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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

IV.1 Konsep Visual 

IV.1.1 Gaya Desain 

Gaya desain yang digunakan dalam buku ini memakai gaya ilustrasi 

dengan cat air sebagai alat utama dalam pewarnaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 The Homeowners Guide to Household Demons 

(Sumber: http://alicestanne.com/household-demons/) 

IV.1.2 Tipografi 

Jenis huruf yang digunakan dalam buku “The Rooms of Diabetes” 

adalah font sans serif pada bagian judul dan sub judul, dan font serif pada 

bagian isi buku. Pemilihan font serif dikarenakan jenis huruf yang mudah 

dibaca. Font yang digunakan: 

- Montserrat 
 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 

Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

- Constantia 
 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Ukuran huruf pada judul dan sub judul disesuaikan, sedangkan pada isi 

12pt.  

IV.1.3 Warna 

Penggunaan warna cat air dengan teknik dry brush, memiliki tujuan 

untuk memberikan kesan detail dan tajam pada bagian pop up yang dikata 
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perlu diperhatikan resikonya. Teknik selanjutnya adalah memakai kombinasi 

antara cat air dan pen sebagai outline nya. 

 

IV.2 Konsep Verbal 

IV.2.1 Buku “The Room of Diabetes” 

Merupakan buku kesehatan tentang diabetes. Buku yang ditujukan 

untuk target usia 25-35 tahun. Buku ini akan memberi informasi dan 

pengetahuan tentang gejala dan bahaya diabetes secara singkat, padat, 

dan jelas. 

IV.2.1.1 Fisik Buku 

Buku “The Room of Diabetes” akan dicetak small square dengan 

ukuran 19 x 19 cm dengan menggunakan kertas Ivory 190 gram untuk isi 

buku dan memakai jilid hard cover dengan tujuan agar buku tidak mudah 

rusak karena terlipat dan agar pop up dapat terbuka dengan baik, mengingat 

isi buku ini membutuhkan alas tebal agar tidak ‘layu’. 

IV.2.1.2 Tone and Manner 

Tone and manner yang akan ditampilkan dalam buku “The Room of 

Diabetes” ini adalah edukatif dan informatif. 

IV.2.1.3 Konten Buku 

Buku ini berisi pengertian dan macam diabetes, gejala yang muncul 

baik gejala awal dan gejala kronis, komplikasi jangka pendek dan panjang, 

dan tips untuk mencegah dan atau mengatasi diabetes (bagi penderita 

diabetes) dengan menyertakan tips olahraga dan beberapa resep makanan 

dan minuman yang baik bagi penderita diabetes.  

IV.2.1.4 Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. 

IV.2.2 Pop Up 

Pop up yang digunakan sesuai dengan hasil dari kuesioner yang telah 

dibagikan, yaitu bentuk pop up pada pilihan pertama dan keempat. Dimana dalam 

kuesioner tersebut, penulis menyertakan 4 gambar pop up yang berbeda-beda, dan 

terpilih dua jenis dengan jumlah pilihan yang sama banyak. 
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Gambar 4.2 Pilihan pertama 

(Sumber: dokumen pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Pilihan kedua 

(Sumber: dokumen pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Pilihan ketiga 

(Sumber: dokumen pribadi) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pilihan keempat 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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IV.2.3 Karakter 

Karakter utama yang ditampilkan baik pada cover buku maupun setiap 

halaman pada isi buku adalah seorang gadis muda. Pilihan gender wanita karena 

wanita lebih rentan terkena penyakit diabetes dibanding pria. Latar belakang lain 

diambil dari kutipan pakar kesehatan, dr. Roy Panusunan Sibarani, yang 

mengatakan bahwa kaum wanita berada di urutan paling tinggi kesembilan yang 

meninggal karena diabetes di seluruh dunia mencapai 2,1 juta jiwa per tahun. 

Karakter pendukung di buku ini adalah pria, dimana pria pun juga rentan 

terkena penyakit diabetes walau dalam jumlah, masih besar wanita daripada pria. 

Karakter lainnya adalah dokter penyakit dalam, wanita, dimana penulis terinspirasi 

oleh dokter penyakit dalam di sebuah rumah sakit di Semarang, dan dokter pria, 

dimana dokter ini adalah salah satu dokter di rumah sakit di Semarang yang 

menjadi narasumber di seminar “Jaga Gula Darah dengan Mengatur Jenis, Jumlah, 

dan Jadwal Makan”. 

IV.2.4 Media Promosi 

IV.2.4.1 Teaser 

Teaser akan ditampilkan pada saat acara bedah buku yaitu mengenai 

sekilas seperti apa wujud buku “The Rooms of Diabetes”. 

IV.2.4.2 Social Media 

Promosi melalui social media ini meliputi Instagram dan website. Di 

dalamnya akan berisi poster dan informasi yang berhubungan dengan ‘promo’ 

buku tersebut. 

IV.3 Visualisasi Desain 

IV.3.1 Cover 

Desain cover menampilkan sosok perempuan dengan sebuah 

gedung tampak depan dimana gedung tersebut merupakan “The Rooms of 

Diabetes” itu sendiri. Sedangkan karakter perempuan di sini 

menggambarkan tentang sosok anak muda berusia 22 tahun yang tertarik 

untuk mengetahui isi dalam gedung tersebut yang berkaitan dengan isu 

diabetes yang akhir-akhir ini meningkat. 

IV.3.2 Karakter 
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Karakter utama di bawah ini adalah bernama Melusina. Nama ini 

diambil dari bahasa Yunani yang berarti ia yang manis seperti madu. Sama 

seperti mellitus dalam bahasa Latin dan Yunani yang berarti madu atau 

manis. Karakter ini ditampilkan di awal buku (cover) sampai akhir buku. 

Karakter ini mewakilkan seorang perempuan berusia 22 tahun yang memiliki 

keingintahuan lebih dalam mengenai diabetes. Selain itu, sosok Melusina 

memiliki kebiasaan hidup sehat dan memilih makan-makanan yang sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Karakter utama 

(Sumber: dokumen pribadi) 

Karakter pendukung ini menggambarkan sosok dokter penyakit dalam yang 

menjadi narasumber yang memberikan informasi-informasi seputar diabetes. 

Dokter laki-laki di sebelah kiri adalah dokter penyakit dalam di RS Panti Wilasa 

Citarum yang merupakan salah satu dokter yang menjadi narasumber dalam 

seminar “Jaga Gula Darah dengan Mengatur Jenis, Jumlah, dan Jadwal Makan”, 

yaitu dr. Yohanes Mada Suprayogi,Sp. PD. Sedangkan dokter perempuan di 

sebelah kanan adalah dokter penyakit dalam di RS Panti Wilasa Dr. Cipto yang 

memeriksa salah satu keluarga penulis dan kontrol wajib setiap bulan, yaitu dr. 

Yanti Muliawati, Sp.PD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

Gambar 4.7 Karakter pendukung 

(Sumber:dokumen pribadi)  

IV.3.3 Layout 

Layout per halaman dalam buku ini berbeda-beda, salah satunya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Pengertian dan macam diabetes 

(Sumber:dokumen pribadi)  

Posisi tulisan menyesuaikan letak gambar yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


