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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Kerangka Teori 2.1.

 

Gambar 2.1. Kerangka Teori 

( Dokumentasi penulis, 2016) 

 Mata 2.2.

Panca indra merupakan organ reseptor manusia atau penerima rangsangan. Salah 

satu dari panca indra  adalah mata yang berfungsi menerima rangsangan cahaya. 

Manusia dapat melihat karena mata bereaksi terhadap cahaya. Dalam bukunya 

Gunawati, Sudarmana & Radyuni (2008) menjelaskan bahwa proses melihat di 

awali dengan masuk nya cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata melalui 

kornea dan diteruskan melalui pupil kemudian melewati lensa. Cahaya di biaskan 

Perancangan Kampanye Sosial..., Jessica Aprilia Winargo, FSD UMN, 2017



9 
 

oleh lensa dan difokuskan di retina sehingga membentuk bayangan kecil yang 

terbalik. Bayangan terbalik tersebut diartikan seperti benda yang dilihat manusia 

(hlm 50). 

2.2.1. Gangguan Mata dan Rabun 

Dalam bidang kedokteran gangguan merupakan implikasi dari gejala-gejala 

sebelum menjadi penyakit (Jannah, 2016, hlm 40). Mata yang sehat adalah mata 

yang bebas gangguan, sehingga memiliki pengelihatan yang baik tanpa harus di 

bantu oleh kaca mata atau lensa kontak. Seperti dijelaskan Jannah (2016) Mata 

yang sehat adalah mata yang normal yakni keadaan dimana mata dapat melihat 

benda di jarak jauh dan benda di jarak dekat dengan jelas. Apabila tidak dapat 

melihat benda yang berada di jarak jauh dengan jelas maka terkena rabun jauh. 

Sedangkan bila tak dapat melihat benda yang berada di jarak dekat dengan jelas 

maka mata telah menderita rabun dekat (hlm 33). Jika keadaan mata sudah rabun 

maka di perlukan alat bantu pengelihatan seperti kacamata. Jika tidak 

memaksakan mata melihat dengan keadaan rabun maka akan membuat keadaan 

mata semakin memburuk. 

2.2.1.1. Rabun Jauh (Miopia) 

Rabun jauh adalah kondisi mata manusia tidak dapat melihat objek jarak jauh 

dengan jelas. Jannah (2016) menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami 

rabun jauh tidak dapat melihat jelas pada jarak jauh, yakni tidak dapat melihat 

lebih jauh dari jarak baca terjauh (Punctum reactum) (hlm 48-49). Dalam Prieharti 

& Mumpuni (2016) pada mata penderita rabun jauh cahaya yang masuk ke mata 

jatuh di depan retina, sedangkan pada mata normal cahaya jatuh tepat pada retina. 
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Karena hal tersebut pengelihatan objek yang berada di jarak jauh akan tampak 

tidak jelas (hlm 82). Rabun jauh dapat diatasi dengan penggunaan kacamata lensa 

minus. Karena itu pula rabun jauh dikenal dengan sebutan mata minus. 

Rabun jauh dapat disebabkan oleh prilaku atau kebiasaan buruk. Seperti 

Membaca terlalu lama, membaca sambil tidur, membaca dengan penerangan 

minim, menonton televisi terlalu dekat, terlalu lama bekerja dengan komputer, 

bermain gadget dengan jarak dekat dan waktu yang lama. Menurut Prieharti & 

Mumpuni (2016) aktivitas tersebut jika sering dilakukan terlebih dalam waktu 

lama akan membuat otot mata menjadi terbiasa untuk mengatur fokus pandangan 

untuk jarak dekat saja (hlm 85). Karena mata sering dibiasakan dengan aktivitas 

jarak pandang dekat atau melihat objek dengan dekat maka mata akan terbiasa 

dengan jarak pandang dekat dan menjadi rabun untuk melihat objek jarak pandang 

jauh. 

 

Gambar 2.2. Pengelihatan rabun jauh 

 ( 45 Penyakit dan Gangguan Mata, 2016) 
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2.2.1.2. Rabun Dekat (Hipermetropi). 

Rabun dekat adalah kondisi mata manusia tidak dapat melihat objek jarak 

dekat dengan jelas. Jannah (2016) menyebutkan bahwa seseorang yang 

mengalami rabun dekat tidak dapat membaca jelas pada jarak dekat, yakni 

tidak dapat membaca jarak yang lebih dekat dari jarak terdekat ( punctum 

proximum) (hlm, 52). Dalam Prieharti & Mumpuni (2016) pada  mata 

penderita rabun dekat cahaya yang masuk ke mata jatuh di belakang retina, 

sedangkan pada mata normal cahaya jatuh tepat pada retina. Keadaan ini 

membuat pengelihatan terhadap objek yang ada di jarak dekat menjadi 

tampak tidak jelas (hlm 87). Singkatnya mata tidak berakomodasi dalam 

memfokuskan bayangan agar jatuh tepat pada retina (Jannah, 2016, hlm 

53). Rabun dekat dapat diatasi dengan penggunaan kacamata lensa plus. 

Karena itu pula rabun dekat dikenal juga dengan mata plus. 

 

Gambar 2.3. Pengelihatan rabun dekat 

 ( 45 Penyakit dan Gangguan Mata, 2016) 
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2.2.1.3. Silindris (Astigmatis) 

Mata silindris adalah kondisi mata manusia melihat objek menjadi kabur, 

berbayang atau bengkok. Menurut Ilyas Dalam Jannah (2016) mata 

silindris merupakan keadaan mata yang menerima sinar yang masuk 

kedalam mata tidak terpusat pada satu titik melainkan menjadi garis (hlm 

83). Dalam Prieharti & Mumpuni (2016) pengelihatan mata silindris 

seperti melihat benda melalui gelas yang berisi air jernih, objek akan 

terlihat menjadi bengkok, kabur terlalu lebar atau terlalu besar. Pada mata 

silindris cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus kepada retina. Hal ini 

terjadi karena adanya kondisi kelainan lengkung kornea. Mata silindris 

dapat diakibatkan oleh prilaku atau kebiasaan yang buruk seperti membaca 

dan menonton televisi dengan posisi miring ataupun sambil tidur (hlm 90).  

2.2.1.4.  Rabun Tua (Presbiopia)   

Rabun tua adalah kondisi dimana mata tidak dapat melihat objek jauh 

maupun dekat dengan jelas. Dalam Prieharti & Mumpuni (2016) hal ini 

terjadi karena berkurangnya kekenyalan lensa dan melemahnya daya 

kontraksi otot akomodasi mata seiring faktor  usia (hlm 93). Rabun tua 

dapat diatasi dengan penggunaan kacamata lensa rangkap atau dua fokus 

(bifocal) (hlm 94). 
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Gambar 2.4. Pengelihatan rabun tua 

 ( 45 Penyakit dan Gangguan Mata, 2016) 

2.2.2. Olahraga Mata 

olahraga mata atau senam mata merupakan salah satu cara untuk menjaga 

kesehatan mata. Dengan melakukan olahraga mata dapat membuat otot mata 

menjadi fleksibel dan kuat. Menurut Oei dalam Jannah (2016) melakukan 

olahraga mata dapat menjaga kesehatan dan kebugaran mata (hlm 187). Olahraga 

mata dapat dilakukan ketika mata terasa lelah untuk relaksasi (Jannah, 2016, hlm 

193). Seperti tubuh yang dapat merasa lelah dan pegal karena duduk terlalu lama 

atau berdiri terlalu lama, mata juga dapat menjadi lelah dan memerlukan gerakan 

peregangan di sela aktivitas. Aktivitas menggunakan mata seperti membaca, 

menulis, bermain komputer dan gadget, terlebih jika dilakukan dalam waktu yang 

cukup lama akan membuat mata menjadi lelah karena telah berfokus pada jarak 

pandang yang dekat dalam waktu lama. Sehingga olahraga mata dapat dilakukan 

untuk relaksasi mata. 
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2.2.2.1.  Langkah Olahraga Mata Menurut Oei Gin Djing 

Seorang akupunturis, Oei Gin Djing dalam Jannah (2016) mengatakan 

bahwa di area belakang kepala terdapat daerah yang berhubungan dengan 

mata. Pijat kepala di daerah tersebut dapat menjadi solusi pengobatan 

gangguan mata. Selain itu Oei Gin Djing menyarankan melakukan 

olahraga mata untuk menjaga kesehatan mata (hlm 183). Berikut adalah 

langkah olahraga mata menurut Oei Gin Djing dalam Jannah (2015, hlm 

187-188). 

1) Posisi kepala tegak lurus ke depan. Mata melihat ke langit kemudian melihat 

ke lantai. Ulangi langkah tersebut 5 hingga 10 kali. 

2) Gerakan bola mata ke kiri dan ke kanan seperti berusaha melihat telinga. 

Ulangi langkah tersebut 5 hingga 10 kali. 

3) Gerakan bola mata ke atas kemudian ke kiri atas lalu ke kanan atas. Ulangi 

langkah tersebut 5 sampai 10 kali. 

4) Gerakan bola mata ke bawah kemudian ke kiri bawah lalu ke kanan bawah. 

Ulangi langkah tersebut 5 sampai 10 kali. 

5) Gerakan bola mata dari pojok kiri atas ke kanan bawah. Ulangi langkah 

tersebut 5 hingga 10 kali. 

6) Gerakan bola mata dari pojok kiri bawah ke kanan atas. Ulangi 5 hingga 10 

kali. 

7) Utar bola mata ke kiri searah jarum jam, kemudian berlawanan. 
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2.2.3. Asupan Gizi 

Asupan gizi yang benar penting untuk kesehatan tubuh dan organ lainnya 

termasuk mata. Nutrisi adalah zat makanan yang bergizi baik untuk kesehatan 

tubuh. Nutrisi untuk mata mencakup vitamin,  antioksidan lutein, zeaxanthin, 

astaxanthin, beta-karoten dan seng (hlm 160). Jannah (2006) menjelaskan bahwa 

nutrisi dan antioksidan sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mata (hlm 

159). Beberapa studi menyatakan bahwa tercukupinya asupan gizi yang baik 

seperti vitamin C dan E, riboflamin, beta-karoten, lutein, zeaxanthin membuat 

orang memiliki resiko lebih rendah untuk terkena gangguan mata (hlm 160). 

 Target 2.3.

2.3.1. Psikologi 

Penting untuk mempelajari psikologi dalam suatu perancangan desain dan 

komunikasi. Desain yang baik harus dapat dimengerti oleh targetnya sehingga 

pesan yang terkandung dalam suatu desain dapat diterima oleh targetnya dengan 

baik. Sehingga untuk membuat desain yang tepat sasaran perlu untuk mengetahui 

pola pikir target audience melalui ilmu psikologi. 

Psikologi menjadi ilmu yang berhubungan dengan mental atau kejiwaan 

manusia. Sesuai dengan asal katanya yang berasal dari bahasa Yunani kuno yakni 

psyche yang berarti jiwa dan logia yang berarti ilmu (Laksana, 2015, hlm 25). 

Dengan mengetahui perkembangan mental dan kejiwaan kita dapat mengetahui 

pola pikir manusia. Kejiwaan dan mental manusia menghasilkan pola pikir yang 

tercermin melalui prilaku dan kebiasaannya. Tentuntunya hal ini juga di 

pengaruhi oleh faktor usia, pengetahuan dan lingkungan. Dalam bukunya 
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Sarwono (2016) menyebutkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang prilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya 

(hlm 7). 

2.3.2. Orang tua 

Sikap dan prilaku orang tua akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Prilaku orang tua akan membangun kebiasaan dan prilaku 

anak. Pendidikan anak yang pertama kali berasal dari keluarga inti yakni dari 

orangtua. Anak akan melihat dan menerima prilaku orangtuanya kemudian 

menirunya. Jika suatu prilaku telah menjadi kebiasaan orang tua kemungkinan 

besar prilaku tersebut akan menurun kepada anaknya dan dilakukan sampai 

dewasa. Terlebih apabila orang tua mengajarkan dan membiasakannya kepada 

anak. Seperti pendapat Jenvey dalam Kirsh (2010) bahwa orangtua adalah faktor 

terbesar dalam mempengaruhi anaknya. Ketika orang tua terbiasa untuk 

menerapkan pola makan yang sehat, maka anak akan terbiasa menjalani kebiasaan 

pola makan yang sehat seperti yang orangtuanya lakukan sehari – hari. Ketika 

sudah terbiasa maka sang anak akan mengikuti kebiasaan tersebut yakni 

menerapkan pola makan yang sehat (hlm 133). Kemudian Grier, Mensinger, 

Huang, Kumanyika & Stettler dalam Kirsh (2010) mengatakan bahwa riset 

menunjukan adanya kemiripan jumlah dan nutrisi makanan yang dikonsumsi 

antara orang tua dan anaknya. Orangtua yang terbiasa untuk mengkonsumsi 

makanan yang kurang bernutrisi seperti makanan cepat saji, memiliki anak yang 

kebiasaannya sama dengan orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa 

Perancangan Kampanye Sosial..., Jessica Aprilia Winargo, FSD UMN, 2017



17 
 

penting untuk memperkenalkan suatu kebiasaan baik untuk diterapkan kepada 

anak melalui orang tuanya.  

2.3.3. Anak 

Proses perkembangan di pengaruhi oleh usia dan faktor lingkungan, terutama 

lingkungan keluarga. Menurut Sarwono (2016) terdapat proses pematangan dan 

proses belajar yang membentuk prilaku sejak masa anak-anak. Proses pematangan 

adalah proses alamiah anak berprilaku sesuai dengan perkembangan fisik dan 

mental usianya. Sedangkan proses belajar adalah pembentukan prilaku karena 

faktor belajar dari lingkungan atau faktor eksternal dari individu anak ( hlm 62). 

Proses pematangan misalnya seperti perkembangan prilaku bayi yang belajar 

tengkurap, duduk, berdiri, berjalan sesuai dengan tahapan umurnya. Lalu seperti 

anak yang belajar mengenal gambar, kemudian mengenal huruf, kemudian belajar 

membaca sesuai dengan perkembangan usia sekolah. Proses belajar misalnya 

seperti seorang anak yang di ajarkan untuk berdoa oleh orang tuanya, diajarkan 

untuk berkata maaf dan terimakasih, meniru kebiasaan keluarganya untuk cuci 

tangan sebelum makan. 

Manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan sepenuhnya 

mengandalkan orang lain untuk hidup dan butuh waktu belasan tahun bergantung 

pada orangtua untuk akhirnya dapat menjadi individu yang mandiri (Sarwono, 

2016, hlm 66). Dari pernyataan tersebut jelas bahwa peranan orangtua pada masa 

anak – anak sangat penting. Tidak hanya untuk merawat pertumbuhan fisik juga 

perkembangan pola pikir dan prilakunya. Seperti yang disebutkan oleh Hughes 

A.G. & Hughes E.H. (2015) bahwa anak-anak di bawah usia 12-13 tahun belum 
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mampu untuk menalar jauh (hlm 209). Sehingga orangtua memiliki peran untuk 

membimbing dan mendidik anak untuk memahami suatu nilai, pengetahuan, 

prilaku ataupun kebiasaan. 

 Kampanye 2.4.

Penyampaian informasi kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan tertentu 

dapat dilakukan dengan cara kampanye. Bentuk komunikasi ini dapat memberi 

dampak berupa perubahan pola pikir ataupun prilaku dengan berlandaskan 

informasi. Seperti menurut Rogers dan Storey dalam Venus (2009) kamapnye 

adalah “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan 

menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara 

berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”. Sehingga mengacu pada definisi 

tersebut maka kampanye memiliki empat hal. Pertama, ditujukan untuk 

menciptakan efek atau dampak tertentu. Kedua, jumlah khalayak sasaran yang 

besar. Ketiga, dipusatkan dalam jangka waktu tertentu dan yang keempat, melalui 

serangkaian tindak komunikasi yang terorganisasi (hlm 7). Berdasarkan teori 

tersebut penulis memilih untuk menggunakan kampanye sebagai saluran 

komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan mata kepada 

masyarakat. Dalam kurun waktu tertentu selama program kampanye, informasi 

yang disajikan dapat diterima oleh masyarakat luas. 

2.4.1. Tujuan Kampanye 

Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. 

Penyampaian pesan atau informasi dilakukan berlandaskan tujuan. Venus (2009) 

menjelaskan bahwa pada umumnya kampanye dilakukan oleh lembaga atau 
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organisasi baik dari pemerintahan maupun swasta. Tujuan dari diadakannya 

kampanye tergantung dari pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan, 

sehingga tujuan dari diadakannya kampanye akan berbeda antara organisasi yang 

satu dengan lainnya (hlm 9). Seperti halnya berbagai kampanye yang telah 

berlangsung di masyarakat contohnya kampanye bulan kesehatan gigi yang 

dipelopori oleh salah satu perusahaan pasta gigi yang bertujuan agar masyarakat 

Indonesia di mulai dari anak – anak agar rajin menggosok gigi. Selain itu ada pula 

kampanye Keluarga Berancana “dua anak lebih baik” yang bertujuan untuk 

mengendalikan pertumbuhan penduduk. 

Dari contoh-contoh tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya 

kampanye memiliki tujuan yang sama yakni memberi dampak atau pengaruh yang 

dapat membuat perubahan baik pola pikir dan prilaku bagi masyarakat sebagai 

target kampanye melalui informasi yang mengedukasi. Seperti yang dijelaskan 

oleh Venus (2009) apa pun ragam tujuan kampanye dari berbagai organisasi, 

kampanye merupakan upaya yang membawa perubahan yang melibatkan aspek 

pengetahuan, sikap dan prilaku. Aspek-aspek tersebut merupakan sasaran 

pengaruh yang harus dicapai agar perubahan yang diharapkan dapat terwujud 

(hlm 10). 

2.4.2. Jenis Kampanye 

Secara garis besar kampanye bertujuan untuk memberi dampak perubahan seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dilihat dari berbagai tujuan yang 

melatarbelakangi dari diadakannya kampanye oleh suatu organisasi atau lembaga, 

maka kampanye dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 
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Jenis kampanye ditentukan berdasarkan motif yang melatarbelakangi 

diadakannya program kampanye tersebut. Dari motivasi tersebut maka akan 

terlihat tujuan dari kampanye tersebut. Charles U. Larson dalam Venus (2009, 

hlm 11) membagi kampanye menjadi tiga macam. 

2.4.2.1.  Product Oriented Campaigns 

Kampanye ini berorientasi pada produk dan dilakukan dalam dunia bisnis, 

biasa disebut juga commercial campaign atau corporate campaign. 

Biasanya dilakukan dengan memperkenalkan suatu produk. Motif yang 

melatarbelakanginya adalah meningkatkan keuntungan finansial.  

2.4.2.2. Candidate Oriented Campaigns 

Kampanye ini berorientasi pada kandidat dan dilakukan dalam ranah 

politik, biasa disebut juga political campaigns. Biasa dilakukan melalui 

partai politik. Motif yang melatar belakanginya adalah keinginan untuk 

memiliki kekuasaan politik. Tujuannya yakni memenangkan dukungan 

masyarakat agar dapat memenangkan suatu jabatan politik. 

2.4.2.3.  Ideologi or Cause Oriented Campaigns 

Kampanye ini berorientasi kepada tujuan yang bersifat perubahan sosial, 

disebut juga social change campaigns. Kampanye ini dilakukan untuk 

memecahkan masalah sosial melalui perubahan sikap dan prilaku dari 

masyarakat. Cakupan kampanye jenis ini cukup luas yakni diluar dari 

kampanye yang bersifat komersial dan politik, misalnya seperti kampanye 

di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan dan kemanusiaan. 
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Perancangan kampanye yang penulis lakukan termasuk kedalam jenis 

kampanye yang ketiga. Dimana kampane dilakukan sebagai pemecahan masalah 

tentang kesehatan mata. Kampanye dengan topik kesehatan ini tidak berkaitan 

dengan hal komersial maupun politik.  

2.4.3. AIDA 

Untuk mewujudkan tujuan dari kampanye maka diperlukan proses untuk menarik 

perhatian khalayak sebagai target agar muncul keinginan untuk bertindak sesuai 

tujuan dari kampanye. Seperti yang dijelaskan Altsiel & Grow (2010) proses 

tersebut adalah attention, interest, desire, action disingkat AIDA. Proses pertama 

adalah attention, suatu pengiklanan yang dilakukan harus dapat menarik perhatian 

targetnya. Jika sudah dapat menarik perhatian, maka proses selanjutnya adalah 

muncul ketertarikan (interest) target terhadap apa yang diiklankan atau 

dikabarkan sehingga muncullah keinginan (desire) target untuk lebih mengetahui 

lebih dalam dan membuat target meluangkan waktu untuk memperhatikan iklan 

atau pemberitaan dengan seksama. Setelah itu masuklah pada proses bertindak 

(action), yakni target akan menentukan melalui tindakan, diharapkan target akan 

bertindak sesuai dengan tujuan pembuat pesan (hlm 18-19). 

 Copywriting 2.5.

Perancangan copywriting digunakan untuk menarik perhatian juga 

menginformasi. Menurut Drewniany & Jewler (2008) copywriting yang dibuat 

sebaiknya dapat membuat target dapat merasa terlibat sehingga akan membuat 

target tertarik untuk fokus memperhatikan dan pesan tersampaikan ( hlm 157). 
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Menurut Laksana (2015) pesan yang ditujukan untuk mempengaruhi orang 

lain disebut juga imbauan pesan dan harus dapat menggerakan. Terdapat lima 

macam imbauan. Pertama adalah imbauan rasional yakni meyakinkan orang lain 

dengan pendekatan yang logis dan berbukti. Kedua, imbauan emosional yakni 

menggunakan bahasa yang dapat menyentuh emosi orang lain. Ketiga, imbauan 

takut yakni menggunakan pesan yang dapat mencemaskan, mengancam atau 

meresahkan . Keempat, Imbauan ganjaran yakni dengan menjajikan sesuatu 

kepada oranglain. Kelima, imbauan motivasional yakni imbauan yang menyentuh 

kondisi internal dalam diri orang lain (hlm 168-169). 

 

 Desain komunikasi visual 2.6.

Menerima dan menyampaikan pesan atau informasi secara visual telah terjadi di 

sela kehidupan dan aktivitas masyarakat. Bahkan banyak waktu masyarakat 

diselingi dengan karya desain komunikasi visual. Supriyono (2010) dalam 

bukunya menjelaskan bahwa setiap hari manusia dikelilingi dengan berbagai 

karya desain komunikasi visual di setiap waktu dan aktivitasnya (hlm 9). Kegiatan 

seperti menonton televisi, membaca koran dan majalah, melihat spanduk 

billboard baliho di jalanan, melihat brosur dan katalog di pusat perbelanjaan dan 

lain sebagainya merupakan keseharian yang bersentuhan dengan komunikasi 

visual. Sehingga komunikasi visual efektif untuk digunakan dalam perancangan 

kampanye. 
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2.6.1. Ilustrasi 

Secara umum sesuatu yang ditambahkan dengan visual berupa gambar dapat 

menjadi lebih menarik. Selain untuk menarik perhatian, gambar dapat digunakan 

untuk memperjelas dan menambah keindahan. Seperti menurut Supriyono (2010) 

ilustrasi adalah gambar yang bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah 

pembaca memahami pesan serta menciptakan daya tarik (hlm 51). Selain itu 

ilustrasi dapat memberi variasi dalam penyampaian pesan sehingga lebih menarik, 

memotivasi, komunikatif dan mudah diingat (Arifin dan Kusrianto, 2009). 

Menurut Suprayogo (2006) desain berbasis vector memiliki keunggulan 

diantaranya adalah lebih mendukung untuk bereksplorasi dengan warna, bentuk, 

tata letak dan berbagai elemen dasar. Desain vector merupakan objek ilustrasi 

sehingga desain yang dibuat dapat memperlihatkan cirikhas dari desainernya. 

Melalui desain vector seorang desainer juga dapat lebih bebeas mengeksplarasi 

elemen-elemen desain yang tidak dapat ditemukan pada pengeditan desain 

berbasis image bitmap (hlm 45-46). 

2.6.2. Tipografi 

Dalam mebuat karya desain penggunakan tipografi perlu diperhatikan. Berbagai 

jenis huruf memiliki karakternya masing-masing. Tipografi merupakan ilmu yang 

membahas jenis huruf dan penggunaannya. Dalam buku “Desain Komunikasi 

Visual-Teori dan Aplikasi” pengertian tipografi adalah disiplin ilmu yang 

mempelajari spesifikasi dan karakteristik huruf, serta bagaimana memilih dan 

mengolah huruf untuk tujuan-tujuan tertentu (Supriyono, 2010, hlm 20). 
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Jenis huruf yang dipilih harus dapat mendukung gambar sehingga secara 

keseluruhan menjadi desain yang selaras. Selain mendukung gambar atau desain, 

huruf harus mudah dibaca agar informasi yang dimuat dalam suatu media dapat 

diterima pembaca dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriyono (2010) 

bahwa pertimbangan dalam memilih huruf adalah adalah dengan 

mempertimbangkan aspek readable atau kemudahan untuk dibaca, bukan hanya 

memperhatikan aspek keindahan atau menjadi unik, karena tulisan bertujuan 

untuk menyampaikan informasi kepada pembaca (hlm 23). Berdasarkan 

pertimbangan tipografi tersebut, penulis harus mengkaji jenis huruf berdasarkan 

fungsinya. Menurut Supriyono (2010) huruf di golongkan kedalam dua jenis 

berdasarkan fungsinya yakni huruf judul (display type) dan huruf untuk teks (type 

face).  

2.6.2.1.  Display type 

Judul dari sebuah teks berguna untuk memberi gambaran garis besar topik 

pembahasan teks. Judul biasa di buat menarik baik dalam bahasa maupun 

bentuk  hurufnya guna menarik perhatian pembaca. Penggunaan huruf 

sans serif cocok untuk judul karena memiliki karakter elegan, lugas, 

simpel dan mudah di baca (Supriyono, 2010, hlm 32). 

2.6.2.2. Type face 

Teks yang berisikan informasi harus mudah di baca dan membuat mata 

nyaman membaca. Menurut Supriyono (2010) huruf serif  cocok 

digunakan untuk teks terlebih teks yang panjang karena memiliki kesan 
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luwes, fleksibel dan familier dan huruf sanserif memiliki kesan simpel dan 

mudah dibaca (hlm 23). 

2.6.3. Warna 

Warna dapat membangun dan mempengaruhi suasana dalam suatu desain. Setiap 

warna memiliki psikologis yang berbeda. Pemakaian warna yang kurang tepat 

dapat merusak citra dan suasana yang akan ditampilkan melalui desain. Dalam 

bukunya Ryan & Conover (2004) menjelaskan bahwa setiap warna memiliki 

asosiasi yang berbeda – beda (hlm 182). Selain itu menurut Stone, Adams & 

Morioka (2006) setiap warna mempunyai sifat dan arti yang dapat memberi 

dampak berupa pengaruh terhadap penilaian, reaksi, dan emosi audiens (hlm 6). 

Sehingga perlu untuk mengetahui asosiasi, sifat dan arti dari setiap warna.  

1) Merah, merupakan warna yang kuat dan energik. Menurut Nugroho 

(2015) merah diasosiasikan dengan darah dan api. Warna merah memiliki 

karakter yang kuat, energik, marah, berani, bahaya, posesif, agresif, 

merangsang, panas. Simbol umum dari warna merah yakni marah, berani, 

bahaya, seks, kekejaman (hlm 60 – 61). 

2) Kuning, merupakan warna yang cerah dan ceria. Menurut Nugroho (2015) 

Kuning diasosiasikan dengan sinar matahari. Warna kuning memiliki 

karakter terang, gembira, ramah, supel, riang, cerah. Kuning 

melambangkan keagungan, kejayaan, kemegahan, kemuliaan, kekuatan. 

Kuning tua dan kuning kehijauan mengasosiakan sakit, penakut, iri, 

cemburu, bohong, luka (hlm 60). 
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3) Jingga, Menurut Nugroho (2015) diasosiasikan dengan langit pagi hari 

sebelum matahari terbit. Melambangkan kemerdekaan, anugrah, 

kehangatan. Warna jingga memiliki karakter memberi dorongan, 

merdeka, anugrah, bahaya, kehangatan (hlm. 60). 

4) Hijau, Merupakan warna yang segar, cocok untuk rileksasi. Menurut 

Nugroho (2015) hijau diasosiasikan dengan alam, tumbuhan, hidup dan 

berkembang.Warna Hijai mempunyai karakter segar, hidup, memberi 

pengaruh emosi yang netral. Warna hijau melambangkan kesuburan, 

kesegaran, kemudaan, kepercayaan, keimanan (hlm 63). 

5) Biru, merupakan warna yang tenang. Menurut Nugroho (2015) biru 

diasosiasikan dengan air, laut, langit. Warna biru memiliki karakter 

dingin, pasif, melankoli, sayu, sendu, sedih, tenang. Warna biru dapat 

dikaitkan dengan surga, khayangan, sehingga warna biru melambangkan 

keagungan, keyakinan, kebenaran, kecerdasan, perdamaian (hlm 62). 

6) Ungu, merupakan warna yang memberi kesan spiritualitas dan sihir. 

Menurut Nugroho (2015) ungu diasosiasikan dengan kebangsawanan dan 

spiritualitas.  

2.6.4. Layout 

Elemen dan unsur desain dapat disajikan menjadi suatu kesatuan karya desain 

yang utuh dengan layout atau tata letak. Seperti sebuah poster ataupun media 

lainnya yang berisi judul, body text, slogan, logo, gambar baik foto maupun 

ilustrasi dapat menjadi suatu kesatuan desain karena adanya layout. Seperti 

menurut Landa (2006) dalam bukunya “Graphic Design Solution” bahwa sebuah 

Perancangan Kampanye Sosial..., Jessica Aprilia Winargo, FSD UMN, 2017



27 
 

layout  adalah pengaturan susunan yang yang terdiri dari teks dan karya visual dua 

dimensi dalam media cetak maupun digital (hlm 104). 

2.6.4.1. Modular Grids 

Modular Grid terbentuk dari kombinasi garis-garis vertikal dan horizontal 

yang menghasilkan ruang-ruang yang dapat menjadi area dari konten 

desain. Grid ini cocok digunakan untuk mebuat tata letak yang terdiri dari 

banyak konten dan ukuran konten yang beragam (Graver & Jura, 2012, 

hlm 32). 

 

Gambar 2.5. Modular grids 

 ( Grids and Page Layouts, 2012) 

2.6.4.2.  Hierarchical Grids 

Hierarchical grid  dalam Graver & Jura (2012) dapat menciptakan tata 

letak yang dapat mengarahkan atau menavigasi pembaca untuk melihat 

informasi mana yang harus dilihat pertama kali dalam suatu desain tata 

letak (hlm 40). Tata letak dibuat dengan mempertimbangkan konten 

informasi yang akan dimuat dalam suatu media, yakni dari informasi yang 

paling penting sampai yang kurang penting (hlm 68). 
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Gambar 2.6. Aplikasi hierarchical grids 

 (Grids and Page Layouts, 2012) 

 Media 2.7.

Menurut Moriarty, Mitchell &Wells (2015) media merupakan saluran komunikasi 

(hlm 336). Nurjaman & Umam (2012) menyebutkan bahwa dalam pemilihan 

media perlu mempertimbangan beberapa hal yakni jangkauan, frekuensi dan 

pengaruhnya (hlm 315). Sehingga perlu untuk mengetahui karakteristik masing – 

masing media. Berikut adalah beberapa media dan karakteristiknya (Nurjaman & 

Uman, 2012, hlm 316). 

1. Surat Kabar, memiliki jangkauan yang luas dan terpercaya, distribusi yang 

tepat waktu, target pembaca terlalu luas, kualitas produksi visual yang kurang 

maksimal. 

2. Majalah, target pembaca lebih spesifik baik geografis maupun demografis, 

terpercaya, biaya mahal, proses pemesanan memakan waktu. 

3. Brosur, ruang untuk menyampaikan pesan cukup luas, fleksibel baik kapan, 

dimana dan oleh siapa brosur dapat di sebarkan. 
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4. Iklan luar gedung (outdor), biaya relatif murah, lokasi strategis, mudah 

dilihat, khalayak yang melihat tidak spesifik sesuai target. 

5. Internet, biaya relatif murah, kemungkinan untuk berinteraksi dengan target, 

tidak semua golongan masyarakat fasih dengan media ini. 

Dalam periklanan media dibedakan menjadi dua, yakni Above The Line (ATL) 

dan Below The Line (BTL). Menurut Wilmshurst & Mackay (2011) Above The 

Line (ATL) bersifat komersial, yang massa digunakan untuk mengiklankan 

produk. Memberikangambaran umum tentang produk kepada semua segmentasi 

target. Below The Line (BTL) bersifat promosi digunakan untuk 

memperkenalkan detail produk kepada konsumen sehingga cara kerja media ini 

lebih dekat dengan konsumen dan lebih memberi pengaruh kepada konsumen 

untuk memberi tindakan yakni membeli produk (hlm128-129). 

 Kesimpulan 2.8.

Tinjauan pustaka di susun untuk menunjang perancangan konsep kreatif yang 

akan dibuat melalui studi pustaka tentang berbagai teori yang berkaitan dengan 

segala hal yang diperlukan untuk merancang strategi dan media kampanye sosial 

meningkatkan kesehatan mata dan mencegah mata rabun. 
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