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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

IV.1.  Konsep Visual 

Perancangan buku kreatif pengenalan meditasi bagi anak muda ini, 

didasari dengan keprihatinan akan kurangnya pengetahuan mengenai 

meditasi. Meditasi memiliki sejuta manfaat bagi kebaikan fisik dan psikis 

manusia, dan dapat dipraktekan secara mudah dan alami. Sebagai 

generasi penerus bangsa yang tinggal di era digital, tentunya gaya hidup 

mereka menjadi semakin sibuk. Tak sedikit anak muda yang mengalami 

stress maupun depresi akibat gaya hidup ini namun tidak menyadarinya, 

yang kemudian berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Meditasi 

menjadi salah satu cara mengantisipasi hal tersebut. Namun, anak muda 

di Indonesia, khususnya di kota Semarang, masih memiliki pengetahuan 

yang minim akan meditasi. Media berupa buku dipilih untuk menghindarkan 

dari distraksi teknologi yang dapat memecah konsentrasi ketika berlatih 

meditasi. Selain itu, buku dibuat secara kreatif dan interaktif untuk menarik 

minat anak muda yang masih cenderung tidak tertarik dengan topik ini. 

 IV.1.1 Warna 

Penggunaan warna pada perancangan buku ini 

menggunakan warna tujuh warna utama yang terinspirasi dari tujuh 

warna Chakra. Chakra merupakan pancaran energi yang dihasilkan 

tubuh manusia, dan disetiap bagiannya memiliki pancaran warna 

yang berbeda. Namun, warna identitas utamanya digunakan empat 

dominasi warna, yaitu abu-abu muda, tosca, kuning, dan ungu. 

Warna yang mengandung lebih banyak warna dingin ini bertujuan 

untuk memberikan kesan tenang dan damai, sedangkan pemilihan 

warna kuning dipilih untuk memberikan kontras terhadap warna 

dingin tersebut supaya terlihat lebih mencolok.  

                                 

Gambar 4.1 Warna Keseluruhan Gambar 4.2 Warna Identitas 

    Utama 
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IV.1.2 Gaya Ilustrasi 

Penggunaan ilustrasi dalam perancangan buku ini memiliki 

dua tujuan utama yaitu untuk menarik minat pembaca dan 

memberikan gambaran yang dapat membantu pembacanya untuk 

berlatih meditasi. Karena biasanya meditasi membutuhkan 

pemandu yang yang membantu secara audio, maka dari itu 

instruksi disubtitusikan menjadi visual dalam buku ini. 

Gaya ilustrasi yang digunakan dalam buku ini yaitu gaya 

ilustrasi dengan model kartunis, sehingga bentuk yang 

digambarkan tidak benar-benar mirip dengan yang sebenarnya. 

Berdasarkan hasil kuisioner yang menguji tentang gaya visual 

favorit, yang terpilih adalah ilustrasi yang tidak terlalu kaku, dengan 

goresan freehand, dan pewarnaan yang bertekstur. Sehingga 

dalam perancangan buku ini, gaya visual yang dibuat, disesuaikan 

dengan gaya visual yang disukai target sasaran. 

 

Gambar 4.3. Gaya Ilustrasi dan pewarnaan yang 

digunakan penulis 

IV.1.3 Tata Layout 

Penataan layout yang digunakan dalam merancang buku 

ini yaitu berupa gaya modern eksperimental. Dengan 

kecenderungan gaya layout modern yang cenderung bersih dan 
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sederhana, dikombinasikan gaya ilustrasi yang memiliki gaya 

freehand, sehingga menciptakan kombinasi layout modern-bebas. 

Penggunaan layout yang tidak sepenuhnya modern bertujuan 

untuk mengantisipasi agar pembaca tidak bosan membaca buku 

ini, karena topik yang masih belum cukup menjamur dikalangan 

anak muda Semarang. 

IV.1.4 Tipografi 

Dalam perancangan buku ini, digunakan dua jenis tulisan 

utama, yaitu : 

1. DK Mandarin Whisper 

Jenis tulisan ini digunakan untuk penulisan judul buku 

dan penulisan headline. Jenis tulisan yang memiliki 

gaya freehand dipilih untuk menyesuaikan gaya 

ilustrasi yang digunakan dan sebagai representasi jiwa 

anak muda yang bersemangat. 

 

 

 

2. Neutra Text 

Jenis tulisan kedua ini digunakan untuk penulisan 

konten dalam desain. Dengan karakteristik yang lebih 

bersih dan jelas, bertujuan supaya konten yang 

merupakan bagian penting dalam sebuah rancangan 

desain, dapat terbaca dengan baik, sehingga pesan 

dapat tersampaikan. 
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IV.1.5 Pattern 

Pattern dalam perancangan buku ini memiliki dua fungsi 

utama yaitu, sebagai identitas visual buku dan sebagai background. 

Desain pattern yang dibuat, terdiri dari 5 elemen visual yang 

terinspirasi dari 5 bagian tubuh manusia yang berperan besar 

dalam melakukan meditasi yaitu mata, hidung, telinga, mulut, dan 

tangan. Kelima bagian tubuh ini divisualisasikan dengan bentuk 

geometris yang diadopsi dari bentuk kristal. Dalam meditasi kristal 

dapat digunakan sebagai media untuk memancarkan energi positif. 

 

Gambar 4.4 Elemen Visual Pattern (Mata, Hidumg, Telinga, Mulut, 

Tangan) 

 Dari kelima elemen visual tersebut, ditata sedemikian rupa 

membentuk pola unik dan indah. Berikut adalah tampilian visual 

pattern. 

         

Gambar 4.5 Tampilan akhir Pattern 

IV.1.6 Konsep Buku Kreatif 

Dalam perancangan ini, buku yang dirancang adalah buku 

kreatif. Kreativitas menurut Evans (1994), adalah sebuah 
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kemampuan untuk menentukan pertalian baru dan menciptakan 

kombinasi konsep yang telah ada menjadi sesuatu hal baru utnuk 

memecahkan suatu masalah. Dalam topik ini, permasalahan yang 

dihadapi adalah kurangnya minat dan pengetahuan akan meditasi 

bagi anak muda serta penggunaan teknologi secara kurang bijak 

yang berdampak terhadap produktivitas anak muda. Sehingga 

perancangan buku ini bertujuan untuk mengenalkan meditasi, dan 

menumbuhkan minat anak muda untuk melakukan meditasi tanpa 

adanya bantuan dari benda digital. Karena meditasi untuk pemula 

biasanya membutuhkan pemandu supaya meditator pemula tahu 

langkah apa yang harus dilakukan, maka buku ini didesain agar 

supaya pembacanya dapat berlatih meditasi tanpa bantuan 

pemandu meditasi.  

Beberapa cara untuk mewujudkan konsep ini adalah 

dengan memberikan fitur agar buku ini tidak hanya untuk dibaca, 

tetapi juga dapat digunakan untuk berlatih meditasi, seperti 

pemberian aroma pada halaman tertentu yang melatih pernapasan, 

memberikan tekstur khusus sebagai media meditasi, dan sebagai 

jurnal untuk merekam pengalaman yang dialami.

 

Gambar 4.6 Halaman Latihan Meditasi Mantra 

Salah satu contoh bahwa buku ini dapat digunakan untuk 

berlatih meditasi adalah seperti contoh halaman di atas. Pada 

halaman di atas, merupakan sesi latihan meditasi mantra. 

Pengucapan mantra ini memiliki cara khusus supaya manfaatnya 

dapat dirasakan. Sehingga sebagai pengganti media audio untuk 
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mengajarkan mantra ini, digunakan teknik finishing cetak deboss 

pada lingkaran-lingkaran kecil sehingga terasa tekstur cekung. 

Tekstur cekung ini dapat digunakan untuk melatih tempo 

pengucapan mantra, sehingga pembacanya dapat memahami 

tanpa diperlukan panduan audio. 

IV.2.  Konsep Verbal 

 Melalui buku ini, diharapkan agar anak muda lebih memahami 

meditasi sehingga meditasi tidak dipandang sebelah mata sebagai hal 

magis yang hanya dilakukan oleh para sesepuh. Sehingga topik meditasi 

disampaikan kepada target dengan cara yang dapat merubah mindset 

mereka tentang meditasi. 

 

IV.2.1.  Karakter Buku 

Karakter yang ingin ditonjolkan dalam buku ini adalah 

kesan bersemangat dan menyenangkan. Melalui buku ini 

diharapkan agar anak muda tidak lagi memandang meditasi 

sebagai suatu hal yang membosankan. Selain itu, penyajian buku 

dengan dominasi ilustrasi, memberikan nilai tambah terhadap 

buku ini sehingga dapat pula menjadi koleksi artistic pemilik buku.  

Karena buku ini ditujukan untuk anak muda, dan bertujuan 

untuk merubah mindset kuno yang dimiliki anak muda tentang 

meditasi, maka Bahasa yang digunakan adalah Bahasa kekinian 

yang santai.  

 

IV.2.2.  Judul Buku 

 Judul buku yang digunakan yaitu “Let That Shit Go”  dengan 

tagline “daripada sensi, mending meditasi”. Kalimat let that shit go 

yang berasal dari Bahasa inggris ini cukup dikenal oleh anak muda. 

Pemilihan kalimat ini sebagai judul dengan alasan memberikan 

kesan yang sangat berjiwa muda yang bersemangat dan berani. 

Kalimat ini sendiri yang jika diterjemahkan berarti “biarkan 

masalahmu pergi”, merupakan sebuah deskripsi sederhana dari 

tujuan meditasi yaitu mencoba rileks dan menenangkan pikiran 

yang membebani kita. Diimbangi dengan tagline berbahasa 
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Indonesia untuk menunjukkan identitas buku yang memang 

ditujukan untuk anak muda Indonesia, khususnya di Semarang. 

IV.2.3.  Cover Buku 

Cover buku memiliki dominasi warna turquoise, merupakan 

warna dingin yang dapat memberikan kesan tenang dan damai. 

Pemilihan warna ini bertujuan untuk memberikan kesan tenang 

tersebut kepada pembaca ketika pertama kali melihat tampilan 

buku. Dengan ilustrasi berupa seorang pemuda yang sedang 

bermeditasi dengan rambut dihembus angin, ingin memperkuat 

kesan santai dan damai dalam cover buku ini. DIlengkapi dengan 

gambaran tanaman-tanaman disekelilingnya untuk menunjukkan 

suatu kondisi yang tenang dan sunyi tanpa ada polusi suara. Warna 

yang digunakan untuk warna tanaman dalam cover ini adalah 

warna yang senada dengan warna dominan. Sehingga kita perlu 

memerhatikan untuk dapat melihat gambaran tanaman tersebut, 

hal ini memiliki pesan bahwa dalam bermeditasi kita harus dapat 

fokus supaya kita dapat mencapai kedamaian hati yang 

sebenarnya. 

 

 

Gambar 4.7 Cover Buku 

Buku ini dikemas dengan wadah plastic mika, dengan 

pattern bewarna kuning. Melalui ide ini, ingin menyampaikan pesan 
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bahwa wadah buku yang penuh pattern dianggap sebagai pikiran 

kita yang sibuk. Maka dari itu kita harus ‘Let That Shit Go’ untuk 

dapat menikmati indahnya hal-hal disekitar kita. 

 

Gambar 4.8 Cover dengan mika 

IV.2.4.  Eksekusi Buku 

 Perancangan buku ini merupakan upaya pengenalan 

meditasi bagi anak muda sehingga perlu didukung oleh beberapa 

organisasi yang bersangkutan, terutama sebagai pendanaan 

untuk mencetak buku. Beberapa organisasi yang akan diajak 

dalam pendanaan buku ini antara lain dinas kesehatan kota 

Semarang, dan beberapa organisasi yang menggeluti bidang 

meditasi yaitu Sukha Citta dan Sane Step. Karena buku ini akan 

dibagikan gratis, maka untuk memotong biaya, cover akan berupa 

softcover dengan laminasi doff. Sedangkan untuk isi buku akan 

menggunakan kertas 200 gram. Dengan dimensi buku 15 cm x 15 

cm, dikarenakan isi verbal buku yang memang terlalu padat karena 

pesan disampaikan secara to the point. 

 

IV.3. Visualisasi Desain 

 IV.3.1. Desain Buku “Let That Shit Go” 

  Buku ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: 

1. Pengantar dan pengenalan meditasi 
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2. Pelatihan Mindfulness 

3. Pelatihan Meditasi 

 

 

Gambar 4.9 Halaman judul buku 

 

Gambar 4.10 Intro buku 

 

Gambar 4.11 Daftar Isi 

 

Gambar 4.12 Infografis meditasi 
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Gambar 4.13 Halaman Subjudul Latihan Mindfulness 

 

 

Gambar 4.14 Latihan Bernapas 

  

Gambar 4.15 Aromaterapi 



 

47 

 

Gambar 4.16 Afternoon Tea 

 

Gambar 4.17 Meditasi Mandi 

 

 

Gambar 4.18 Menikmati Alam 
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Gambar 4.19 Memberi Senyuman 

 

 

Gambar 4.20 Halaman subjudul sesi meditasi 

 

Gambar 4.21 Meditasi Fokus 
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Gambar 4.22 Meditasi Standar 

 

Gambar 4.23 Meditasi mantra 

 

Gambar 4.23 Meditasi Berbaring 
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IV.3.2. Promotion Tools 

 

Gambar 4.24 Media promosi kitiran 

 

 

Gambar 4.25 Notes 

 

 

Gambar 4.26 Kaos & Tote bag 
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Gambar 4.27 X Banner 

 

Gambar 4.27 X Banner 

 

 

  


