (hlm.65). Contohnya: 
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Gambar 2.1. Contoh simetri poster  

 (Sumber: Arntson, 2012, hlm.65) 

- Menurut Supriyono (2010) keseimbangan asimetris lebih terlihat dinamis. 

Arntson (2012) mengatakan desain asimetris lebih menarik untuk dieskplor. 

Bagaimana kita dapat menciptakan keseimbangan desain dengan menggunakan 

kontras antar elemen. Contohnya adalah sebagai berikut. Figur diseimbangkan 

dengan tulisan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Contoh asymetri poster  

 (Sumber: Arntson, 2012, hlm.66) 
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2. Tekanan 

Menurut Supriyono (2010) emphasis atau disebut juga penekanan pada elemen 

sangat penting diterapkan untuk menarik perhatian utama. Ada beberapa cara 

yang dapat digunakan untuk penekankan sebuah objek. 

a. Kontras 

Objek yang ingin diberi perhatian utama dibedakan dari objek lainnya (dibuat 

kontras). Kontras dapat dibuat dengan membedakan visual seperti warna, ukuran, 

bentuk dan peletakannya. 

b. Penempatan Objek 

Objek yang dianggap paling penting dan ingin ditonjolkan, diletakkan di tengah 

bidang. Hal ini membuatnya langsung menjadi fokus perhatian.  

c. Isolasi Objek 

Isolasi objek adalah memisahkan objek yang ingin diberi tekanan dari kumpulan 

objek lainnya.  

3. Irama  

Irama adalah sebuah pola yang terbentuk dari pengulangan elemen-elemen visual 

secara repetisi dan variasi. Repetisi sendiri pengulangan objek yang konsisten. 

Sedangkan, variasi pengulangan objek yang disertai perubahan ukuran, bentuk 

atau posisi. Penyusunan secara repitisi akan membuat bosan. Dan sebaliknya, 

variasi akan menimbulkan kesan dinamis dan tidak monoton. 

4. Kesatuan 
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Sebuah desain harus memiliki kesatuan, terlihat harmonis secara keseluruhan. Hal 

tersebut terbentuk dari keseragaman tipografi, menggunakan unsur visual yang 

mirip (seperti warna-warna dan bentuk ilustrasinya) 

2.4.2. Tipografi 

Supriyono (2010) mendefinisikan tipografi sebagai ilmu memilih dan mengolah 

huruf. Dahulu, tipografi hanya disebut sebagai ilmu cetak mencetak. Seiring 

dengan perkembangannya, tipografi mencakup: gaya huruf-huruf, karakteristik 

huruf dan memilihnya untuk tujuan tertentu. Ada beberapa gaya huruf, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Huruf serif disebut juga huruf klasik, memiliki kait (ekor). Gaya ini 

dipakai di desain Italia, Inggris, Belanda. Sampai sekarang masih 

digunakan karena mudah dibaca. Contoh huruf: times new roman, 

garamond. 

 

 

 

Gambar 2.3. Huruf Serif  

 (Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Serif) 

 

b. Huruf san serif disebut juga huruf tanpa kait / ekor. Ciri huruf ini memiliki 

ketebalan yang sama pada bagian tubuhnya. Contoh huruf: arial, helvetica. 

Memiliki kesan simpel, namun kurang efektif digunakan untuk teks yang 

panjang. Hal ini dikarenakan pembaca akan lebih mudah lelah.  

Perancangan Kampanye Sosial..., Indriani Viona, FSD UMN, 2017



23 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Huruf San Serif 

(Sumber: https://id.pinterest.com/pin/409898003559709119/) 

c. Huruf script merupakan huruf seperti tulisan tangan. Huruf tipe ini sulit 

dibaca dan pembaca akan mudah lelah ketika digunakan di teks yang 

panjang.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Huruf Script 
(Sumber: https://id.pinterest.com/pin/182677328613166980/) 

 Supriyono (2010) melanjutkan ketika sudah memilih jenis huruf yang 

sesuai, akan tetapi teks belum tentu nyaman dibaca. Dalam mengelola huruf, ada 

beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaannya:  

a. Ukuran huruf: besar kecil huruf menentukan keterbacaan (readability). 

Ukuran huruf yang besar lebih mudah dibaca. Namun, tidak berarti huruf 

harus dibuat besar semua. Huruf teks untuk publikasi biasa berkisar 8 – 12 
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point. Teks buku anak dapat menggunakan 14-16 point. Semua tergantung 

fungsi, ketersediaan ruang dan jenis informasi.  

b. Bobot dan variasi huruf: kenyamanan membaca juga ditentukan dari tebal 

tipis/bobot huruf. Contoh variasi huruf: bold (tebal), italic, medium, tinggi 

(condensed). Hal ini bertujuan untuk memberi tekanan pada informasi 

tertentu dan membuat kesan tidak monoton.  

c. Mengatur panjang baris: pengaturan lebar kolom juga penting agar 

pembaca tidak gampang lelah ketika membaca. Terutama desain pada 

majalah, koran. Spencer (seperti dikutip dalam Supriyono, 2010) 

menyebutkan bahwa jumlah huruf per baris idealnya adalah 60 karakter.  

d. Mengatur spasi baris (leading): bertujuan untuk keindahan dan 

kenyamanan membaca.   

2.4.3. Layout 

Menurut Arntson (2012) layout merupakan hal penting dalam menyeimbangkan 

elemen-elemen berbeda di desain sehingga menciptakan sebuah harmonisasi, 

kesatuan secara keseluruhan. Layout tidak semudah hanya meletakkan teks, 

gambar, ilustrasi secara sembarangan. Bagaimana mengatur elemen-elemen 

tersebut secara hati-hati dan menciptakan keseimbangan sehingga nyaman 

dipandang. Desainer harus bisa memilih font, ukurannya, kontras disesuaikan 

dengan foto atau ilustrasinya. Sebuah halaman dapat memiliki layout yang 

seimbang atau tidak seimbang, akan tetapi yang terpenting enak dilihat dan mudah 

terbaca.  (hlm. 111-112). 
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 Menurut Emil Ruder (seperti dikutip dalam Arntson, 2012) layout yang 

baik adalah bagaimana bisa membuat elemen-elemen menjadi terlihat harmonis. 

Untuk dapat menjadi seperti itu, diperlukan proporsi yang pas pada setiap elemen. 

Contohnya adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Proporsi Layout yang Harmonis  

 (Sumber: Arntson, 2012, hlm. 113) 

 Arntson (2012) melanjutkan bahwa grid penting dalam sebuah layout. 

Grid adalah garis-garis yang tidak terlihat berfungsi sebagai penanda / petunjuk 

dalam meletakkan elemen-elemen. Grid sangat berfungsi ketika dalam desain 

majalah yang membutuhkan banyak halaman. Desainer sendiri dapat 

mengeksplorasi grid sehingga layout terlihat lebih dinamis dan kreatif. (hlm. 119).  

2.4.4. Warna 

Menurut Supriyono (2010) warna adalah elemen visual penting yang dapat mudah 

menarik perhatian pembaca. Pemakaian warna membangun mood dan membuat 

teks lebih hidup. Contohnya adalah menggunakan warna soft untuk memberi 

kesan tenang, lembut. Sebaliknya warna kuat memberi kesan dinamis.  
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 Hal ini diperkuat oleh Landa (2011) yang mengungkapkan bahwa warna 

merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah desain. Lindwell (2010) 

juga menyebutkan warna menarik perhatian dan menambah keindahan. Menurut 

Landa (2011) elemen warna dapat dibagi tiga kategori, yaitu hue, value, dan 

saturation. Hue adalah sebuah warna, seperti merah, biru, kuning. Value adalah 

tingkat terang gelapnya sebuah warna. Warna hitam dan putih tidak dapat disebut 

sebagai hue karena warna yang netral / achromatic.  

 Supriyono (2010) melanjutkan warna dibagi 2 golongan, yaitu warna 

panas dan dingin. Warna-warna panas memberi kesan dinamis, hangat, aktif dan 

mengundang perhatian. Warna dingin sendiri memberi kesan pasif, kalem dan 

kurang mengundang. Contohnya poster mengenai pariwisata di gunung 

menggunakan dominan warna biru kehijauan untuk memberi kesan sejuk. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Warm and Cold Colors  

 (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

  Adams, Morioka, dan Stone (2006) menjabarkan psikologi warna. Warna 

hitam memiliki kesan yang solid, serius, formal. Namun memiliki kesan negatif 

kekosongan dan ketakutan. Warna abu-abu memiliki kesan seimbang, dewasa, 

stabil. Dalam kesan negatifnya adalah kurang percaya diri, kesedihan dan depresi. 

Warna kuning memiliki kesan positif, yaitu sebuah optimisme dan kreativitas. 

 
Warm Colors 

Cold Colors 
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Akan tetapi dapat diartikan juga sebagai warna waspada dan pengecut. Warna 

putih sendiri memberi kesan bersih, jujur. Namun memberi kesan negatif seperti 

rapuh dan terisolasi. Warna hijau kebiruan memberi kesan tenang, keadilan, 

kesetiaan dan penyembuhan, bertumbuh. Namun juga memberi kesan negatif 

seperti dingin dan depresi. (hlm. 26-30). 

2.4.5. Fotografi  

Menurut Langford (2007) fotografi sudah menjadi bagian kehidupan manusia. 

Banyak yang tertarik dengan fotografi karena mudah, cepat dan memperlihatkan 

kenyataan sesungguhnya dalam merekam sesuatu. Contohnya adalah foto 

kerusakan mobil untuk diasuransikan. Dalam hal ini, fotografi dijadikan sebagai 

bukti, pengindentifikasian kejadian.  

 Namun pada kenyataannya, fotografi dapat memanipulasi sebuah 

kenyataan. Gambar yang diambil dari sudut yang berbeda akan menimbulkan 

kepercayaan berbeda bagi yang melihatnya. Fotografer dapat membuat situasi 

tertentu untuk merepresentasikan sesuatu. Fotografi juga merupakan salah satu 

medium untuk memberi bujukan dan promosi. 

 Langford (2007) melanjutkan, faktor yang penting dalam fotografi selain 

teknik adalah komposisi foto. Komposisi foto ditentukan dari bagaimana kita 

dapat melibatkan garis, bentuk dan warna dalam menciptakan sebuah gambar 

yang menyatu. Banyak cara dalam membuat komposisi yang menarik. Misalnya 

saja fotografer sering mengambil gambar secara eye level. Padahal, jika kita 

mencoba merendahkan tubuh kita sedikit ketika mengambil gambar, akan 

membuat komposisi berubah lebih dramatis (hlm. 1-10).  
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 Permainan warna pada foto berperan baik dalam menciptakan perhatian 

dan mood. Selain itu, pengambilan gambar secara horisontal tau vertikal juga 

berperan penting dalam menentukan komposisi. Contohnya ketika ingin 

mengambil gambar pemandangan lebih baik secara horisontal karena akan lebih 

dapat kesan panorama dan kestabilan. (hlm. 146-158). 

 Kesalahan lain yang sering dilakukan fotografer adalah terlalu memiliki 

banyak elemen, sehingga tidak jelas elemen mana yang mau ditonjolkan. Ada 

beberapa cara dalam memberi penekanan terhadap elemen. Salah satunya adalah 

rule of third. Rule of Third mengajarkan memposisikan elemen yang ingin diberi 

penekanan kuat pada garis imajinari seperti gambar berikut: (hlm. 161 -163). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Rule of Third  

 (Sumber: https://www.smelink.se/bilder-pa-din-hemsida-del-2.html) 

2.4.6. Ilustrasi 

Supriyono (2010) mendefinisikan ilustrasi sebagai foto, gambar, susunan huruf, 

garis, bidang yang bertujuan untuk memperjelas sebuah teks informasi. Desain 

yang tidak disertai ilustrasi akan kurang menarik dan terkesan monoton. Selain itu 

tujuan dari ilustrasi adalah sebagai berikut: 
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- Memperjelas isi pesan yang ingin disampaikan (lebih mempermudah 

pembaca untuk memahami isi teks) 

- Menarik perhatian pembaca 

- Menciptakan kesan yang lebih dalam terhadap iklan 

 Hal ini diperkuat oleh Zeegen (2005) yang menyebutkan bahwa ilustrasi 

yang baik dapat membuat pembaca mau mendalami lebih lanjut informasi pesan 

di dalam desain. Hal yang terpenting bagaimana ilustrasi membuat gambar 

dengan ide menarik dan kreatif tetapi tidak mengabaikan kepentingannya sebagai 

pemecahan masalah (memperjelas informasi). (hlm. 20). 
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