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BAB IV 
STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Verbal 
4.1.1 Tema Media 

 Tema media buku cerita ini bertujuan untuk memotivasi anak 

untuk belajar memiliki pola hidup yang sehat. Melihat dari 

kecenderungan sifat anak yang suka meniru perilaku orang 

disekitarnya. Penulis pun memanfaatkan hal ini dengan menciptaan 

sebuah tokoh fiksi dari cerita yang diceritakan melalui media buku 

cerita ini. 

 Di dalam cerita ini diceritakan seorang pangeran yang memiliki 

kebiasaan sifat malas dan memiliki pola hidup yang tidak sehat. Hal ini 

terinspirasi dari kebiasaan anak-anak yang suka memakan makanan 

cepat saji dan jarang berolahraga. Dimana jika kebiasaan ini dilakukan 

secara terus-menerus akan menyebabkan efek negatif pada 

kesehatan terutama obesitas. 

 Sang pangeran diceritakan dalam cerita ini akan melawan 

musuhnya yaitu rasa malas dan rakus. Dimana hal ini mirip dengan 

kasus pada orang orang yang sedang menjalani program diet. Rasa 

malas dan sedikitnya daya tahan akan godaan untuk memakan 

makanan yang tinggi kalori menjadi salah satu penyebab orang sering 

gagal menjalani program diet mereka. Maka dari itu diharapkan dari 

cerita ini anak akan memetik pelajaran bahwa mengalahkan rasa 

malas dan rakus itu penting agar anak tidak menjadi obesitas dan 

dapat dengan mudah menjaga pola hidupnya. 

4.1.2 Konsep Judul Media 
 Judul media buku cerita yang digunakan adalah “Petualangan 

Pangeran Roy Merebut Kerajaannya”. Penulis memilih judul ini karena 

melihat dari target yang dituju adalah anak-anak, maka penulis 

memakai kalimat yang menarik perhatian target sasaran. Dimana pada 

kalimat tersebut mengandung unsur cerita kerajaan fiksi yang bergenre 

aksi dan petualangan yang sering disukai anak-anak. 
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4.1.3 Tone and Manner 
  Perancangan media buku cerita ini akan menggunakan cerita 

fiksi yang bergenre action fantasy dan dengan gaya gambar ilustrasi 

kartun semi realis yang cenderung disukai oleh target sasaran yaitu 

anak-anak. 

Sedangkan jenis warna hangat dan dingin akan dikombinasikan sesuai 

dengan jalan ceritanya. 

4.1.4 Pemilihan Bahasa 
  Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa 

Indonesia yang digunakan penulis adalah bahasa Indonesia sederhana 

untuk mempermudah target sasaran menangkap jalan cerita dan isi 

pesan yang disampaikan. 

4.2 Konsep Visual 
4.2.1 Sketsa  
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4.2.2 ilustrasi dalam buku 
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4.3 Visualisasi Desain 
4.3.1 Poster 

Poster akan digunakan untuk menarik perhatian para orangtua agar 
membelikan anaknya media buku cerita ini. 

Poster akan diletakan di media sosial. (Forum parenting) 

POP display akan di letakan di toko-toko buku yang akan menampilkan cuplikan 

isi buku. 

Lewat media buku anak akan mempunyai kebiasaan untuk hidup sehat. 
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4.3.2 Pop Display 

POP display akan di letakan di toko-toko buku yang akan menampilkan 
cuplikan isi buku. 

4.3.3 Media Buku 
Lewat media buku anak akan mempunyai kebiasaan untuk hidup sehat. 

4.3.4 Merchandise 
Merchandise yang akan digunakan adalah stiker yang akan dibagikan 
saat orangtua membeli buku untuk anak 
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