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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Desain 

Pengertian desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang 

sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka 

menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih 

bermanfaat bagi penggunanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu pakar 

desain JB Reswick yang berpendapat bahwa desain adalah kegiatan kreatif yang 

melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. 

Namun pengertian desain tidak hanya sesederhana itu, karena desain terbentuk 

dari berbagai konteks pembentuknya. Mulai dari definisi kamus, tujuan, fungsi 

bahkan ke faktor ekstrinsik lain seperti penerimaannya secara sosial. Maka 

sebaiknya kita menelusuri satu-persatu pengertian desain berdasarkan unsur 

pembentuknya, dimulai dari pengertian yang paling mendasar, yaitu dari makna 

kata-nya sendiri atau secara leksikal (definisi kamus bahasa). (Gamal Thabroni: 

2019) 

Desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup 

manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya. Desain adalah salah satu 

manifestasi kebudayaan yang berwujud, desain adalah produk dari nilai-nilai yang 

berlaku pada kurun waktu tertentu (Sachari dan Sunarya, 2001: 10). 

 

2.2 Kampanye 

Secara etimologis, kata kampanye berasal dari bahasa Latin, yaitu “campaign” 

yang artinya lapangan. Kata campaign juga masih terkait dengan istilah lain yaitu 

champion/ juara, dan champagne/ minuman sampanye. Unsur “juara” berhubungan 

dengan latihan militer yang dilakukan warga Italia sembari berada di sebuah 

“campagnia” (pedesaan), sedangkan unsur “minuman sampanye” mengacu pada 

kegiatan warga Perancis yang menanam anggur Champagne di kebun mereka. 
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Menurut asal katanya, arti kampanye adalah serangkaian tindakan lengkap dan 

terencana yang diformulasikan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam 

hubungan masyarakat, pemasaran, perolehan pendapatan, peningkatan kualitas, 

standar keselamatan, dan lain sebagainya (biasanya dalam batasan geografis dan 

temporal). Istilah kampanye sering digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari 

bidang kemiliteran, pemasaran bisnis, kegiatan sosial, kegiatan politik, dan 

berbagai kegiatan lainnya. 

Jadi secara umum, pengertian kampanye adalah serangkaian usaha dan 

tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah 

besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara 

terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara 

berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. (M.Prawiro: 2020) 

 

2.2.1 Kampanye Sosial 

Kampanye sosial adalah kegiatan berkampanye yang dilakukan oleh seseorang 

dengan serangkaian tindakan untuk mengkomunikasikan pesan yang biasanya 

berisi tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. kampanye sosial 

merupakan kampanye yang bersifat non komersial karena tujuannya adalah 

perubahan agar masyarakat menjadi lebih baik. Rogers dan Storey dalam Venus 

(2007:7) Dikutip dari Indonesiastudents.com (2017). 

 

2.3 Self-diagnosis 

Self-diagnosis adalah upaya mendiagnosis diri sendiri berdasarkan informasi 

yang Anda dapatkan secara mandiri. Saat mendiagnosis diri, Anda menyimpulkan 

suatu masalah kesehatan fisik maupun psikologis dengan berbekal informasi yang 

Anda miliki. Padahal, tenaga medis profesional perlu mengulik seluk-beluk suatu 

masalah kesehatan sebelum bisa mendiagnosis Anda. Anda bahkan mungkin perlu 

menjalani pemeriksaan lanjutan karena dugaan terhadap suatu penyakit tidak bisa 

disimpulkan begitu saja. Kekhawatiran terhadap fenomena ini semakin bertambah 

seiring kemajuan teknologi. Sebuah penelitian pada tahun 2013 bahkan 

menemukan bahwa di antara orang-orang yang mencari informasi terkait kondisi 
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kesehatan mereka, hanya setengahnya saja yang benar-benar berkonsultasi dengan 

dokter. (Editor: Resa Eka Ayu Sari, 2019) 

 

2.4 Kesehatan Mental 

Dalam mendefinisikan kesehatan mental, sangat dipengaruhi oleh kultur 

dimana seseorang tersebut tinggal. Apa yang boleh dilakukan dalam suatu budaya 

tertentu, bisa saja menjadi hal yang aneh dan tidak normal dalam budaya lain, dan 

demikian pula sebaliknya (Sias,2006).  

Menurut Pieper dan Uden (2006), kesehatan mental adalah suatu keadaan 

dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, 

memiliki estimasi yang relistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima 

kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam 

hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki 

kebahagiaan dalam hidupnya. 

 

  


