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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kampanye 

Menurut Rogers dan Storey (1987) dalam buku Manajemen Kampanye (Venus, A 

2009) kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana 

dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada masyarakat dalam jumlah besar yang 

dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Venus (2009) 

menambahkan bahwa segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh 

prinsip persuasi yakni mengajak dan mendorong public untuk menerima atau 

melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan (hlm. 7). Menurut 

Venus (2009) apapun bentuk, tujuan, dan upaya yang dilakukan kampanye selalu 

terkait dengan tiga tahap yang pertama awareness yaitu menambah kesadaran, 

menarik perhatian dan memberi informasi tentang produk, atau gagasan yang 

dikampanyekan. Berikutnya tahap attitude mengarah pada perubahan sikap, 

bertujuan untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau berkepihakan 

khalayak pada isu yang menjadi tema kampanye. Tahap terakhir berupa action 

ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur, 

dikehendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye baik 

sekali ataupun berkelanjutan.  

2.1.1. Definisi 

Definisi kampanye secara umum menampilkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

membujuk. Kampanye terjadi bila adanya aktivitas proses komunikasi untuk 
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mempengaruhi khalayak tertentu, baik dalam bentuk membujuk dan memotivasi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan atau menciptakan dampak 

tertentu seperti yang direncanakan. Kampanye dilaksanakan dengan tema spesifik 

dan narasumber yang jelas, memiliki periode waktu yang telah ditetapkan, dan 

dilaksanakan secara terorganisir baik untuk kepentingan kedua belah pihak maupun 

sepihak. (Ruslan, 2013, hlm 23-24). 

2.1.2. Jenis-Jenis Kampanye 

Menurut Larson (1992), dalam buku Manajemen Kampanye (Venus, A 2009) 

kampanye dibagi dalam beberapa kategori: 

1. Kampanye Berorientasi Produk 

Kampanye ini bersifat komersial seperti promosi pemasaran produk 

baru, untuk membangun citra perusahaan sehingga meningkatkan 

penjualan dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. 

2. Kampanye Berorientasi Kandidat 

Merupakan kampanye politik yang bertujuan untuk mendapatkan 

dukungan masyarakat sehingga kandidat yang diajukan partai politik 

dapat menduduki jabatan yang diperebutkan melalui proses pemilu. 

3. Kampanye Berorientasi Ideologi atau Perubahan Sosial 

Jenis kampanye ini memiliki tujuan yang khusus dan seringkali 

berhubungan dengan perubahan sosial, menangani masalah sosial 

dengan merubah sikap dan perilaku publik yang terkait. Cakupannya 

cukup luas dan cenderung non komersial (hlm 10-12). 
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2.1.3. Model Kampanye 

Pentingnya menampilkan model kampanye, agar dapat memahami fenomena 

kampanye tidak hanya dari tahapan kegiatan namun juga interaksi antara komponen 

yang ada di dalamnya. Venus (2009, hlm. 14-17) mengemukakan salah satu model 

kampanye yang dikembangkan oleh Leon Ostergaard.  

 
 (Venus, 2009, hlm. 15) 

Ostergaard menjelaskan bahwa untuk merancang sebuah kampanye perubahan 

social harus didukung temuan-temuan ilmiah, dimulai dengan mengidentifikasi 

fakta masalah yang dirasakan. Dari identifikasi masalah tersebut dicari hubungan 

sebab akibat dan fakta yang ada, didukung dengan teoritis ilmiah tentang masalah 

yang berhubungan. Tahap kedua berupa pengelolaan kampanye dimulai dari 

perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Riset perlu dilakukan untuk 

mengidentifikasi karakteristik sasaran, sehingga pesan, saluran, teknis pelaksanaan 

kampanye sesuai. Seluruh isi program kampanye diarahkan untuk membekali dan 

mempengaruhi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan target kampanye, 

karena hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan perilaku. 

Gambar 2.1. Model Kampanye Sederhana Ostergaard 
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2.1.4. Teori Persuasi 

 (Sugiyama, 2011, hlm. 79) 

Menurut Sugiyama (2011, hlm. 81-82) dalam kampanye dibutuhkan keterkaitan 

antara audiens dengan kampanye itu sendiri sehingga menciptakan hubungan batin 

sebelumnya, agar informasi dapat diterima lebih baik dan mudah oleh audience, 

oleh karena itu digunakanlah metode AISAS: 

1. Attention 

Proses awal yang digunakan untuk menarik perhatian target 

khalayak, hingga mereka tertarik dengan media ataupun informasi 

yang ditujukan. Proses ini untuk memancing penglihatan di awal 

yang akan diteruskan menuju proses selanjutnya. 

2. Interest 

Setelah attention, target khalayak mulai tertarik dengan konten 

informasi dan memiliki keinginan untuk mencari tau lebih lanjut 

mengenai informasi yang ditawarkan 

3. Search 

Setelah adanya interest atau ketertarikan, target khalayak mulai 

tertarik untuk mencari tau informasi lebih lanjut sesuai arahan 

sebelumnya. Pada umumnya diarahkan ke media yang terkait namun 

Gambar 2.2. Metode AISAS 
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mencakup informasi yang lebih lengkap. Pentingnya proses ini 

sebagai salah satu bentuk keterkaitan target khalayak untuk mencari 

informasi lebih lanjut atas kesadaran pribadi dengan membuka lebih 

dalam batasan informasi. 

4. Action 

Tindakan yang diambil oleh target khalayak untuk mulai 

berpartisipasi di dalam kegiatan kampanye setelah mencari dan 

mendapatkan informasi lanjut. Atas kesadaran pribadi, target mulai 

melakukan apa yang menjadi tujuan inti dari informasi kampanye 

tersebut. 

5. Share 

Tindakan terakhir target khalayak membantu dalam proses 

penyebaran informasi mengenai isu yang ditonjolkan kepada 

lingkungan sekitarnya. Baik melalui sosial media maupun 

penyebaran informasi dari mulut ke mulut atau Word of Mouth dan 

mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.  

Menurut Venus (2009) beberapa teori persuasi yang dapat digunakan dalam 

merancang sebuah kampanye yaitu: 

1. Model Keyakinan Kesehatan 

Model persuasi ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai 

pemikiran yang harus ditumbuhkan dalam diri target masyarakat 

melalui pesan-pesan kampanye agar terjadi perubahan perilaku 

sesuai yang diinginkan khususnya di ruang lingkup kesehatan. 
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Menurut model ini masyarakat akan mengambil tindakan untuk 

mencegah, menyaring dan mengontrol kondisi yang dialaminya, 

dalam hal ini adalah penyakit berdasarkan factor berikut: 

a. Persepsi akan Kelemahan 

Individu sadar dan percaya bahwa dirinya berpeluang 

terkena penyakit atau kondisi tertentu. 

b. Persepsi Risiko 

Mempercayai jika dirinya ataupun orang lain terkena 

penyakit tersebut akan menghasilkan kondisi yang sulit dan 

tidak menyenangkan. 

c. Persepsi akan Keuntungan 

Individu percaya bahwa dengan mencegah akan mengurangi 

kerugian dan membawa sesuatu yang positif. 

d. Persepsi Akan Rintangan 

Individu percaya jika merubah perilaku untuk lebih baik 

mempunyai keuntungan yang lebih besar daripada 

pengorbanan yang harus dilakukan. 

e. Isyarat-Isyarat untuk Bertindak 

Harus memiliki keinginan dalam menghadapi dan 

menggerakan dirinya untuk membentuk perubahan perilaku. 

f. Kemampuan Diri 

Individu percaya bahwa ia bisa melakukan apa yang harus 

dilakukan 
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2. Teori Difusi Inovasi 

Model persuasi ini menjelaskan bagaimana inovasi yang 

berkembang diadopsi masyarakat. Teori ini berguna untuk 

membuat masyarakat mengenal suatu produk, perilaku atau ide 

tertentu yang dianggap baru. 

3. Teori Perilaku Terencana 

Suatu perilaku tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dari 

dalam diri individu. Maka melalui teori ini kampanye dibuat 

agar bisa memotivasi untuk melakukan tindakan yang 

dianjurkan. 

4. Teori Disonansi Kognitif 

Teori ini mempersuasi individu dengan menyadarkan konflik 

yang dialaminya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan atau 

disonansi kognitif. Hal ini mendorong individu untuk mencapai 

keadaan yang lebih baik atau konsisten. 

5. Teori Tahapan Perubahan 

Teori ini membantu dalam menganalisis jenis khalayak dan cara 

membuat pesan yang sesuai dengan target khalayaknya. Teori 

ini menjelaskan tahappan individu saat memproses sebuah 

perilaku. 

6. Teori Pembelajaran Kognitif Sosial 
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Teori yang memotivasi seseorang untuk mengenal suatu 

perilaku, ketika ia menyadari bahwa perilaku tersebut dapat 

manambah hal positif daripada negatif. 

 

2.1.5. Teknik Kampanye 

Menurut Ruslan (2013, hlm 71-74) komunikasi persuasi dalam berkampanye akan 

efektif bila memakai teknik kampanye yang digunakan public relations, yaitu: 

1. Partisipasi 

Memancing keikutsertaan masyarakat yang memiliki minat yang sama 

ke dalam suatu kegiatan kampanye, bertujuan menumbuhkan rasa 

pengertian, menghargai, kerja sama dan toleransi. 

2. Asosiasi 

Penyajian isi kampanye berkaitan dengan peristiwa atau obyek yang 

sedang ramai dibicarakan agar dapat memancing perhatian masyarakat. 

3. Integratif 

Teknik komunikasi agar dapat menyatukan diri dengan khalayak, 

sehingga makna yang disampaikan komunikator bukan untuk 

kepentingan sepihak melainkan bersama. 

4. Ganjaran (Pay Off) 

Teknik mempengaruhi target dengan menjanjikan sesuatu, dapat 

berbentuk manfaat maupun ancaman. 

5. Penataan Patung Es (Icing) 
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Upaya menyampaikan pesan kampanye sedemikian rupa sehingga enak 

dilihat, didengar, dibaca, dan dirasakan. 

6. Empati 

Teknik kampanye agar khalayak ikut merasakan atau peduli dengan 

kondisi pihak komunikan 

7. Koersi atau Paksaan 

Menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan bagi target khalayak yang 

tidak mau tunduk melalui ancaman tertentu. 

2.1.6. Media Kampanye 

Menurut Altstiel dan Grow (2010) terdapat beberapa media yang dikonsumsi oleh 

masyarakat dan bisa digunakan sebagai media kampanye, yaitu: 

1. Cetak 

a. Majalah 

Majalah merupakan media yang ideal dan flexible untuk digunakan 

sebagai strategi kreatif pemasaran dan kampanye. Keuntungan majalah 

yang pertama yaitu mereka memiliki segmentasi yang detail dan 

berbeda-beda sesuai dengan target pembaca berdasarkan wilayah, 

pekerjaan, bahkan pendapatan. Pada kasus tertentu hasil kualitas cetak 

lebih baik dibanding media lainnya dan majalah cenderung bertahan 

lebih lama sehingga akan lebih lama dilihat oleh banyak orang. Majalah 

bisa memberi nilai yang lebih dalam bentuk kampanye yang diinginkan 

seperti CD-ROM, halaman yang bisa berinteraksi dengan pembaca dll. 

Majalah juga memiliki fleksibilitas dalam mendesain media yang 
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kreatif seperti rangkaian halaman yang terbagi, sisipan, advertorials, 

dan series satu halaman penuh. Agar efektif desain dalam majalah 

sebaiknya sederhana, dengan kalimat yang singkat, jelas, dan padat 

mewakilkan apa yang ingin disampaikan dan sesuai dengan sasaran 

(hlm 191-193). 

b. Koran 

Koran merupakan media yang cukup terpercaya karena mengandung 

berita yang aktual, lalu mudah dibawa kemanapun dan ukuran koran 

yang lebar bisa menjadi tempat yang besar untuk menaruh informasi 

lebih jelas. Namun pembaca koran sudah menurun terutama masyarakat 

di bawah usia 35 tahun karena cenderung memperoleh informasi secara 

digital (hlm 195). Sebaiknya gunakan layout yang sederhana dan 

elemen yang dominan (hlm. 199).  

c. Kolateral 

Kolateral merupakan kategori yang mencakup banyak media cetak. 

Contoh medianya yaitu brosur, katalog, selembaran, press kit, dan 

annual atau quarterly reports. Dalam media kolateral sebaiknya 

memiliki tema baik dalam bentuk grafis maupun teks, bisa menarik 

perhatian target masyarakat dengan memperhatikan tipografi dan 

visual. Agar meningkatkan kualitas desain perlu memperhatikan teknik 

lipatan dan finishing atau cutting (hlm. 199-201). 

d. Out-of-Home Media 
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Media ini tidak hanya berupa media luar ruangan namun juga media 

yang ada di dalam bandara, terminal, ataupun pusat perbelanjaan. 

Keuntunganya cukup flexible dari segi penempatan, waktu, struktur dan 

dimensi sehingga bisa memberi pengaruh yang lebih besar. Bersifat 

eksklusif, ekonomis, dan membangun awareness dengan cepat. Out of 

home media dapat berbentuk billboard, transit advertising (di dalam 

bus, taxi, kereta), dan poster. Agar efektif pikirkan cara agar visual 

terlihat dari jauh, gunakan metafora, informasi singkat padat jelas, 

manfaatkan lokasi, gunakan warna yang berani (hlm. 201-206) 

2. Digital 

Di zaman sekarang keseharian kita tidak pernah jauh dari teknologi, baik 

dari segi bisnis, promosi, kampanye, broadcast, pasti menggunakan media 

digital khususnya di internet. Internet sangat berperan besar karena mudah 

diakses dimanapun dan kapanpun, dan merupakan media yang sangat 

personal. Sangat dinamis karena dapat memasukkan audio, video dan dapat 

dengan mudah menghubungkan dan mengakses ke media lainnya. Bersifat 

data mine (dapat mengetahui siapa yang mengunjungi situs), cocok untuk 

kampanye karena dapat dipromosikan dengan media lain dan semua orang 

terhubung melalui perangkat gadget dalam bentuk apapun (hlm. 236). 

a. Situs Web 

Hal paling penting saat berkampanye melalui website yaitu membuat 

khalayak untuk datang, tinggal, dan kembali. Mengundang user caranya 

dengan selalu menampilkan URL (uniform resource locator) di setiap 
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media kampanye tradisional, buat nama website yang mudah diingat 

dan unik. Mengoptimalkan SEO (search engine optimization) agar 

mudah diakses saat user mengetik kata kunci. Pastikan bahwa link yang 

tertera di banner langsung terhubung ke website. 

 Agar user tetap tinggal buatlah portal dimana mereka bisa 

memodifikasi sendiri konten dan displaynya. Buatlah hiburan interaktif 

seperti permainan yang berhubungan dengan kampanye (hlm. 241). 

Saat mendesain web perhatikan agar setiap halaman memiliki tema 

yang sama meskipun isinya berbeda-beda. Prioritaskan apa yang perlu 

dimasukkan ke dalam website agar tidak terlalu penuh, buatlah navigasi 

yang jelas, primer untuk halaman utama dan sekunder untuk yang lebih 

spesifik dan semua harus tetap simple. 

 User akan kembali ke halaman website jika konten selalu 

diperbaharui, khususnya yang masih berhubungan dengan kampanye 

(hlm. 244-245). 

b. Jejaring Sosial 

Komunitas online merupakan tempat membagukan minat dan aktivitas 

keseharian antara satu sama lain. Umumnya jejaring social bersifat 

eksklusif antar komunitas sehingga perlu memposisikan topik 

kampanye sesuai dengan minat tertentu. Contohnya seperti 

berpartisipasi di sebuah social network, membuat review tentang buku, 

film, dll, mencari cara untuk mengkombinasikan antara tag tertentu, 
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menyebarkan foto, dan aplikasi lain yan berhubungan dengan minat. 

(hlm. 248-249). 

2.2. Copywriting 

Dibutuhkan ragkaian kata dan frase yang dapat mempersuasi masyarakat agar 

tujuan dan objektif kampanye dapat berjalan dengan baik. Menurut Altsiel dan 

Grow (2010) terdapat beberapa jenis copywriting yang merupakan bagian penting 

sebuah kampanye, yaitu: 

2.2.1. Headline 

Headline merupakan komponen terpenting dalam sebuah komunikasi pemasaraan. 

Headline harus menawarkan janji dan keuntungan kepada masyarakat tentang 

sesuatu yang bisa dipercaya juga mengandung nilai di dalamnya. Headline 

dikatakan berhasil jika dapat menarik perhatian masyarakat dan memiliki prospek 

yang tepat. Bisa memancing pembaca untuk ingin tahu lebih lanjut, dan 

berkesinambungan dengan bentuk visual sehingga desain dan teks saling 

mendukung. Ada beberapa jenis headline yaitu, berupa pertanyaan, cara, dan 

berupa kutipan (hlm. 149-150). 
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Gambar 2.3. Headline dan Subhead yang Menarik ke bodycopy 
 (Altsiel & Grow, 2010, hlm. 155) 

Headline dapat memiliki subheads yang menjelaskan atau memperkuat maksud 

headline dan preheads untuk mempersiapkan headline, menetapkan sasaran 

pembaca, mengidentifikasi yang mengiklankan, dan identifikasi iklan seri atau 

rangkaian tertentu (hlm. 157-159). 

2.2.2. Tagline 

Tagline atau slogan merupakan kalimat yang muncul setelah logo dalam media 

cetak atau di akhir iklan komersial. Slogan merupakan elemen penting dalam 

kampanye untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan atauorganisasi, 

memposisikan produk atau jasa, pembeda kompetitor, dan meyakinkan target 

masyarakat. Tujuan utama slogan yaitu untuk membuat kontinuitas dalam sebuah 

kampanye, menetapkan, menguatkan, dan memberi nilai sebuah merek sehingga 

dapat merealisasikan pesan utama yang sesuai dengan jasa terkait (hlm. 161-162). 
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2.2.3. Body Copy 

Kemampuan untuk menata isi teks saat berkampanye menjadi cukup penting karena 

diperlukan untuk mengetahui lebih lengkap tentang sebuah produk, jasa, tujuan 

yang ingin disampaikan. Selain itu sebagai pembeda juga mencantumkan fakta 

yang ada dalam keunggulan atau spesifikasi produk atau jasa. Jika ingin mengubah 

persepsi seseorang tentang subjek yang kontroversial atau mengarahkan mereka 

untuk berbuat sesuatu yang sulit perlu dibantu teks yang informatif dan cerdas.  

Gambar 2.4. Body Copy Memuat Info Lebih Lengkap 
 (Altsiel & Grow, 2010, hlm. 175) 

Konsep dasar isi teks sendiri untuk mempersuasif bukan mengesankan target 

masyarakat. Hal yang ingin disampaikan lebih penting dibandung cara 

menyampaikannya, dan penyampaianya untuk individu bukan untuk masyarakat 

besar (hlm. 172-177). 

2.3. Desain Komunikasi Visual 

Menurut Supriyono (2010, hlm. 9) desain komunikasi visual merupakan proses 

merubah komunikasi pesan atau informasi ke dalam bentuk visual yang memiliki 

kekuatannya sendiri. Penyapaian komunikasi tersebut dilakukan secara efektif dan 

efisien melalui media yang terdapat di dalamnya. 
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2.3.1. Layout 

Layout merupakan proses mengatur elemen-elemen yang ada di suatu media 

menjadi komposisi yang menarik, dan mendukung konsep atau pesan yang ingin 

disampaikan. Prinsip layout terbagi menjadi tiga yaitu: 

1. Sequence 

Merupakan hierarki/urutan bagaimana informasi tersebut akan disampaikan 

ke target audience. Dengan membuat prioritas bagian yang harus dibaca di 

awal dan di akhir. Dengan sequence, informasi yang ditampilkan memiliki 

kekuatan yang berbeda sehingga pembaca akan lebih mudah memahami 

pesan sesuai yang designer ingin sampaikan. 

2. Emphasis atau penekanan 

Salah satu pembentuk emphasis adalah kontras. Kontras bertujuan untuk 

membangun sequence. Ada bermacam-macam cara menciptakan kontras, 

dapat melalui ukuran, posisi, warna, bentuk, konsep yang berlawanan dan 

lainnya. Emphasis juga dapat diciptakan melalui elemen layout yang 

mengandung pesan unik, emosional, atau kontroversial, efeknya akan lebih 

kuat dalam menarik target untuk membacanya. 

3. Balance 

Pembagian berat yang merata dalam suatu bidang layout, dengan membuat 

kesan seimbang menggunakan elemen-elemen yang dibutuhkan dan 

meletakkannya pada tempat yang tepat. Begitu pula dengan pengaturan 

ukuran, arah, warna dan atribut lainnya. Ada dua macam keseimbangan 

yaitu  
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- Keseimbangan simetris, contohnya pencerminan dapat dibuktikan 

secara matematis. Pada umumnya untuk menciptakan kesan formal, 

cocok untuk desain yang membawa pesan konvensional, 

berpengalaman, terpercaya, kokoh. 

- Keseimbangan non simetris, lebih bersifat optis atau terlihat seakan-

akan seimbang. Layout asimetris memiliki kelebihan secara optis 

penampilan jauh lebih efektif daripada layout simetris. Layout asimetris 

memberi kesan adanya movement sehingga lebih dinamis dan tidak 

kaku, cocok untuk desain yang modern, hi-tech, bersahabat, dan muda. 

4. Unity / kesatuan 

Semua elemen harus saling berkaitan dan disusun secara tepat, mencakup 

elemen yang terlihat secara fisik dan pesan yang ingin disampaikan dalam 

konsepnya. (Rustan, 2009, hlm. 74-84). 

2.3.2. Grid 

Grid merupakan sebuah panduan yang terdiri dari komposisi antara garis vertikal 

dan horizontal yang terbagi menjadi margin dan kolom, membantu untuk 

menyesuaikan antar elemen desain. Dengan adanya grid, mengatur setiap kerangka 

halaman sehingga memiliki kontinuitas, kesesuaian, kesatuan, batasan dan aliran 

visual yang jelas. 
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Gambar 2.5. Grid Anatomy 
(Landa, 2011, hlm. 160) 

Proporsi dan ruang dari grid, memberikan konsistensi untuk berbagai macam 

pengaplikasian visual. Untuk menambah efek kejutan, kita bisa bermain dengan 

grid dan melanggar sedikit aturannya. 

Margin dalam grid berfungsi sebagai bingkai disekitar elemen visual dengan 

membatasi ruang kosong di kiri, kanan, atas, atau tepi bawah setiap halaman cetak 

dan digital. Kolom dalam grid berfungsi untuk menyusun teks dan gambar. 

Gambar 2.6. Modular Grid 
 (Landa, 2011, hlm. 162) 

Flowlines menyusun kesejajaran horizontal dan akan bersimpangan dengan kolom 

vertikal sehingga membentuk modul grid, untuk menempatkan teks/gambar. 

(Landa, 2011) 
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2.3.3. Tipografi 

Sihombing (2015) tipografi memiliki peran yang penting dalam setiap karya desain 

grafis, karya yang muncul mewakilkan semangat desainer dalam menyikapi setiap 

kebutuhan komunikasi visual melalui dimensi dan disiplin yang terdapat dalam 

tipografi. Sebuah desain harus bisa mengekspresikan isi teksnya, karena setiap jenis 

huruf memiliki karakteristik tersendiri dan harus selaras dengan konten yang 

digunakan. Di era digital seorang desainer dapat memperluas ekspresinya dalam 

merancang huruf untuk kebutuhan logo, poster, hingga naskah (hlm. 16-19). Saat 

memilih dan menggunakan huruf harus mengetahui media yang digunakan 

dipertimbangkan sesuai kebutuhan desain sehingga dapat merefleksikan citra, 

pesan, dan karakter (hlm. 186).  

Gambar 2.7. Parisine Superfamily 

 Perbedaan tampilan pokok dalam keluarga huruf dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Berat 

Dalam keluarga huruf, berat dibagi menjadi tiga kelompok dasar yaitu 

light, regular, dan bold. Perbedaan berat dapat memberikan dampak 
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visual yang berbeda. Huruf bold berguna untuk menarik perhatian, 

biasanya kelompok huruf ini digunakan untuk judul (headline) sebuah 

naskah, baik iklan, poster, ataupun media lainnya (hlm. 135-136). 

2. Proporsi 

Perbandingan proporsi antara tinggi huruf dan lebar yang tercetak 

dibagi menjadi tiga kelompok dasar yaitu condensed, regular dan 

extended. Huruf condensed dan extended biasa diterapkan untuk teks 

yang pendek seperti headline atau sub-judul (hlm. 137). 

3. Kemiringan 

Huruf yang tercetak miring disebut italic, umumnya digunakan untuk 

memberi penekanan dalam sebuah kata dan dipakai untuk menunjukkan 

istilah bahasa asing. Pada teks huruf italic digunakan dalam jumlah 

yang tidak terlalu Panjang, seperti untuk keterangan gambar (caption), 

highlight naskah (callout), kadang juga untuk headline atau sub-judul 

(hlm. 138). 

 Penggunaan huruf dapat dimanfaatkan secara positif jika dalam setiap 

rancangan tipografi memperhatikan persepsi visual, estetika, tingkat keterbacaan, 

serta interaksi antar huruf terhadap ruang dan elemen-elemen visual di sekitarnya 

(hlm. 165). Legibility memiliki arti sebagai kualitas huruf dalam tingkat 

kemudahannya untuk dikenali atau dibaca, sedangkan readability lebih kepada 

kualitas kemudahan dan kenyamanan dibacanya rangkaian huruf dalam desain. 
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Huruf terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu: 

a. Old style 

Disebut juga sebagai tipografi serif Humanis. Contoh fontnya adalah 

Garamond  

b. Transitional 

Merupakan transisi huruf Old style dan tipografi serif modern. Contoh 

fontnya Baskerville  

c. Modern 

Merupakan perubahan radikal tipografi tradisional. Contoh font Bodoni. 

d. Egyptian 

Pada masanya, merupakan huruf yang sering digunakan untuk iklan. Contoh 

font Clarendon 

e. San serif 

Karakteristik utamanya adalah tanpa serif atau kontras stroke. Contohnya 

font Futura. 

Gambar 2.8. Karakteristik Klasifikasi Huruf  
(Sihombing, 2015, hlm. 161) 
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2.3.4. Warna 

Menurut Lupton dan Phillips (2015) dalam desain, pemilihan warna akan 

berpengaruh pada nilai keseluruhan dari projek tersebut. Berbagai kampanye, 

website, poster, papan nama, dan grafik menggunakan warna-warna yang dibatasi, 

dengan menggunakan system warna yang tepat akan memperkuat makna dan 

komposisi visual. Warna bisa mengartikan suatu emosi dan perasaan, bahkan 

sebelum kita membaca atau melihat sesuatu setiap warna pasti memiliki arti 

masing-masing (Pentak dan Lauer, 2015, hlm. 286). Menurut Sherin (2012) saat 

membuat kombinasi warna akan membuahkan hasil yang lebih baik jika 

berdasarkan riset terkait dengan target audience (hlm. 17).  

 
Gambar 2.9. Kombinasi Warna Color wheel 

 (Sherin, 2012, hlm. 19-21) 

Ada beberapa cara untuk mengkombinasikan warna yang baik berdasarkan color 

wheel, dengan memahami pengelompokan warna paling umum bisa memprediksi 

hasil visual yang ingin dicapai. Jenis kombinasi warna yang bisa dipakai yaitu 
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warna primer, warna sekunder, warna tertier, komplimenter, split komplimenter, 

kombinasi analog, triad harmoni, tetrad kombinasi. Selain mengkombinasikan 

warna, juga bisa bermain dengan warna monokromatik menciptakan tint dengan 

menambah warna putih dan shades dengan tambahan warna hitam (hlm. 18-21). 

 
Gambar 2.10. Warna Monokromatik 

 (Sherin, 2012, hlm. 21) 

Setiap warna memiliki aspek yang bisa memancing respon dan 

menyampaikan karakteristik tertentu, pemilihan warna disesuaikan dengan konten, 

target dan konteks sehingga bisa meningkatkan efektivitas dalam mendesain (hlm. 

92) :  

1. Warm and cool colors 

Warna hangat berdasar pada pigmen merah yang melambangkan aktif, 

dinamis dan berguna untuk mempromosikan sesuatu, sedangkan warna 

sejuk berdasar pada pigmen biru berguna untuk menyoroti pesan halus, 

mengkomunikasikan kepercayaan dan konservatisme. 

2. Light colors 

Memiliki dasar warna yang pucat atau pastel hamper terlihat transparan. 

Warna pastel cocok untuk dijadikan background dan aksen, warna ini juga 

bisa membantu menyeimbangkan saturasi warna pada komposisi. 
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3. Dark colors 

Warna ini mengandung hitam, dapat memberikan kesan drama dan 

membuat mood. Penggunaan warna gelap dapat menetralkan sebuah 

komposisi. Untuk mencapai keseimbangan bisa dengan memasukkan warna 

terang pada komposisi yang dominan gelap. 

4. Bright colors 

Warna terang berupa pigmen murni tanpa tambahan abu ataupun hitam. 

Sangat berguna untuk menarik perhatian atau menonjolkan suatu produk 

dan informasi. Namun jangan terlalu banyak warna terang dalam suatu 

komposisi, akan mengganggu penglihatan dan mengurangi pemahaman. 

5. Neutral 

Warna yang memiliki banyak campuran abu-abu dan coklat, merupakan 

komposisi warna yang kurang banyak dimanfaatkan. Warna netral bisa 

menambah penekanan, membantu menavigasi konten tanpa gangguan 

spesifik, menimbulakn rasa damai dan tenang. Efektif dijadikan sebagai 

warna sekunder dan background (hlm. 96-102). 

2.3.5. Prinsip Desain 

Menurut Landa (2014), prinsip desain pada dasarnya merupakan gabungan antara 

pengetahuan dan konsep tipografi, visual, dan elemen desain yang diaplikasikan 

untuk setiap projek. Kesatuan dalam desain meliputi keseimbangan membantu 

kestabilan komposisi, membuat emphasis dari hirarki visual akan meningkatkan 

keberhasilan komunikasi, prinsip kesatuan, dan ritme. 
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1. Format 

Format merupakan patokan batasan sebuah desain atau mengacu pada 

bidang, biasa dipakai untuk mendeskripsikan tipe projek contohnya poster, 

CD cover, mobile ad dan lainya. 

2. Balance 

Keseimbangan merupakan bagian dari bobot desain tertentu sehingga tidak 

menitikberatkan antara sisi satu dengan yang lain. Balance terbagi menjadi 

symmetrical balance yang memiliki bobot visual sama persis dan 

asymmetrical balance yang memiliki komposisi berbeda namun tetap 

terlihat seimbang. Radial balance merupakan kombinasi antara vertical dan 

horizontal simetri. 

3. Hirarki visual 

Menurut emphasis, mengatur elemen visual dimulai dari tingkat 

kepentingan, pembagian elemen, penentuan mana yang lebih dominan, 

dengan begitu desainer bisa menentukan bagian mana yang harus terlihat 

lebih dahulu. Adanya emphasis membuat titik focus yang menarik 

perhatian. 

4. Ritme 

Pengulangan elemen desain yang beragam maupun serupa menciptakan 

sebuah ritme yang terorganisir sebagai suatu kesatuan utuh 
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5. Unity 

Ketika semua elemen grafis di sebuah desain membuat kesatuan yang utuh, 

sehingga saat diliat secara keseluruhan seperti saling memiliki satu sama 

lain. 

6. Law of perceptual organization 

Dari gestalt membuat law of perceptual organization, akan berpengaruh 

dengan bagaimana cara membangu kesatuan dalam sebuah komposisi (hlm. 

29-37). 

Gambar 2.11. Gestalt 
 (Landa, 2014, hlm. 37) 

2.3.6. Image 

Landa (2011) image atau visual merupakan komponen dalam desain grafis yang 

memiliki bentuk beragam, mengandung ide dan maksud tertentu. Tiap bentuk 

image memiliki fungsi komunikasi masing-masing sehingga memerlukan 

pertimbangan yang matang. Berikut kategori image: 
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1. Ilustrasi, sebuah visual baik cetak maupun digital yang menuntut 

keterampilan dalam menggambarkan isi sebuah pesan tertentu. Setiap 

ilustrasi memiliki beragam media dan ciri khas sesuai dengan kreatornya 

2. Fotografi, merupakan media yang popular dalam memvisualisasikan 

komunikasi. Fotografi sendiri yaitu gambar yang ditangkap oleh kamera 

dan memiliki banyak jenis seperti still life, portrait, olahraga, fashion, 

jurnalis, aerial, landscape, urban, image bergerak, makanan dan lainya. 

3. Interpretasi grafis, visualisasi yang merepresesntasikan subjek atau objek 

melalui elemen grafis yang berupa symbol, pictogram, sign, secara detail, 

ekspresif, dan deskriptif. 

4. Kolase, merupakan visual yang dibuat dari potongan-potongan kertas, foto, 

gambar, atau material lain yang ditempel pada permukaan dua dimensi 

sehingga merepresesntasikan sesuatu. Kolase dapat dibuat secara manual 

dan dapat dimodifikasi secara digital. 

5. Photomontage, sebuah komposisi visual yang terdiri dari gabungan 

beberapa foto untuk membentuk sesuatu yang unik. 

6. Mixed Media, hasil dari penggabungan beberapa media misalkan gabungan 

antara ilustrasi dan fotografi 

7. Diagram, merupakan elemen grafis merepresesntasikan informasi data 

statistic, struktur, atau proses. Diagram dapat berupa chart, grafik, atau peta 

(hlm. 111-112). 
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2.4. Ilustrasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ilustrasi merupakan gambar baik berupa 

foto atau lukisan untuk membantu memperjelas isi buku/karangan. Male (2007) 

menyatakan, ilustrasi merupakan sebuah seni yang secara visual berguna untuk 

mengkomunikasikan isi konteks dengan audiens. Ilustrasi dapat berperan sebagai 

berperan sebagai dokumentasi, referensi dan instruksi, komentar, dongeng, 

bujukan, dan identitas (hlm. 5). Pada era kontemporer juga terjadi perubahan dari 

segi media yang digunakan, mulai dari yang tradisional seperti hand drawing print, 

collage, dan sebagainya hingga media digital, statis maupun bergerak (animated), 

yang berbentuk 2D maupun 3D (hlm. 10). Saat ini ilustrasi sudah menjadi objek 

yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui printed media 

(cover album music, poster, corporate, press, outdoor, packaging), screen (TV, 

website, email, handphone wallpaper, motion graphic, animation), galeri, 

arsitektur, maupun produk promosi (tshirt, tote bag, notes, skateboard), dan lain-

lain (Zeegen, 2009, hlm. 6). 

2.4.1. Jenis Ilustrasi 

Male (2007, hlm 50) menjabarkan bahwa bila ditelusuri ada ratusan gaya ilustrasi 

di dunia, namun dapat dirangkum dalam dua kategori besar yaitu literal illustration 

dan conceptual illustration. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan 

dapat digunakan untuk beberapa fungsi seperti information, commentary, narrative 

fiction, persuasion, dan identity (hlm. 51). Kedua gaya tersebut dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu : 
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2.1.1.1. Literal Illustration 

Menggambarkan deskripsi akurat dari realitas meskipun pada aplikasinya 

bisa berupa fantasi atau narasi fiktif. 

1. Realisme 

(Male, 2007, hlm. 63) 

Merupakan gaya ilustrasi yang visualnya menyerupai objek nyata, 

mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, arsitektur, dan lainnya. Bahkan 

sampai ke bentuk, warna, dan bayangan. Gaya ini dapat digunakan 

untuk semua tujuan, biasanya informatif dan naratif. 

2. Hiperrealisme 

(Male, 2007, hlm. 66) 

Gambar 2.12. Realism Illustration (Martin Macrae) 

Gambar 2.13. Hyperealism Illustration (Gary Long) 
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Ciri-ciri gaya ini yaitu adanya detail yang intens dan kemiripan dengan 

objek aslinya hampir mendekati sempurna. Biasa disebut juga 

photorealism karena hasilnya sangat persis hingga menyerupai foto. 

Tipe ilustrasi ini membutuhkan observasi, teknik, dan kepandaian 

mengolah media. Biasa digunakan untuk menciptakan atmosfer dan 

interaksi dramatis. 

3. Stylised Realism 

 (Male, 2007, hlm. 68) 

Gaya ini menyerupai impresionisme, dimana ilustrasi yang ditampilkan 

tidak memerlukan detail yang berlebihan namun harus bisa 

menyampaikan suasana dan memberi kesan yang kuat. Pada gaya ini 

objek yang dibentuk tetap jelas dan serupa dengan realitas, tapi dalam 

bentuk yang lebih sederhana. Tipe ini banyak digunakan untuk buku 

ilustrasi dan dongeng anak. 

Gambar 2.14. Stylised Realism (Jonathan Burton) 
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4. Cartoon 

(Male, 2007, hlm.70) 

Gaya ini merupakan bentuk realitas yang terdistorsi. Meskipun tetap 

menyerupai realitas, tetapi ada beberapa proporsi bentuk yang berbeda 

biasanya terkesan lebih jenaka dan menghibur dibanding bentuk 

aslinya. Karena bentuknya yang sederhana dan mudah direpetisi, gaya 

ini banyak digunakan untuk sequences imagery, animasi, stop motion, 

dan lainya. Gaya ini dapat digunakan untuk banyak tujuan mulai dari 

advertising, promosi, informasi, edukasi, narasi, persuasi, commentary, 

packaging dan entertainment. 

(Male, 2007, hlm. 62-70) 

2.1.1.2. Conceptual Illustration 

Ilustrasi konseptual merupakan gambaran visual dari sebuah ide, teori, atau 

konsep, mungkin mengandung realita tapi dengan mengambil bentuk yang 

berbeda ilustrasi dan dongeng anak. 

Gambar 2.15. Cartoon (Marco Schaaf) 
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1. Surealisme 

(Male, 2007, hlm.54) 

Merupakan gaya ilustrasi yang menggunakan gambar imajinatif dengan 

memasukkan unsur realitas di dalamnya. Bila diaplikasikan surealis 

memiliki beberapa unsur yaitu konsep, simbolisasi, komunikasi, 

ekspresionis, dan ilusi. Dengan kata lain surealis menyajikan gambar 

yang enigmatic dan ambigu dan membutuhkan interpretasi lebih dalam. 

Banyak digunakan untuk tujuan commentary dan satire. 

2. Diagram  

 (Male, 2007, hlm.58) 

Gambar 2.16. Surealism 

Gambar 2.17. Diagram 
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Diagram merupakan gaya ilustrasi yang menggambarkan system atau 

proses yang bersifat kompleks, data teknis, struktur fisik, instruksi, dan 

deskripsi suatu objek. Selain itu juga dapat berupa grafik, peta, dan 

lainnya. Gaya ini digunakan untuk menjelaskan objek yang tidak bisa 

dilihat secara langsung sehingga dapat disimpulkan conceptual 

illustration. 

3. Abstrak 

(Male, 2007, hlm.60) 

Gaya ini tergolong ilustrasi kontemporer dan memiliki jenis antara lain 

kubisme, ekspresionisme, konstruktivisme, dan lainnya. Dalam gaya ini 

mereka menggunakan warna, tekstur, dan bentuk sesuai dengan invensi 

ilustratornya untuk membangun konsep (Male, 2007, hlm. 54-60) 

 Fungsi Ilustrasi 

Menurut Male (2007), peran ilustrasi untuk mengkomunikasikan, memperjelas 

informasi kepada audiens. Beberapa peran tersebut yaitu : 

Gambar 2.18. Abstract 
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1. Dokumentasi, referensi dan instruksi 

(Male, 2007, hlm.87) 

Peran ilustrasi sebagai bentuk dokumentasi, memberikan referensi, 

memberikan penjelasan berupa ilustrasi yang dihasilkan harus bersifat 

realistis secara visual karena fungsinya adalah sebagai pendidikan dan 

pengajaran. Namun tidak menutup kemungkinan bagi ilustratornya untuk 

menggunakan pendekatan dekoraif dan impresionis dalam menyampaikan 

visualnya dengan mempertimbangkan target audiens dan tema. Peran 

ilustrasi sebagai documentation, reference and instruction dengan sifat 

realistis secara visual biasanya digunakan untuk kepentingan pengetahuan 

mengenai sejarah dan budaya, pengetahuan sains alam, ilustrasi medis, dan 

mesin dan teknologi. 

Gambar 2.19. Illustration as documentation, reference and instruction 
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2. Komentar 

 (Male, 2007, hlm.120) 

Fungsi ilustrasi sebagai komentar visual biasanya terdapat pada ilustrasi 

editorial, yang berfungsi untuk saling memiliki hubungan timbal balik 

dengan jurnalistik yang terdapat di dalam halaman surat kabar atau 

majalah. Ilustrasi editorial yang biasanya merupakan pendapat yang 

dikemukan secara visual berupa komentar dari pengamatan sosial yang 

terjadi, juga dapat berupa humor dan sindiran dalam bentuk visual kartun 

politik. Melalui ilustrasi dengan peran commentary, ilustrator berperan 

sebagai jurnalis sekaligus komentator. 

3. Bercerita 

(Male, 2007, hlm.158) 

Gambar 2.20. Illustration as commentary 

Gambar 2.21. Illustration as storytelling 

Perancangan Kampanye Sosial..., Anastasia Nadhia, FSD UMN, 2018



41 
 

Merupakan fungsi ilustrasi untuk memberikan penjelasan secara visual dari 

cerita fiksi naratif, seperti buku anak-anak, legenda, mitos, novel grafis dan 

komik. Ilustrasi pada buku cerita yang baik mampu menimbulkan perasaan 

emosional dan imajinasi pada pembacanya. Khususnya komik menjangkau 

audiens mulai dari yang muda sampai tua, karena sangat popular 

merupakan salah satu jenis publikasi yang mudah menarik perhatian. 

4. Persuasi 

(Male, 2007, hlm.165) 

lustrasi berperan sebagai persuasi sering terkait dengan dunia periklanan 

dengan tujuan utamanya adalah promosi, untuk “menjual”. Ilustrasi yang 

persuasif mempunyai peran untuk menarik audiens untuk mengetahui lebih 

lanjut informasi dari suatu media, misalnya poster kesejahteraan 

lingkungan, hewan, agama, dan sebagainya. 

Gambar 2.22. Illustration as persuation 
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5. Identitas 

(Male, 2007, hlm.182) 

Ilustrasi dengan peran identitas memiliki fungsi pengenalan merek dan 

perusahaan dari suatu produk/jasa kepada konsumen, berupa logo 

perusahaan yang bersifat dekoratif atau kemasan produk seperti kemasan 

makanan, buku, album. Tujuan utama pemberian ilustrasi sebagai identitas 

adalah untuk mempermudah konsumen mengidentifikasi produk/jasa 

perusahaan dan sebagai bentuk promosi perusahaan (hlm. 86-182). 

2.5. Motion Graphic 

Menurut Krasner (2008), motion graphic merupakan model baru dari desain grafis 

yang dikemas dalam bentuk video animasi. Motion graphic merupakan rancangan 

kreatif yang menggabungkan bahasa desain grafis dengan bahasa visual sinematik 

yang dinamis menjadi sebuah system komunikasi gabungan. 

 Jenis motion graphic 

Jenis motion graphic dibagi berdasarkan fungsi dan medianya, yaitu:  

Gambar 2.23. Illustration as identity 
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2.5.1.1. Film dan televisi 

a. Judul Film 

 (Krasner, 2008, hlm.33) 

Bagian pembukaan sebuah film dirancang untuk menciptakan atmosfir yang 

sesuai dengan genre film yang ingin ditampilkan 

b. Branding Siaran 

Motion Grafis digunakan pada pembuka dan penutup siaran suatu stasiun 

televisi sebagai alat promosi. Identitas dari stasiun televisi yang ditampilkan 

merupakan logo yang dianimasikan dengan memperhatikan elemen estetika 

dan biasanya berdurasi 5-10 detik. 

c. Acara Televisi 

Motion graphic yang digunakan pada suatu acara televisi menggunakan 

berbagai macam elemen desain yang berfungsi untuk mempromosikan 

sebuah program acara 

d. Interstitials 

Merupakan program televisi yang berdurasi 30-60 detik dan muncul ketika 

film atau sebuah acara televisi sedang berlangsung. Interstitials dirancang 

dalam bentuk kecil untuk memberitahu kepada audiens akan adanya suatu 

acara mendatang. 

Gambar 2.24. Judul Film 
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e. Bumper 

Merupakan awalan berupa video transisi yang muncul ketika sebuah 

program acara televisi akan berlangsung dan iklan televisi, dengan durasi 2-

5 detik. Bumper biasanya berisi nama atau logo dari program acara dan 

jaringan siaran. 

f. Lineups and Upfronts 

Lineup merupakan motion graphic yang hanya berupa elemen grafis dan 

ditampilkan secara full screen untuk memberitahu audiens mengenai jadwal 

acara program televisi yang akan datang dengan menampilkan nama 

program acara, tanggal dan waktu. Sedangkan upfront merupakan alat 

marketing yang dirancang untuk mempromosikan suatu program acara 

kepada pemasang iklan. 

g. Public Service Announcements (PSA) 

 (Krasner, 2008, hlm.68) 

Merupakan spot non komersil yang digunakan untuk meningkatkan 

pengetahuan publik tentang isu tertentu, seperti global warming, anti 

narkoba, pengemis. Kadang digunakan juga untuk mempromosikan 

organisasi nonprofit. Dengan konsep yang kuat dan penyebaran yang merata 

dapat mempengaruhi dan mengedukasi target dengan baik (hlm 31-68).  

Gambar 2.25. PSA 
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2.5.1.2. Interaktif media 

Sebagai alat untuk menyampaikan informasi melalui interaktif media 

dirancang untuk menggantikan buku, yang dapat ditemukan pada web, 

fasilitas informasi publik dan multimedia. 

2.5.1.3. Lingkungan sekitar 

(Krasner, 2008, hlm.129) 

Pada zaman sekarang teknologi digital mempunyai peran besar dalam 

membentuk rekayasa visual baik dalam ataupun luar ruangan. Ada beberapa 

bentuk seperti Immersive enviroments yang digunakan pada arsitektur 

ataupun desain interior, berupa gambar atau motion graphics dan suara yang 

membentuk suasana tertentu sehingga menciptakan pengalaman yang 

bermakna dan meningkatkan interaksi sosial. Lalu yang masih berhubungan 

dengan arsitektur ada animated exterior dan digital signage. Dalam 

performance, motion graphic dapat diterapkan menjadi latar belakang 

panggung suatu acara pentas yang menggunakan layer digital. 

Gambar 2.26. Lingkungan 
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2.6. Storyboard 

Menurut Glebas (2008) storyboard sendiri memiliki fungsi utama yaitu untuk 

membuat kontinuitas pada setiap scene dan membantu memvisualisasikan dengan 

baik apa yang tertulis dalam script. Setiap media memiliki storyboard masing-

masing, pada animasi harus menggambarkan dengan jelas emosi karakter dalam 

film, lain hal dengan live action tidak perlu terlalu menggambarkan emosi tiap 

karakter melainkan lebih untuk panduan direktor (hlm 47-48). Hal terpenting saat 

membuat storyboard, pastikan setiap gambar menceritakan hal yang sama. 

Gambar 2.27. Storybeats 
(Glebas, 2008, hlm.72) 

 Menurut Glebas (2008) Scheherazade menjelaskan cara menggambarkan 

script diawali dengan story beats. Story beat sendiri merupakan ide bagaimana 

menggambarkan sebuah cerita dan membuat sekuen dalam tiap aksi. Dari deskripsi 

script yang menjelaskan waktu, tempat, aksi dan dialog karakter dapat ditambahkan 

instruksi untuk aksi kamera tentang apa yang terjadi pada saat ini dan 

menggambarkannya (hlm 72). 
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Gambar 2.28. Story board 
(Glebas, 2008, hlm.63) 

Ada beberapa poin yang harus diingat saat membuat storyboard yaitu: 

1. Gambarlah dengan jelas/tebal sehingga mudah dilihat sebagai billboard 

2. Beri nomor setiap gambar 

3. Berikan pitching yang jelas dan beremosi 

4. Buatlah gambar yang banyak dan kasar sampai menemukan yang terbaik untuk 

menggambarkan ceritanya 

5. Hindari gambaran yang terlalu banyak memperlihatkan perbincangan antar 

kepala, harus lebih banyak bercerita secara visual (hlm 73). 

Berikut contoh penggambaran panel pada story board dengan model pergantian 

scene dissolves (hlm 93). 

Gambar 2.29. Panel Story board 
(Glebas, 2008, hlm.93) 
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2.7. Eating Disorder 

Menurut Ambrose dan Deisler (2015) gangguan pola makan atau eating disorder 

merupakan gangguan mental. Dimulai dari pikiran namun bisa berpengaruh ke 

tubuh, pada umumnya penderita memiliki hubungan yang tidak baik dengan 

makanan, baik makan terlalu banyak dan tidak berhenti atau membuat dirinya 

sendiri kelaparan. Mereka juga bisa olahraga berlebihan, perilaku ini bisa 

berpengaruh ke kerusakan jantung, otot, tulang dan bagian tubuh lainnya. Untuk 

menghindari rasa malu penderita cenderung tertutup dengan masalah yang 

dialaminya sehingga mereka bisa merahasiakannya hingga waktu yang cukup lama 

hal ini membuat kesehatan mereka terancam dan bisa merusak hubungan social 

mereka dengan orang sekitar. Untuk menyembuhkan orang dengan gangguan 

makan harus mengubah pola pikir mereka tentang makanan dan badannya, 

dukungan dari tenaga ahli, kerabat, dan keluarga akan membantu proses pemulihan 

(hlm. 11-12). 

 Pemicu awal gangguan makan adalah pengaruh media yang 

mendeskripsikan bahwa kurus adalah tren kecantikan. Contoh paling mudah yaitu 

saat melihat model iklan di majalah, promosi fitness, ataupun acara fashion show 

namun diiringi dengan banyaknya iklan fast food membuat sebagian orang jadi 

bingung. Remaja cenderung lebih mudah terkena gangguan makan karena mereka 

sedang mencari jati diri dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. 

Mereka juga cenderung mengalami banyak tekanan dan masih bingung cara 

mengatasinya baik dari nilai, popularitas, pacarana, ahli di olahraga dan tampil 

menarik. 
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 Jenis Eating Disorder 

1. Bulimia Nervosa 

Penderita bulimia nervosa merasa bahwa berat badan dan bentuk tubuh 

mempengaruhi harga diri mereka, juga cenderung tidak terkendali saat 

makan. Perbedaanya dengan anorexia yaitu penderita bulimia sering makan 

berlebihan dalam waktu singkat, saat melakukan binges mereka bisa 

mengkonsumsi hingga 50.000 kalori dalam beberapa jam dimana 30.000 

kalori merupakan asupan makan selama 15 hari untuk wanita muda dewasa 

yang aktif. Perilaku makan berlebih atau binge ini dilakukan secara tertutup 

mereka tidak mencicipi makananya dan melahap semuanya. Seseorang 

terdiagnosa bulimia jika melakukan binge setidaknya dua kali seminggu 

selama 3 bulan. Ada dua tipe bulimia yaitu purging dimana penderita 

langsung memuntahkan kembali semua makananya dengan paksa, minum 

obat pencahar, atau memakai enema. Tipe non-purging menebus 

makananya dengan cara olahraga berlebihan atau berpuasa. Tidak seperti 

anoreksia penderita bulimia cukup sulit dideteksi karena memiliki berat 

badan normal, kurus, ataupun obesitas dan menyembunyikanya dari orang 

sekitar. Ciri-ciri penderita yang patut dicurigai jika seseorang sering pergi 

ke toilet setelah mereka selesai makan, adanya bau muntahan, memiliki 

kapalan di punggung tanganya ini disebabkan pergesekkan tangan mereka 

dengan tenggorokan saat memaksa memuntahkan makanan, memiliki 

wajah bengkak atau keriput (karena pembesaran kelenjar ludah oleh 

muntah). Ciri non fisik bisa dilihat dari kebiasaan mereka tentang olahraga 
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berlebih dan sangat sering berbicara tentang diet. Akibat bulimia bagi 

kesehatan yaitu mereka bisa sakit tenggorokan dan perut karena iritasi yang 

dari asam lambung, penderita yang memakai obat pencahar akan mengalami 

dehidrasi dan masalah di ginjal akibat diurektik. Akibat sering 

memuntahkan makanan bisa mengalami gagal jantung, ginjal dan 

komplikasi penyakit mematikan lainnya ini disebabkan ketidak seimbangan 

zat kimia dalam tubuh. 

2. Anoreksia Nervosa 

Penderita anoreksia sangat terobsesi untuk menjadi kurus dan ketakutan 

mengalami kenaikan berat badan sehingga mereka mengkonsumsi sangat 

sedikit makanan bahkan terkadang sampai menghitung setiap kalori yang 

masuk. Dimulai dari diet yang semakin lama tidak terkendali. Jika 

mengalami kenaikan berat badan mereka langsung merasa tidak berharga 

dan setiap bercermin selalu melihat dirinya masih gemuk, sekurus apapun 

aslinya. Anoreksia adalah gangguan makan yang paling berbahaya dan sulit 

disembuhkan, dan merupakan gangguan kejiwaan yang mematikan. 5 dari 

20 persen penderita anoreksia akan meninggal karena penyakit komplikasi, 

terutama jika sudah berlangsung cukup lama. Anoreksia menjadi salah satu 

peraih angka tertinggi gangguan psikologi yang menyebabkan kematian. 

Ciri paling umum penderita yaitu penurunan berat badan yang sangat drastis 

dan beratnya setidaknya 15% lebih rendah dibanding berat normal yang 

sesuai dengan tinggi dan usia mereka sesuai anjuran dokter. Adapula ciri 

lainnya seperti badan yang sangat lemah, mudah pingsan, kerontokan 
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rambut atau penipisan kulit kepala, kuku rapuh, kulit kering dan kusam, 

lengan dan kaki keunguan (dari penurunan aliran darah), tidak ada periode 

menstruasi (pada wanita), osteoporosis, sulit konsentrasi dan mudah 

tersinggung. Jika dibiarkan akan terjadi kegagalan organ vital secara 

bertahap. Penderita cenderung menyembunyikan gangguan mereka atau 

menghindari kegiatan sosial yang melibatkan makan, mengisolasi diri dari 

keluarga dan teman, ini yang menyebabkan mereka merasa sendirian dan 

tertekan. Adapula tipe anoreksia yang menekan berat badan dengan binge 

eating lalu dimuntahkan lagi baik menggunakan obat laksatif ataupun 

secara paksa. 

3. Binge Eating 

Merupakan gangguan pola makan dimana penderita makan secara cepat dan 

berlebihan. Namun mereka tidak memuntahkan kembali makanannya, ini 

penyebab sebagian besar penderita obesitas. Penderita tahan untuk 

melakukan kegiatan makan tak terkontrol ini selama seharian penuh tidak 

seperti bulimia yang hanya beberapa jam saja. Penderita cenderung tidak 

bisa mengontrol pola makannya sampai perutnya merasa sakit. Penderita 

merasa bahwa dengan makan bisa mengurangi stress dan karena malu 

umumnya dilakukan secara diam-diam. Gangguan ini bisa berakibat fatal 

seperti obesitas, diabetes, sakit jantung, dan darah tinggi (hlm. 19-24). 

 Pencegahan Eating Disorder 

Menurut Ambrose dan Deisler (2015) pencegahan yang dapat dilakukan sejak 

remaja yaitu: 
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1. Memberi edukasi tentang gangguan makan 

Bisa melalui sosialisasi seperti kampanye, internet, buku. Semakin banyak 

orang tau tentang gangguan makan, akan lebih mudah mencegahnya. 

2. Memberitahu bahwa media tidak selamanya benar 

Media mendoktrin kita dan membuat insecurities dalam pikiran lalu 

menargetkan mereka sebagai sasaran penjualan. Masyarakat harus lebih 

memikirkan kesehatanya sendiri. 

3. Membangun percaya diri 

Tampilan fisik tidak bisa mencerminkan seseorang namun 

kepribadiannyalah. Mereka yang kurang percaya diri harus mengidolakan 

seseorang yang positif dan saling mendukung satu sama lain, menghargai 

diri sendiri menjadi kunci kebahagiaan dalam hidup. 

4. Berfikir realis 

Jadilah diri sendiri karena tidak ada manusia yang sempurna, semua 

memiliki kelebihan masing-masing dan kita bisa belajar dari kesalahan 

untuk semakin maju ke depan. 

5. Focus ke hidup sehat 

Memiliki pedoman makanan dan hidup sehat, dengan olahraga secukupnya, 

yoga, menari, bermusik dll. 

6. Berkomunikasi 

Berbicara sejujurnya dengan keluarga maupun kerabat dekat yang bisa 

dipercaya akan bisa meluapkan perasaan dan mendapat masukan untuk 

menyelesaikan permasalahan (hlm. 44-46). 
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 Pengobatan Eating Disorder 

Ketika seseorang sudah memutuskan untuk sembuh harus segera ditindak dengan 

cepat dengan pendekatan sebagai berikut: 

1. Pengobatan secara medis 

Beberapa kasus harus dirawat di rumah sakit untuk mengajarkan tentang 

makan sehat sehingga mereka tidak bisa melakukan kebiasaan 

memuntahkan atau kelebihan makanan. Pemberian obat antidepressants 

juga bisa membantu menenangkan pikiran mereka. 

2. Pengobatan nutrisi 

Menyadarkan penderita tentang bahaya gizi dan penyakit yang bisa diderita 

karena gangguan pola makan khususnya bulimia. Membantu penderita 

untuk lebih menikmati setiap makanan, seperti membahas perasaan mereka, 

membuat jurnal makanan sehari-hari, mengajarkan untuk lebih mencintai 

dan mendengarkan kebutuhan badan mereka. 

3. Pengobatan secara psikologis 

Membicarakan masalah tentang bulimia nervosa ke therapist akan perlahan 

menyembuhkan penderita tanpa adanya efek samping seperti penggunaan 

obat. Namun jika sudah parah dan ada penyakit komplikasi tetap harus 

melalui jalur perawatan medis terlebih dahulu. Saat melakukan terapi 

individu maupun grup, ada tiga pendekatan yaitu cognitive behavioral 

therapy dengan merubah pola berfikir seseorang tentang makanan, berat 

badan, dan body image akan mempengaruhi cara mereka bertindak. Kedua, 

interpersonal therapy dengan belajar untuk lebih mengekspresikan diri 
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sendiri dan menceritakan masalah sosial yang mempengaruhi perilaku 

gangguan pola makan tersebut. Terakhir dialectical behavior therapy, 

dengan menggabungkan kedua metode di atas 

2.8. Psikologi Remaja 

Menurut Papalia (2014), masa remaja merupakan periode transisi dari awal 

anak-anak hingga awal dewasa, dimasuki pada usia 11 hingga 20 tahun. 

Masa remaja melibatkan perkembangan fisik, kognitif, emosional, 

perubahan sosial, dan mengambil berbagai bentuk dalam pengaturan sosial, 

budaya, dan ekonomi yang berbeda.  Masa remaja tidak memiliki kategori 

fisik maupun biologis yang jelas dalam kata lain merupakan pengaruh 

budaya. Pada masa ini, individu diberikan kesempatan untuk bertmbuh 

dalam kemampuan kognitif dan sosial, kemandirian, harga diri, dan 

keintiman (hlm. 323). 

 Pubertas dapat ditandai dengan perubahan karakteristik seksual 

maupun pertumbuhan remaja secara fisik seperti berat badan, tinggi tubuh, 

ataupun suara.  Penelitian juga membuktikan bahwa adanya peningkatan 

emosi dan mood disebabkan oleh hormone yang mempengaruhi remaja. 

Ada peningkatan emosi negatif seperti stress, permusuhan, depresi yang 

merupakan proses pubertas (Susman & Rogol, 2004, hlm. 326). 

 Perkembangan Fisik dan Kesehatan Remaja 

Papalia (2014) menyatakan, pada umumnya masa remaja relatif sehat. Namun 

masih banyak remaja khususnya perempuan yang melaporkan beberapa penyakit 

kesehatan seperti sakit kepala, perut, canggung, merasa terasing, lelah. Masalah 
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kesehatan di remaja sebenarnya bisa dicegah dan merupakan hasil dari gaya hidup 

tersendiri.  Namun karena remaja umumnya sehat mereka tidak merasakan efek dari 

pola gaya hidup yang dipilih, dan akan berdampak saat menginjak usia dewasa 

kemungkinan terkena penyakit atau beresiko meninggal (hlm. 330). 

 Masalah kesehatan yang umumnya dialami remaja yaitu gangguan tidur, 

nutrisi dan gangguan makan, penyalahgunaan obat-obatan dan alcohol, depresi, 

hingga kematian. Penyebab gangguan tidur di remaja karena ketidakteraturan 

dalam menyeimbangkan aktifitas fisik dan istrirahat seperti sibuk mengerjakan 

tugas ataupun menjelajahi internet, dan juga ada pengaruh hormon. Lalu pada 

remaja putri mulai memperhatikan dan fokus menjaga berat badan dan bentuk 

tubuh yang bisa menjadi obsesif dan berujung menjadi gangguan makan.  

Gangguan makan dan nutrisi yang dialami remaja yaitu seperti obesitas, body image 

dan eating disorder mencakupi Anoreksia dan Bulimia Nervosa. Konsumsi alcohol, 

obat-obatan dan merokok juga menjadi hal yang popular di kalangan remaja. 

Remaja perempuan cenderung lebih sering mengalami depresi seperti merasa 

cemas, takut bersosialisasi, peristiwa di hidup yang memicu stress, konflik orang 

tua dan anak, perlakuan kejam yang diabaikan, aktifitas seksual, penyakit kronis 

seperti diabetes atau epilepsi, dan memiliki orangtua dengan riwayat depresi. 

Remaja yang mengalami depresi dapat beresiko terkena gangguan bipolar. 

Kematian di remaja dapat disebabkan oleh kecelakaan kendaraan, pembunuhan, 

hingga bunuh diri (hlm. 332-339). 
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