
33 
 

BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

IV.1.     Konsep Visual 

     IV.1.1.     Tone Maner 

     Tone maner yang ingin ditampilkan dalam buku wisata kota garam adalah ceria, 

menyenangkan, dan energik. Tone Maner tersebut sangat sesuai dengan buku wisata kota 

garam, karena sasaran dari buku wisata tersebut adalah keluarga muda yang masih 

memiliki keinginan tinggi untuk pergi berwisata bersama anak – anak mereka. Oleh karena 

itu, diharapkan orang – orang yang membaca buku tersebut semakin berkeinginan untuk 

mengunjungi wisata – wisata yang ada di kota Rembang dan sekitarnya. 

 

     IV.1.2.     Tipografi dan Warna 

     Font atau tipografi yang digunakan pada buku wisata kota garam adalah : 

MJ Zhafira Demo TeX Gyre Adventure 

A B C D E F  G H I 

J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z 

 

a b c d e f g h i 

j k l m n o p q 

r s t u v w x y z 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                      C = 2         R = 255 

                      M = 5        G = 228 

                  Y = 99       B = 0 

 K = 0 

                   C = 2        R = 0 

                       M = 5       G = 114 

                       Y = 99      B = 255 

   K = 0
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                      C = 69         R = 54 

                      M = 62        G = 54 

                      Y = 63         B = 53 

   K = 56 

Tabel 4.1.  Konsep Visual Tipografi dan Warna 

 

     Kedua font tersebut memiliki bentuk yang berlengkung – lengkung dan bulat yang 

menampilkan unsur menyenangkan, sehingga kedua font tersebut sesuai dengan tone 

maner dari buku wisata kota garam. Font Tex Gyre Adveture tidak hanya digunakan pada 

cover, tetapi juga digunakan pada seluruh isi dari buku dan media – media promosi cetak. 

Penggunaan font tersebut pada isi buku dan media promosi tidak hanya digunakan untuk 

menampilkan kesan yang menyenangkan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi 

pembaca dalam membaca buku wisata kota garam. 

     Warna kuning menampilkan sifat ceria dan menyenangkan, sehingga penggunaan 

warna kuning pada buku maupun media promosi wisata kota garam semakin memberikan 

kesan yang menyenangkan. Selain itu, penggunaan warna biru pada buku maupun media 

promosi digunakan untuk memperkuat isi yang disampaikan, yaitu mengenai wisata dari 

kota garam atau kota Rembang dan sekitarnya yang mayoritas daerahnya dikelilingi oleh 

laut. 

      

     IV.1.3.     Layout 

 

 

Gambar 4.1.  Konsep Layout 
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     Layout yang digunakan dalam penyusunan isi buku wisata kota garam adalah layout 

landscape yang dibagi menjadi 4 bagian. Pembagian layout menjadi 4 bagian tersebut 

bertujuan untuk menghindari kepenuhan foto dan tulisan dalam satu halamannya. Selain 

itu pembagian layout menjadi 4 bagian semakin menarik dan memudakan orang – orang 

untuk membacanya, serta menghindari orang – orang dari kemalasan dan kebosanan 

dalam membaca buku wisata kota garam tersebut. 

 

     IV.1.4.     Gaya Foto 

     Foto – foto yang ditampilkan dalam buku wisata kota garam adalah foto – foto yang 

diambil pada pagi hingga siang menjelang sore hari. Pengambilan foto – foto yang 

dilakukan pada siang hari memberikan kesan ceria, menyenangkan, dan energik, 

sehingga sesuai dengan tone maner dari buku wisata kota garam. 

     Jenis – jenis foto yang ditampilkan dalam buku wisata kota garam adalah foto – foto 

landscape, foto still life, dan masih banyak lagi. Jenis – jenis foto tersebut diambil dengan 

berbagai teknik, komposisi yang menarik dan tetap menampilkan kesan yang 

menyenangkan. Sehingga orang – orang yang melihat foto tersebut dapat langsung tertarik 

untuk berkunjung ke wisata – wisata yang ada di kota Rembang dan sekitarnya. 

 

     IV.1.5.     Gaya Bahasa 

     Tone maner dari buku wisata kota garam adalah ceria, menyenangkan, dan energik. 

Oleh karena itu, gaya bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi dari buku 

wisata kota garam adalah bahasa Indonesia yang menyenangkan, non – formal, dan 

interaktif. Gaya bahasa tersebut digunakan untuk menghindari kebosanan orang – orang 

dalam membaca buku wisata kota garam, dan penggunaan gaya bahasa yang interaktif 

membuat buku tersebut seolah – olah dapat berbicara terhadap para pembacanya. 

 

IV.2.     Konsep Verbal 

     IV.2.1.     Judul Buku 

“Wisata Kota Garam” 

     Penggunaan wisata kota garam sebagai judul dari buku tersebut karena buku tersebut 

memberikan informasi dan pengetahuan mengenai wisata – wisata yang ada di kota 

Rembang dan sekitarnya. Penggunaan nama kota garam pada judul buku dikarenakan 

kota garam adalah sebuah julukan atau nama lain dari kota Rembang dan sekitarnya 

(kabupaten Rembang) yang manyoritas daerahnya dikelilingi oleh laut. Oleh karena itu, 
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penggunaan nama kota garam digunakan sebagai pengganti dari nama kota Rembang, 

dan juga digunakan sebagai penarik bagi orang – orang untuk membaca buku tersebut. 

           

     IV.2.2.     Ukuran Buku 

     Ukuran buku yang digunakan adalah ukuran yang diambil dari ukuran foto 8R. 

penggunaan ukuran 8R dikarenakan buku wisata kota garam adalah buku yang ingin 

menonjolkan pada bagian fotografi. Oleh karena itu, ukuran 8R digunakan dengan tujuan 

untuk menghindari pemotongan foto yang di ambil, sehingga tidak ada bagian – bagian 

yang terpotong. 

 

IV.2.3.     Inti Buku 

     Buku wisata kota garam ini membahas mengenai 10 daya tarik yang ada di kota 

Rembang dan sekitarnya. Buku wisata kota garam adalah buku yang menggunakan 

pendekatan fotografi, oleh karena itu lebih banyak penggunaan unsur foto dari pada tulisan 

pada buku wisata kota garam. 

     Penggunaan foto dianggap lebih dapat menarik dan menampilkan suasana daripada 

melalui sebuah tulisan, oleh karena itu penggunaan lebih banyak foto diharapkan dapat 

lebih menarik orang – orang untuk mengunjungi daya tarik – daya tarik yang ada di kota 

Rembang dan sekitarnya. 

           

IV.3.     Visualisasi Desain 

     IV.3.1.     Cover Buku 

          Bahan : Ivory 

          Ukuran : 20.3 x 24.4 cm (8R) 

          Keterangan : Softcover + laminasi glossy 
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Gambar 4.2.  Cover Buku “Wisata Kota Garam” 

 

     IV.3.2.     Isi Buku 

          Bahan : CTS 

          Ukuran : 20.3 x 25.4 cm (8R) 

          Keterangan : Layout dibagi menjadi 4 bagian 

a. Judul, pembukaan, kata pengantar, daftar isi 

 

Gambar 4.3.  Awal Isi Buku “Wisata Kota Garam” 
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b. Isi, profil penulis 
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Gambar 4.4.  Isi Buku “Wisata Kota Garam” 

 

 

 IV.3.3.     Media Promosi 

a. Flyer  

Bahan : Ivory 

Ukuran : 20 x 10 cm 

Keterangan : Flyer akan dibagikan di jalan – jalan yang banya dilewati oleh target 

sasaran, seperti jalan di sekitar kota lama, jalan pandanaran, jalan simpang lima, dan 

lain – lain. 
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Gambar 4.5.  Flyer 

 

b. MMT 

Ukuran : 1 x 3 m 

Keterangan : MMT akan diletakan di toko – toko yang menjadi kerjasama dengan 

buku wisata kota garam 

 

 

Gambar 4.6.  MMT 

 

c. Umbul – umbul 

Ukuran : 5 x 0.6 m 

Keterangan : Umbul – umbul akan diletakan disepanjang jalan – jalan toko yang 

menjadi kerjasama dengan buku wisata kota garam 
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Gambar 4.7.  Umbul – umbul 

 

d. Voucher 

Keterangan : voucher diletakan dibagian belakang dari buku wisata kota garam 

 

    

 

Gambar 4.8.  Voucher 


