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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kampanye  

2.1.1. Pengertian Kampanye  

Kampanye sering disalah artikan sebagai propaganda. Namun sebenarnya, secara 

konsep dan dari berbagai faktor, kampanye dan propaganda memiliki perbedaan 

yang jelas. Menurut Ruslan (2013), kampanye merupakan kegiatan terorganisir 

untuk mempengaruhi audiens tertentu yang bersifat persuasif sehingga 

menciptakan efek tertentu yang diharapkan oleh narasumber yang jelas dalam 

kurun waktu yang telah ditetapkan. Kampanye yang berorientasi pada perubahan 

tingkah laku manusia dapat dikatakan sebagai kampanye sosial. (hlm. 24-26) 

Dalam bukunya, Venus (2011), menjelaskan bahwa kampanye semestinya 

mempunyai empat aspek yakni, tujuan untuk menciptakan efek tertentu, target 

audiens yang besar, dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta dilakukan 

menggunakan komunikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. (hlm. 7). 

Jika digabungkan dari pendapat-pendapat yang telah disebutkan, bisa diambil 

kesimpulan bahwa kampanye adalah tindakan komunikasi serentak yang 

dirancang secara sadar dan terencana secara bertahap dan berkelanjutan dengan 

tujuan untuk menciptakan efek, menyelesaikan masalah, membenarkan masalah, 

atau mempengaruhi sejumlah khalayak yang telah diterapkan dalam kurun waktu 

tertentu. 
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2.1.2. Tujuan Kampanye 

Tujuan dari kampanye sebenarnya tergantung dari jenis kampanye apa yang 

dijalankan. Ostergaard (2002) dalam Venus (2011) mengatakan bahwa kampanye 

memiliki 3 tahapan tujuan yang dikenal dengan ‘3A’ ; Awareness, Attitude, dan 

Action. Mula-mula, kampanye meningkatkan kesadaran audiens, kemudian 

merubah sikap dan pada tahap terakhir, mengubah prilaku audiens secara nyata. 

Ketiganya saling terkait dan harus dicapai secara bertahap agar perubahan yang 

diinginkan tercapai. (hal. 10). 

2.1.3. Model Kampanye 

Dalam bukunya, Venus (2011, hlm. 15-18), mengatakan bahwa terdapat beberapa 

model kampanye yang biasa digunakan. Model-model tersebut berupa kerangka 

abstrak yang berpusat pada tahapan kampanye itu sendiri. 

 Menurut Ostergaard, sebuah kampanye harus didukung dengan temuan 

ilmiah agar bisa layak dilakukan. Karena itu, terdapat tahap prakampanye dimana 

pihak yang melakukannya (campaign makers) harus mengidektifikasi masalah 

berdasarkan fakta ilmiah secara mendalam terlebih dahulu. Setelah itu, Campaign 

makers harus mencaritau hubungan sebab-akibat dari fakta tersebut yang 

didukung oleh bukti-bukti teoritis dan ilmiah. Pada tahap kedua, kampanye yang 

dilakukan juga harus merujuk pada riset ilmiah yang juga memperhatikan target 

audiens dan pesan yang ingin disampaikan, kemudian diakhiri dengan tahap 

evaluasi dimana kampanye tersebut ditinjau hasilnya dalam menanggulangi 

permasalahan yang ada.  
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Gambar 2.1. Model Kampanye Ostergaard 

 (Sumber : Manajemen Kampanye, Antara Venus, 2009) 

2.1.4. Jenis Kampanye 

Venus (2009, hlm. 10-12), menyatakan bahwa terdapat 3 jenis kampanye yang 

dapat dilakukan, yaitu: 

a. Product-Oriented Campaigns 

Merupakan kampanye yang dibuat untuk kepentingan komersial. 

Kampanye ini mempromosikan sebuah produk dengan tujuan 

meningkatkan penjualan produk tersebut. Biasanya dilakukan oleh sebuah 

perusahaan melalui program kepedulian dan tanggung jawab sosial untuk 

membangun citra positif. 

b. Candidate-Oriented Campaigns 

Kampanye yang dibuat untuk kepentingan politik. Tujuan utamanya 

adalah untuk mempromosikan seorang tokoh agar didukung masyarakat. 

problem 

campaign 

attitudes 

behavior 

Reduced problems 

knowledge skills 
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Biasanya dilakukan oleh kandidat dari suatu partai untuk mendapatkan 

jabatan atau kekuasaan di pemerintahan. 

c. Ideological or Cause-Oriented Campaigns 

Merupakan kampanye yang dibuat untuk menginformasikan suatu 

pencegahan, menghindari, atau menanggulangi suatu permasalahan yang 

terjadi di masyarakat. Biasanya dilakukan sebagai solusi atas masalah 

sosial yang sedang terjadi. 

2.1.5. Strategi Kampanye  

Menurut Ruslan (2013, hlm. 36-39),  strategi kampanye adalah perancanaan dan 

menejemen yang dilakukan untuk mencapai tujuan kampanye itu sendiri. 

Diperlukan komunikasi yang efektif sebagai bagian dari strategi tersebut sehingga 

dapat merubah sikap, opini, dan prilaku audiens. 

 Komunikasi yang tepat pada kampanye dikenal dengan formula AIDDA; 

Attention, Interest, Desire, Decision, dan Action. Artinya, kampanye yang 

dilakukan pertama-tama harus menarik perhatian (attention) audiens, kemudian 

membangkitkan minat (interest), menumbuhkan hasrat (desire), membuat 

keputusan (decision), dan terakhir memberikan tindakan nyata (action). 

2.1.6. Media Kampanye 

Media merupakan sarana untuk menyampaikan pesan antara komunikator dan 

audiensnya. Menurut Venus dalam buku Manajemen Kampanye, Pemilihan media 

kampanye tidak hanya didasari oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga 

memperhatikan isi pesan kampanye, target audiens, serta efek yang diharapkan. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Odilia, FSD UMN, 2017



10 

 

Selain itu, penayangan pesan secara berkala dalam waktu tertentu dapat 

menimbulkan persepsi pada audiens dalam komunikasi massa. (hlm. 89) 

 Jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam kampanye, menurut Altstiel 

& Grow (2010, hlm. 191-271), adalah sebagai berikut: 

a. Media Cetak, yaitu majalah, koran, kolateral, dan out-of home, yang 

termasuk di dalamnya : 

- Poster 

- Billboard / buletin 

- Banner 

- Interaktif 

- Transit (kios, halte, kursi, kendaraan) 

b. Media Elektronik, yaitu televisi dan radio. 

c. Media Digital, seperti website, video online, blog, dan sosial media. 

d. Direct Media, yaitu direct mail, postcard, brosur, booklet, pamflet, 

dan newsletter. 

2.2. Masa Kanak-kanak Akhir 

2.2.1. Pengertian Masa Kanak-kanak Akhir 

Santrock (2011) dalam buku Masa Perkembangan Anak, menjelaskan bahwa 

masa kanak-kanak akhir berkisar pada usia 9-12 tahun. Pada masa ini, seorang 

anak berada pada tingkat perkembangan yang berbeda; mereka mulai 

mengembangkan diri untuk melakukan dan merasakan semuanya secara personal. 

Orangtua dan guru tentu masih memiliki pengaruh, namun teman sebaya juga 

menjadi faktor yang signifikan dalam tahap perkembangan ini. (hlm. 139). 
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2.2.2. Pertumbuhan dan Perkembangan Masa Kanak-Kanak Akhir 

Pada masa kanak-kanak akhir, secara kognitif anak lebih mampu menggunakan 

tata bahasa yang kompleks, dapat mengerti pembelajaran bahasa secara ilmiah 

seperti dalam buku dan koran.  

 Secara sosio-emosional, terjadi peningkatan pemahaman serta 

pengendalian diri. Orangtua menghabiskan waktu lebih sedikit dengan anak-anak 

mulai mengalihkan kendali, sehingga anak lebih bertanggung jawab atas pilihan-

pilihan mereka. Selain itu, peran teman sebaya (peer group) menjadi penting 

sebagai sumber kognitif dan emosional. Anak-anak mulai membentuk kelompok 

berdasarkan preferensi yang sama. Waktu yang dihabiskan bersama teman sebaya 

mulai meningkat, dan beriringan dengan penurunan pengawasan oleh orangtua, 

karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. 

 Secara fisik, perkembangan motorik anak semakin terkoordinasi. Pada 

umumnya, berat badan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan konsumsi kalori 

1.650 - 3.300 kalori per hari untuk menunjang aktivitas fisiknya. Hal tersebut 

menyebabkan anak pada masa ini membutuhkan lebih banyak konsumsi kalori, 

yang perlu diperhatikan karena terlalu banyak anak yang mengkonsumsi 

panganan yang mengandung gula dan lemak berlebih. (Santrock, 2011, hlm. 141-

291). 
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2.3. PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) 

Bersadarkan modul online yang dikeluarkan oleh Badan POM RI tahun 2013, 

Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) adalah pangan yang ditemui di lingkungan 

sekolah secara rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Pangan 

merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah 

maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan 

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman. 

Jenis PJAS dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan kebiasaan 

jajan anak sekolah: 

a. Makanan Sepinggan 

Kelompok makanan utama yang disiapkan di rumah terlebih dahulu 

atau disiapkan di kantin, seperti gado-gado, nasi uduk, mi ayam, 

lontong sayur, dan lain-lain.  

b. Camilan/Kudapan 

Makanan yang dikonsumsi diantara dua waktu makan, biasanya terdiri 

dari camilan/kudapan basah (seperti gorengan, pastel, lemper, risoles, 

sosis gulung, dan lain-lain) dan camilan/kudapan kering (seperti 

keripik, biskuit, berbagai jenis kue, dan lain-lain). 
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c. Minuman 

Meliputi minuman ringan dalam kemasan (seperti minuman 

berkarbonasi cola, berperisa buah, dsb) dan minuman ringan yangn 

tidak dikemas (seperti es sirup, es teh) serta minuman campur (es 

pisang ijo, es podeng, es doger, dll.) 

d. Buah 

Termasuk salah satu jenis makanan sumber vitamin, mineral dan serat 

yang penting untuk anak usia sekolah. Buah-buahan biasa dijual 

dalam bentuk utuh seperti pisang, jambu, jeruk dan dalam bentuk 

kupas atau potongan seperti pepaya, nanas, melon, mangga. 

2.4. Desain Grafis 

Desain grafis adalah bagian dari komunikasi visual yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Secara visual 

merepresentasikan ide-ide yang akan disampaikan lewat elemen-elemen visual. 

Desain grafis juga dapat menjadi media untuk mempersuasikan sebuah pesan 

kepada audiens. (Landa, 2014, hlm. 1). 

2.4.1. Teori Warna 

Menurut Landa, warna merupakan elemen yang penting dalam sebiuah desain. 

Setiap warna dapat memberikan makna tertentu, tergantung dari audiensnya. 

Respon yang diberikan dapat dipengaruhi oleh usia, gender, budaya, dan faktor 

personal. Karena itu, desainer harus dapat memahami penggunaan warna sebagai 
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sarana komunikasi pasif dalam sebuah desain.  Pemilihan kombinasi warna yang 

tepat dapat diketahui menggunakan lingkaran warna. (2014, hlm. 129). 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Color Wheel 
 (Sumber : https://blog.asmartbear.comcolor-wheels.html/ ) 

2.4.1.1.  Warna Primer dan Sekunder 

Warna primer merupakan warna dasar dalam lingkaran warna, yakni 

merah, kuning dan biru. Sedangkan warna sekunder merupakan campuran 

dari dua warna primer yang menghasilkan oranye, hijau, dan ungu. 

Penggunaan kombinasi warna primer dalam sebuah desain dapat 

menghasilkan kesan polos kekanakan. (Landa, 2014, hlm. 130).  

Secara ilmiah, anak-anak cenderung lebih menyukai warna primer 

dan sekunder karena perkembangan penglihatan mereka belum maksimal, 

sehingga mereka lebih mudah menangkap warna-warna dasar daripada 

warna-warna campuran. Hal ini menjadi alasan utama mengapa industri 

produk untuk anak banyak menggunakan kombinasi warna primer dan 

sekunder. (Santrock, 2011, hlm. 158) 
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2.4.2. Layout 

Landa (2014, hlm.171-174) juga menjelaskan bahwa penggunaan rasio matematis 

dan sistem proposional telah dipakai sejak jaman Yunani kuno. Sistem pengaturan 

dan tata letak ini kemudian dikembangkan dan disempurnakan yang lebih dikenal 

dalam dunia desain sebagai layout. Sistem ini dikelompokkan berdasarkan ukuran 

proporsi, teknik yang dapat digunakan adalah : 

a. Bilangan Fibonacci adalah rumus angka yang digunakan untuk 

menghitung konstruksi sebuah proporsi. Rasioini diterapkan dengan 

bidang-bidang persegi yang disusun sedemikan rupa. 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Fibonacci Squares 
 (Sumber : Graphic Design Solutions, Robin Landa, 2014) 

b. Golden Ratio mengacu pada perhitungan proporsi hubungan 

geometris dimana bagian yang lebih panjang (a) terhadap bangian 

yang lebih pendek (b) merupakan hasil penjumplahan dari kedua 

ukuran tersebut (a+b) . 

 

 

 

Gambar 2.4. Golden Ratio 
 (Sumber : Graphic Design Solutions, Robin Landa, 2014) 
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c. Rule of Thirds aturan yang memberikan komposisi asimetris dengan 

memberikan fokus pada 1/3 bagian desain. Biasanya digunakan untuk 

mencipkatan keseimbangan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Rule of Thirds 
 (Sumber : Graphic Design Solutions, Robin Landa, 2014) 

d. Modular merupakan struktur yang biasa diterapkan dengan memecah 

bidang dalam beberapa bagian kecil dengan proporsi yang tepat. 

Biasanya digunakan untuk meletakkan tulisan. 

 

Gambar 2.6. Modular Grids 
 (Sumber : Graphic Design Solutions, Robin Landa, 2014) 

e. Chunking teknik yang berhubungan dengan fungsi modular dalam 

desain grafis, dimana sebuah bidang dipecah menjadi bagian-bagian 

yang lebih kecil untuk mempermudah penyampaian informasi. 
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2.4.3. Tipografi 

Dalam pemilihan jenis tulisan yang akan dipakai, seorang desainer harus mengerti 

terlebih dahulu target audiens, kesan dan pesan yang akan disampaikan, dan efek 

apa yang ingin dicapai.  (Landa, 2014, hlm. 51) Hal ini dilakukan karena seperti 

elemen desain yang telah di jelaskan sebelumnya, pemilihan tersebut akan 

mempengaruhi visual yang akhirnya akan dihasilkan. Landa lebih lanjut 

menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah : 

a. Konsep desain 

Biasanya desainer pemula cenderung lebih memilih jenis tulisan 

dekoratif, padahal mengetahui terlebih dahulu fungsi dari jenis-jenis 

tulisan ini akan memperkuat konsep desain yang akan dihasilkan. 

b. Keterbacaan dan kejelasan 

Keterbacaan (readability) diukur dari seberapa mudah teks dibaca 

yang berarti memperhatikan jarak, ukuran, dan pengaturan teknis 

huruf. Sedangkan kejelasan (legibility) dinilai dari seberapa mudah 

audiens dapat memahami bentuk huruf-huruf tersebut untuk dibaca; 

bagaimana karakter dari sebuah huruf. 

c. Estetika dan dampak yang dihasilkan 

Sangat penting untuk diingat bahwa pemilihan jenis tulisan juga 

mempengaruhi nilai estetis sebuah karya visual dan dampak yang 

dihasilkan. Karena teks dalam desain tidak hanya untuk 
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menyampaikan pesan secara verbal, tetapi juga memberikan citra 

secara keseluruhan. 

d. Hubungan yang dihasilkan dengan gambar/ilustrasi 

Setiap  karakter yang dihasilkan oleh jenis tulisan  harus disesuaikan 

dengan karakter yang ditampilkan oleh gambar/ilustrasi/foto yang 

dipakai. Pemilihan  jenis tulisan ini dapat menggunakan kesan yang 

sama dengan gambar maupun memberikan kesan kontras dari karakter  

gambar/ilustrasi/foto yang digunakan. 

2.4.4. Poster 

Poster merupakan media cetak satu muka dengan format dua dimensi yang 

digunakan untuk menginformasikan, mempersuasi, atau mempromosikan sesuatu 

(orang, masalah, tempat, acara, produk, jasa, organisasi, data, jadwal dan 

penawaran). Biasanya, poster diproduksi dalam jumlah yang banyak dan 

disebarkan di wilayah yang luas sehingga dapat mudah dilihat oleh publik. 

(Landa, 2014, hlm. 190-195). Lebih lanjut, Landa menjelaskan beberapa 

komposisi dasar dalam membuat sebuah poster : 

a. Grab Attention (Menarik Perhatian)  

Sebuah poster dapat mempersuasikan seseorang untuk menonton 

sebuah pertunjukkan, membeli sebuah brand, mendonorkan darah, 

mengikuti sebuah gerakan, atau membeli tiket. Artinya, sebuah poster 

harus cukup menarik agar bisa mendapatkan perhatian seseorang dan 

menyampaikan sebuah pesan yang membuat seseorang untuk 

melakukan sesuatu.  
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b.  Set It Apart (Pembedaan) 

Untuk bisa menarik perhatian, sebuah poster harus secara visual 

menonjol dan berbeda dari sekitarnya. Seperti sebuah kemasan dalam 

rak di pusat perbelanjaan, sebuah poster harus berbeda dengan poster 

lainnya. 

c. Communicate Key Messages  

Hierarki visual sangat dibutuhkan untuk menyampaikan pesan utama 

dalam sebuah poster. Hal ini dapat diciptakan dengan menggunakan 

jenis tulisan, gambar, dan warna yang tepat untuk memberikan kesan 

utama yang ingin ditunjukkan kepada audiens. Komposisi yang tepat 

akan mempermudah pembaca untuk mengerti informasi dari satu poin 

ke poin yang lain. 

d. Singel Surface, One Unit 

Karena sebuah poster harus dapat terlihat dari jarak jauh, komponen 

dalam poster tersebut haruslah merupakan suatu kesatuan. Perlu 

diperhatikan alur pembacaan dalam satu bidang dan bagaimana 

komponen poster memberikan informasi secara mudah. 

2.4.5. Ilustrasi 

Witabora (2012, hlm. 660-661) mengatakan bahwa ilustrasi merupakan 

representasi dari sebuah gagasan. Ilustrasi dapat berfungsi sebagai penjelas pesan 

tetapi juga dapat berdiri sendiri sebagai karya seni. Penggunaan ilustrasi dapat 
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mempermudah penyampaian informasi karena disampaikan secara visual. Lebih 

lanjut, beliau menjelaskan beberapa fungsi illustrasi sebagai berikut: 

a. Menciptakan efek dan menyampaikan kepada audiens mengenai tujuan 

yang dimaksud. 

b. Menggambarkan suatu produk atau ilusi yang belum pernah ada. 

c. Menggambarkan kejadia atau peristiwa imajinatif, misalnya sebuat 

tanaman yang menggunakan sepatu. 

d. Menggambarkan ide abstrak seperti penyampaian emosi seperti rasa 

senang, marah, dsb. 

e. Memperjelas komentar dan opini dalam rupa kartun atau karikatur. 

f. Menjelaskan informasi medis dan teknik seperti penggambaran organ 

tubuh dan kerangka kapal. 

g. Menggambarkan struktur rinci suatu objek, seperti penguraian struktur 

bagian tanaman. 

h. Memberikan corak pada suatu tulisan yang mempresentasikan zaman dan 

kebudayaan. 

2.4.6. Maskot 

Altstiel&Grow (2010, hlm. 137-138) menyatakan bahwa sebuah kampanye yang 

menggunakan maskot dapat bertahan lebih lama dan lebih menarik minat audiens. 

Maskot atau karakter ini dapat menarik perhatian karena menstimulasi imajinasi 

audiens, dan bisa berkontribusi dalam keberlanjutan kampanye. Sebuah maskot 

juga terbebas dari penuaan, sehingga membuat maskot tersebut bisa bertahan 

dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, sesuai dengan penggunaannya. 
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Lebih lanjut, Landa (2010, hlm. 112-113), dalam bukunya, Advertising by 

Design, menjelaskan bahwa untuk memberikan sebuah citra yang bersahabat dan 

dapat dipercaya pada sebuah brand, produk, ataupun korporasi, biasanya 

digunakan sebuah maskot, karakter, ataupun tokoh  memberikan sebuah citra yang 

bersahabat dan dapat dipercaya pada sebuah brand, produk, ataupun korporasi, 

biasanya digunakan sebuah maskot, karakter, ataupun tokoh animasi. Biasanya 

maskot berupa hewan atau wujud personifikasi dari produk itu sendiri. Karakter 

fiksional ini memiliki kekuatan sebagai simbol pengingat, yang biasanya memiliki 

kharisma, menarik, lucu, aneh, dan seringkali kekanakan. Penggambaran ini 

biasanya dipakai karena kesan ‘kekanakan’ lebih bersifat universal dan mudah 

diterima oleh masyarakat secara luas. 

 

 

 

Gambar 2.7. “Zakumi”, Maskot FIFA World Cup 2010   
 (Sumber : http://www.planetworldcup.com/MASCOTS/mascots.html) 

 

 

 

Gambar 2.8. “Sora-yan”, Maskot Bandara Internasional Osaka, Jepang   
 (Sumber : http://en.rocketnews24.com/2014/06/19) 
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