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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Verbal 

4.1.1 Konsep Strategi Komunikasi Verbal 

Konsep strategi komunikasi verbal yang digunakan dalam perancangan buku 

cerita bergambar menggunakan gaya bahasa (stile) yang sederhana agar target 

utama yakni, anak-anak mampu mengerti dan memahami cerita yang ada dalam 

perancangan. Gaya bahasa sederhana menurut Nurgiyantoro (2016: 88), bahasa 

yang memiliki struktur, wacana, maupun maknanya baik secara leksikal mudah 

dipahami anak-anak dengan menggunakan kosakata dan kalimat-kalimat yang 

pendek, serta ungkapan yang sederhana. 

4.1.2 Tipografi 

Dalam perancangan menggunakan jenis huruf (font) sans serif. Hal ini 

dikarenakan jenis huruf tersebut memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dan 

mudah disesuaikan jika dikombinasikan dengan ilustrasi. Jenis huruf yang 

digunakan yakni, Cocon-Regular. Pemilihan jenis huruf tersebutr dikarenakan 

menyesuaikan bentuk huruf yang sederhana, memiliki tingkat keterbacaan tinggi, 

serta ujung dari huruf memiliki kesan jilatan api sesuai dengan isi cerita yang 

menceritakan asal usul api abadi Mrapen. Berikut gambar tampilan jenis huruf 

Cocon-Regular. 
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4.1.3 Alur Cerita dan Sudut Pandang Cerita 

Alur cerita yang digunakan dalam perancangan yakni, alur maju. Alur maju 

merupakan alur cerita yang memiliki urutan penyajian peristiwa yang saling 

menyambung waktunya urut dari awal sampai akhir, tanpa ada kilas balik suatu 

peristiwa (Nurgiantoro, 2016: 243). Pola alur ini digunakan dikarenakan memiliki 

pola alur yang sederhana untuk anak-anak dengan menampilkan cerita yang runtut 

dari awal sampai akhir, sehingga anak-anak diharapkan mampu dengan mudah dan 

memahami isi dari cerita bergambar. 

Sudut pandang yang digunakan dalam cerita yakni, sudut pandang orang 

ketiga. Sudut pandang dimana pembaca diposisikan sebagai orang ketiga atau orang 

yang diluar cerita atau diposisikan sebagai penonton (Nurgiantoro, 2016: 269). 

Sudut pandang ini digunakan untuk memudahkan pembaca anak-anak sebagai 

pembaca karena dari sudut pandang tersebut anak-anak menikmati serta mampu 

memahami susunan kalimat yang disajikan. 

4.1.4 Penokohan 

Tokoh-tokoh dalam perancangan buku cerita bergambar adalah sebagai 

berikut: 

1) Sunan Kalijaga, merupakan tokoh utama dalam cerita. Sunan Kalijaga 

merupakan salah satu anggota dari Wali Sanga dan berperan penting dalam 

peristiwa asal usul terjadinya api abadi Mrapen. Berwatak lembut, baik hati, 

santun, religius. 

2) Raden Fatah, merupakan raja atau sultan dari Kerajaan Demak Bintoro. 

Berwatak baik hati, tegas, dan bijaksana. 

3) Sunan Kudus, merupakan senopati atau panglima perang dalam perang 

melawan pasukan Girindrawardhana dalam penaklukan Kerajaan Majapahit,. 

Selain itu Sunan Kudus juga salah satu anggota dalam Wali Sanga. 

4) Prabu Girindrawardhana, adipati Kediri yang menaklukan Majapahit dimasa 

raja Brawijaya ke-5. 

5) Jaka Supo (Empu Supo), merupakan ahli keris dari Kerajaan Majapahit yang 

mengabdikan diri di Kerajaan Demak dan sebagai adik ipar Sunan Kalijaga. 

6) Dewi Rasawulan, merupakan adik perempuan Sunan Kalijaga. 
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4.2 Konsep Visual 
4.2.1 Konsep Ilustrasi (Gaya Gambar) 

Ilustrasi yang diaplikasikan dalam perancangan menggunakan gaya gambar semi 

realis. Hal ini dikarenakan bentuk semi realis merupakan bentuk yang tingkat 

kesederhanaannya bisa sesuai dengan selera dan digemari anak-anak, karena gaya 

gambar tersebut sering digunakan dalam film-film produksi Walt disney yang 

mayoritas disukai anak. Perancangan ini menggunakan teknik visualisasi manual 

dengan tangan pada proses gambar sketsa dan outline-nya. Hal ini dikarenakan untuk 

menimbulkan kesan goresan yang nyata, sehingga menimbulkan kesan unik. 

Kemudian setelah proses sketsa selesai, sketsa tersebut di pindai dengan scanner 

untuk memasuki tahap pewarnaan secara digital komputer. Jadi teknik visualisasi 

menggunakan gabungan teknik tradisional menggunakan tangan dan digital 

menggunakan komputer untuk pewarnaan dan finishing. 

Adapun peralatan yang digunakan dalam proses visualisasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Teknik tradisional, menggunakan peralatan pensil 2B, penghapus, mistar 

(penggaris) 30 cm, dan kertas. 

2. Teknik digital, menggunakan peralatan: 

1) Pemindai  : CanonScan Lide 110 

2) Software grafis  : Adobe Photoshop CS.5 

3) Teks editing  : MS. Word 2010 

4) Pen tablet  : Wacom Intuos CTH-480 

 

4.2.2 Konsep Warna 

Isi dalam buku cerita bergambar berisi ilustrasi full color dengan teknik 

pewarnaan yang kalem agar enak dinikmati oleh anak-anak. Teknik pewarnaan 

pada latar dibuat blur dan pada element tokoh dibuat detil untuk memudahkan mata 

anak fokus. 

4.2.3 Konsep Buku 

Peracangan buku cerita bergambar ini dicetak dengan teknik Offset Printing, 

menggunakan jenis cetak dengan pemasukan material kertas lembaran atau disebut 

Sheet Fed Offset Printing. Bentuk buku cerita bergambar dengan ukuran 20x20 cm, 

dengan halaman sampul berbentuk softcover dengan finishing laminasi doff dan 
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spot UV pada bagian sisinya. Pada halaman isi menggunakan kertas berjenis art 

paper dengan ketebalan 150 gram menggunakan teknik pewarnaan biasa kombinasi 

full color dengan gradasi tone warna pastel untuk latar belakang. Tebal kurang 

lebih sekitar 50 halaman belum termasuk sampul. Ukuran buku 20x20 cm karena 

sesuai hasil survey yang telah dilakukan mayoritas dari responen survey yakni, 

anak-anak lebih nyaman membaca buku ukuran tersebut. Hal ini disebabkan 

komposisi gambar dan tulisan dengan ukuran tersebut lebih nyaman dimata anak. 

Konsep isi buku cerita bergambar selain cerita inti, juga berisi selingan permainan 

berupa labirin, teka-teki silang, dan puzzle. Hal ini dimaksudkan selain sebagai 

buku cerita bergambar mampu mengedukasi dan mengajak anak untuk berpikir 

kreatif serta aktif. 

 

4.3 Storyline 

Halaman Teks Halaman Ilustrasi 

Sampul luar 
bagian 
depan 

Judul: Cerita Rakyat Asal Usul Api Abadi 
Mrapen 
Oleh: 
Aryan Zukruv Arifin 

Visual Sunan Kalijaga 
menancapkan tongkat keluar 
air dan api yang melingkari 
tulisan judul.  

Sampul luar 
bagian 

belakang 

Sinopsis cerita. Visual foto objek wisata Api 
Abadi Mrapen kombinasi 
ilustrasi api. 

Sampul 
dalam 

Judul: Cerita Rakyat Asal Usul Api Abadi 
Mrapen 
Oleh: 
Aryan Zukruv Arifin 

Visual lingkaran api dan air. 

1 Halaman 1: “Hai namaku Wenang” 
“Hai teman-teman namaku Wening” 
(perkenalan dan pengantar). 
 

Halaman 1: Ilustrasi 
gambar dua anak SD. 
 

2-3 Halaman 2-3: Alkisah kadipaten Kediri yang 
dipimpin oleh Girindrawardhana melakukan 
pemberontakan dan penyerangan ke Kerajaan 
Majapahit. Sang Raja Brawijaya ke-5 harus 
turun tahta karena kekalahan kerajaan 
Majapahit dan digantikan oleh Prabu 
Girindrawardhana. 
 

Halaman 2 Ilustrasi 
Penyerangan kadipaten 
Kediri dipimpin oleh Prabu 
Girindrawardhana.. 
Halaman 3: Ilustrasi Raja 
Brawijaya ke-5 sedih. 
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4-5 Halaman 4-5: Kerajaan Majapahit runtuh 
karena serangan yang dilakukan oleh 
Kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh 
Sultan Raden Fatah dan senopati Sunan 
Kudus. 

Halaman 4: Ilustrasi kepala 
Raden Fatah dan Sunan 
Kudus memimpin 
penyerangan. 
Halaman 5: Ilustrasi Prabu 
Girindrawardhana 
menyerahkan mahkota 
kepada Raden Fatah. 

6-7 Halaman 6: Setelah Kerajaan Demak Bintoro 
berhasil menaklukkan Kerajaan Majapahit. 
Kerajaan Demak membawa hasil jarahan 
perang ke Kerajaan Demak Bintoro yang 
dipimpin oleh Sunan Kalijaga. 
Halaman 7: Akan tetapi, saat sampai 
pertengahan jalan para pasukan kelelahan, 
Akhirnya Sunan Kalijaga memutuskan untuk 
beristirahat. 

Halaman 6: Ilustrasi Sunan 
Kalijaga memimpin 
rombongan. 
Halaman 7: Ilustrasi para 
prajurit kelelahan. 

8-9 Halaman 11: Sunan Kalijaga mengajak 
prajurit untuk berdoa kepada Tuhan meminta 
air dan api. 
Halaman 12: Permainan Labirin. 
“Bantu Sunan Kalijaga menemukan sumber 
air dengan membuta garis menuju ke sumber 
air.” 

Halaman 11: Ilustrasi 
Sunan Kalijaga dan prajurit 
berdoa. 
Halaman 12: Ilustrasi 
Labirin gambar Sunan 
Kalijaga, labirin, dan 
sumber air. 
 

10-11 Halaman 10: Setelah mencabut tongkat yang 
ditancapkan ke tanah keluarlah air yang 
melimpah. Sumber air ini kelak dinamai 
Sendang Dudo. Para prajurit bersuka cita dan 
menggunakan air tersebut untuk minum dan 
mandi. 
Halaman 11: Penjelasan tentang Sendang 
Dudo. “Sendang Dudo merupakan sumber 
mata air yang mengeluarkan gelembung 
karena mengandung gas alam yang 
menghasilkan belerang. Sendang Dudo 
berasal dari bahasa Jawa yakni, kata duduk 
(menggali) tetapi karena dulu kebiasaan orang 
jawa yang suka nginang dan bercerita 
pengucapannya tidak jelas dan terpeleset 
menjadi Sendang Dudo. Seiring 
perkembangan zaman nama duduk terganti 
menjadi menjadi Sendang Dudo. 

Halaman 10: Ilustrasi air 
keluar dari lubang tongkat 
yang ditancapkan oleh 
Sunan Kalijaga dan prajurit 
bersuka cita. 
Halaman 11: Ilustrasi Foto 
asli Sendang Dudo. 
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12-13 Halaman 12: Permainan Labirin. 

“Bantu Sunan Kalijaga menemukan sumber 
api dengan membuta garis menuju ke sumber 
api”. 
Halaman 13: Setelah mencabut tongkat yang 
ditancapkan ke tanah keluarlah api yang 
menyala-nyala. Sumber api ini kelak dinamai 
Api Abadi. 

Halaman 12: : Ilustrasi 
Labirin gambar Sunan 
Kalijaga, labirin, dan 
sumber api. 
Halaman 13: Ilustrasi api 
keluar dari lubang tongkat 
yang ditancapkan oleh 
Sunan Kalijaga. 
 

14-15 Halaman 14 Penjelasan tentang Api Abadi 
Mrapen. 
“Api Abadi Mrapen merupakan fenomena 
alam keluarnya gas bumi, disebut api abadi 
karena api tersebut tidak bisa padam. Kata 
Mrapen berasal dari bahasa jawa yakni, 
Prapen yang berarti perapian. 
Halaman 15: Kemudian Sunan Kalijaga 
melihat prajurit yang tidak kuat membawa 
batu penyangga tiang dan menyuruhnya 
meletakkan di samping api. Batu tersebut di 
kemudian hari bernama Watu Bobot. 
 

Halaman 14:  Ilustrasi Foto 
asli Api Abadi Mrapen 
Halaman 15: Ilustrasi 
prajurit meletakkan batu. 

16-17 Halaman 16: Penjelasan Watu Bobot. 
Watu Bobot merupakan batu umpak 
(penyangga tiang) yang memiliki berat lebih 
dari 20 kilogram, dinamakan Watu Bobot 
karena berasal dari bahasa Jawa, Watu yang 
berarti batu, dan Bobot atau abot yang berarti 
berat. 
Halaman 17: Pesan Moral dan Falsafah Jawa 
“Lir Handoyo Paseban Jati artinya Hidup kita 
mengalir meminta sesuatu dan berserah diri 
kepada Tuhan”. 

Halaman 16:. Ilustrasi Foto 
Watu Bobot. 
 
Halaman 17: Ilustrasi 
Sunan Kalijaga. 

18-22 Halaman 22: Profil Singkat Sunan Kalijaga. 
 

Halaman 22: Ilustrasi 
Sunan Kalijaga. 
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4.4 Perancangan Cergam 
4.4.1 Sketsa 
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4.4.2 Pewarnaan 
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4.4.3 Karya Final 
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4.5 Media Pendukung 

Daslam perancangan cergam ini membutuhkan media pendukung untuk melengkapi 
buku cergam agar bisa mensukseskan upaya promosi sekaligus untuk merchandise untuk 
dikoleksi oleh target sasaran yang menjadi pasar buku cergam tersebut. Berikut ini adalah 
beberapa media pendukung yang digunakan: 

4.5.1 Print Ads 
Print Ads merupakan elemen dasar dalam upaya mempromosikan buku cergam 

asal mula Api Abadi Mrapen dalam sosialisasi ke Sekolah Dasar. Media yang 
digunakan berupa poster baik cetak maupun digital yang akan di sebar di sekolah 
dasar dan toko buku maupun media sosial. Selain itu juga ada X-banner yang akan 
di letakkan di pinggir rak dimana tempat buku cergam di toko buku. Desain yang 
diaplikasikan merupakan desain yang sama dengan media pendukung lainnya yakni 
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menampilkan sosok Sunan Kalijaga sebagai ikon dan latar belakang objek wisata 
Mrapen. 

 
4.5.1.1 X Banner 

Xbanner dirancang sebagai media penunjang promosi ketika roadshow 

di Sekolah Dasar maupun dipajang berdekatan rak display di toko buku 

sebagai media penarik dan informasi singkat mengenai buku cergam cerita 

rakyat asal mula Api Abadi Mrapen. Dirancang dengan ukuran 60x160 cm 

dan konsep menampilkan gambar Sunan Kalijaga duduk berdekatan dengan 

api yang merupakan ikon dari objek wisata Api Abadi Mrapen, sekaligus 

berisi penjelasan singkat tentang Mrapen. 

 
 

4.5.1.2  Poster 
Poster dirancang dengan ukuran A3 (29,7x42 cm) dan di sebar di toko 

buku serta Sekolahan Dasar sebagai media info pengingat bahwa akan ada 

perilisan buku cergam. Dirancang dengan konsep sama dengan xbanner 
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menampilkan sosok Sunan Kalijaga dengan latar tiga fenomena alam yang 

ada di Mrapen yakni, Api Abadi, Sendang Dudo, dan Watu Bobot. Di setiap 

media pendukung dicantumkan QR Code lokasi yang bertujuan jika ada 

orang ingin berkunjung langsung saja pindai QR Code-nya nanti akan 

muncul petunjuk arah melalui peta yang tersambung dengan GPS dari 

ponsel. Hal ini bertujuan untuk memudahkan orang jika ingin berkunjung ke 

Mrapen. 
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4.5.2 Tas 
Media tas digunakan karena tergetnya anak-anak, sehingga akan disukai anak-

anak. Bentuk dari tas nin merupakan tas serut yang memiliki kesan sederhana dan 
santai, bisa digunakan untuk sekolah maupun jalan-jalan. Tas dirancang dengan 
bentuk serut dari bahan kanvas dengan ilustrasi yang sama dengan desain media 
pendukung lainnya. Hal ini untuk menyeragamkan semua desain agar mudah 
dikenali. 
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4.5.3 Botol Minum 
Botol minum keberadaannya rata-rata anak sekolah dasar senang membawanya 

dan menggunakannya. Jadi media ini dipilih karena dekat dengan anak-anak. 
Didesain berbentuk sarung botol yang terbuat dari bahan kanvas. 

 

 
 

4.5.4 Gantungan Kunci 
Gantungan kunci digunakan sebagai media pendukung karena gantungan kunci 

rata-rata disukai anak-anak sekolah dasar dan disematkan di tasnya, dengan desain 
yang imut dan dibalik desain ada penjelasan dari setiap objek yang ada di objek 
wisata Api Abadi Mrapen diharapkan anak-anak lebih mengenal Mrapen. Didesain 
dengan bahan akrilik. 
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4.5.5 Puzzle 

Puzzle diaplikasikan sebagai media pendukung karena permainan ini umum 
dimainkan anak usia sekolah dasar dan membuat anak aktif serta kreatif. Tujuan 
media ini dengan bermain target mampu lebih mengenal dan mengingat Mrapen 
agar berkunjung setiap ada waktu. 

 
 
 

4.5.6 Paket Alat Tulis 
Media paket alat tulis ini berupa tempat pensil, ballpoint, pensil, penghapus, 

dan rautan. Media ini di pilih karena erat kaitannya dengan kegiatan belajar anak-
anak, sehingga bertujuan dengan anak-anak memakai perlengkapan alat tulis, 
mereka mengetahui dan diajak untuk berkunjung ke Mrapen. Didesain dengan 
desain yang seragam dengan media pendukung lainnya yang berisi informasi dari 
setiap fenomena alam yang ada di Mrapen, yaitu Api Abadi, Sendang Dudo, dan 
Watu Bobot. 
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