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BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1. Analisa Masalah 

Untuk menganalisa mengenai permasalahan terkait digunakan beberapa metode 

penelitian seperti wawancara, kuisioner secara online, studi literatur dan juga internet. 

3.1.1. Kuisioner 

Melalui Google Form, diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada remaja awal 

dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun. Pertanyaan yang diajukan berkenaan 

dengan minat anak terhadap membaca buku dan juga bela diri apa yang sekiranya 

mereka sukai. Terdapat 16 responden yang menjawab pertanyaan ini. Berikut 

lampirannya. 

3.1.1.1. Mengenai Membaca 

Untuk pertanyaan pertama mengenai ‘Apakah Anda suka membaca 

buku?’, sebanyak 43,7% (7 responden) menjawab ‘Ya’, sedangkan 56,3% (9 

responden) menjawab ‘Tidak’. Ini berarti masih cukup banyak responden yang 

suka membaca, meskipun persentasenya tidak setinggi yang tidak suka 

membaca. 

Gambar 11 Membaca 

Gambar 12 Membaca 2 
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Untuk pertanyaan kedua, jika menjawab ‘Ya’, ‘Buku apa yang sering 

Anda baca?’, sebanyak 2 responden (28,6%) menjawab ‘Komik’, 5 responden 

(71,4%) menjawab ‘Novel’ dan 3 responden (42,9%) menjawab ‘Buku 

Pengetahuan’. 

3.1.1.2. Mengenai Buku Cerita Visual 

Pertanyaan berikutnya mengenai tokoh di dalam cerita, ‘Karakter seperti 

apakah yang diinginkan?’ 2 responden (12,5%) menjawab ‘Kartun’ dan 14 

responden (87,5%) menjawab ‘Realistis’. 

Mengenai alur cerita yang diinginkan sebanyak 15 responden (93,8%) 

menjawab alur cerita yang lebih kompleks dengan keterkaitan, pesan dan juga 

maknanya. Sedangkan 1 responden (6,2%) menjawab alur yang sederhana. 

Gambar 13 Buku Cerita Visual 

Gambar 14 Buku Cerita Visual 2 

Gambar 15 Buku Cerita Visual 3 
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Pertanyaan terakhir mengenai penggambaran tokoh, lebih memilih yang 

sederhana atau detail, maka 13 responden (81,3%) menjawab gambar detail, 

sedangkan 3 responden (18,7%) menjawab gambar sederhana. 

3.1.1.3. Kesimpulan 

Dari kuisioner yang dilakukan, dapat disimpulkan, minat baca remaja awal 

terhadap baca buku masih cukup tinggi dengan buku novel, pengetahuan dan 

komik menjadi pilihan bacaan terbanyak. 

Untuk penggambaran dalam buku cerita visual, banyak yang lebih 

menyukai tokoh dengan penggambaran realistis, alur cerita yang lebih kompleks 

dan juga detail. 

3.1.2. Wawancara 

Melalui metode wawancara yang dilakukan pada guru konseling sebuah SMP 

di daerah Tanah Mas yang pernah terlibat dengan perkelahian antar sekolah 

menyebutkan bahwa siswa-siswi di sekolah tersebut memiliki latar belakang keluarga 

yang cukup sulit. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, broken 

home yang pada akhirnya berpengaruh pada kondisi mental siswa dan terbawa ke 

ranah sekolah. Sehingga membuat sekolah tersebut tidak hanya mendidik secara 

akademis, tetapi juga mendidik mental dan sikap siswa-siswanya agar dapat keluar 

dari jalan kekerasan. 

Selain itu, juga adanya wawancara dengan salah satu siswa yang pernah 

terlibat dalam perkelahian antara sekolah menjelaskan bahwa ia ikut dalam 

perkelahian karena saat itu sekolahnya diganggu oleh siswa dari sekolah lain. 

Meskipun niat yang dipikirkan itu baik, namun reaksi siswa tersebut kurang tepat. 

Karena mencoba menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan. 

3.1.3. Internet 

Dari data yang didapatkan melalui internet, didapatkan bahwa cukup banyak 

perkelahian yang terjadi bahkan banyak korban berjatuhan hingga ada yang tewas. 

Tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan terjadi, terutama untuk sekolah dan orang 

tua. 

3.2. Khalayak Sasaran 

Target sasaran dari perancangan buku visual ini adalah untuk siswa-siswi untuk 

mengurangi adanya tindak kekerasan di sekolah khususnya SMP. 
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3.2.1. Geografis 

Untuk siswa SMP di daerah Semarang, khususnya SMP yang latar 

belakangnya memiliki murid-murid bermasalah antara permasalahan di sekolah dan 

juga permasalahan di dalam keluarga. Pada dasarnya, sekolah dengan siswa yang 

disasar kebanyakan tidak berada di kota, melainkan beberapa tempat agak terpinggir, 

seperti daerah pelabuhan dan tempat-tempat lainnya, tetapi juga tidak menutup 

kemungkinan di daerah kota. 

3.2.2. Demografis 

Demografis yang dituju adalah siswa SMP dengan rentang usia 13 hingga 15 

tahun dengan menyasar pada murid-murid dengan permasalahan sekolah, seperti 

berkelahi dan kenakalan-kenakalan pada umumnya untuk mengajak para siswa 

mengenali diri mereka lebih dalam dan potensi apa yang dimiliki untuk pengembangan 

diri. 

3.2.3. Status Ekonomi Sosial 

Target utamanya adalah para siswa dengan SES BC hingga C yang setelah 

dilakukan riset, memiliki permasalahan di dalam keluarganya berkaitan dengan 

ekonomi dan kualitas hidup yang rendah menyebabkan permasalahan kekerasan. 

3.3. Judul Yang Digunakan 

Pemilihan judul yang digunakan berdasarkan target sasaran dan juga sarana 

untuk meningkatkan daya tarik remaja awal terhadap buku cerita visual. Judul yang 

digunakan adalah ‘Remaja Hanyalah Seorang Remaja’ dengan sub-judul ‘Pelajaran 

Hidup Melalui Filosofi Seni Bela Diri’. 

3.4. Font Yang Digunakan 

3.4.1. Cover 

3.4.1.1. Gothland 

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER 

THE LAZY DOG 

the quick brown fox jumps over 

the lazy dog 



20 
 

3.4.1.2. Hughs 

3.4.1.3. Steelfish Extra Bold 

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 

The quick brown fox jumps over the lazy dog 

3.5. Filosofi yang Digunakan 

Aikido 

‘Masa katsu Agatsu, Katsu Hayabi’ yang berarti ‘Kemenangan sejati adalah 

kemenangan atas diri sendiri; kemenangan sejati adalah kemenangan tanpa 

pergulatan sedikit pun. 

Karate 

‘Mizu No Kokoro’ yang berarti pikiran seperti air memiliki pengertian, bahwa 

untuk tujuan bela diri, pikiran harus selalu dijaga dan dilatih agar selalu tenang. Jika 

pikiran tidak tenang, maka mudah bagi musuh untuk menangkis atau mengelak. 

Pencak Silat 

Sebuah perguruan Pencak Silat, yakni Tapak Suci memiliki motto, ‘Dengan 

iman dan akhlak saya menjadi kuat,tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah’ yang 

mengajarkan bahwa iman dan akhlak sangatlah penting bagi seseorang dalam bela 

diri. Tanpa didasari oleh hal itu, maka pelatihan bela diri akan sia-sia. 

3.6. Karakteristik Buku 

 Ukuran A5 

 Cover menggunakan kertas Ivory 230 gram 

 Isi menggunakan kertas CTS 150 gram 
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 Jumlah halaman 35 hingga 40 halaman 

 Buku menggunakan Full-Color 

3.7. Alur Cerita 

Alur cerita yang dibangun adalah alur campuran dimana anti-klimaks sebagai 

awal cerita, kemudian pengenalan, konflik dan penyelesaian dipilih menyesuaikan 

dengan target remaja awal saat ini yang sudah mulai paham alur cerita yang lebih 

kompleks. Mengajak para pembaca untuk berpikir  dari alur cerita awal hingga akhir. 

3.8. Pemilihan Tokoh 

3.8.1. Aikido 

3.8.1.1. Winno 

Wino merupakan seorang remaja yang kedua orangtuanya adalah pelatih 

bela diri Aikido. Bela diri yang ditekuni kedua orangtuanya menurun kepada 

anaknya. Wino juga mencintai Aikido. Pada dasarnya, Wino merupakan anak 

yang baik dan berbakat. Namun, sebagai remaja pada umumnya saat 

mengalami permasalahan berat, terutama kehilangan orang yang tercinta pasti 

akan mengalami masa-masa sulit yang tentunya akan dialami sebagian remaja. 

Oleh karena itu, Wino digambarkan sebagai perwakilan remaja-remaja yang 

mengalami hal serupa. Nama Wino diambil dari kata ‘win’ yang berarti menang. 

Menyesuaikan dengan tema, yakni mengenai kemenangan sejati. 

3.8.2. Karate 

3.8.2.1. Airiwo 

Airiwo dalam cerita yang disampaikan merupakan seorang remaja dengan 

perawakan yang tinggi besar, memiliki sifat yang keras dan susah diatur, juga 

sering berkelahi. Di satu sisi, permasalahan yang dialami oleh Airiwo pada 

dasarnya adalah ketidakadaan cinta kasih di dalam keluarganya. Ketidakadaan 

kasih ini yang membentuk sifatnya. Namun, di satu sisi tidak ingin melihat orang 

lain mengalami hal yang sama. Sehingga muncullah keinginan untuk membela 

orang yang tertindas. Tetapi sifat emosional dan kurang tenang yang banyak 

dialami remaja membuat hasil akhir dari tindakannya berujung negatif. Disinilah 

karakter Airiwo dijadikan perwakilan remaja dengan permasalahan yang sama 

berikut ajaran filosofi bela diri yang dapat dijadikan penyelesaian permasalahan 

tersebut. Nama Airiwo sendiri diambil dari kata air, air yang tenang. 
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3.8.3. Pencak Silat 

3.8.3.1. Feito 

Feito sendiri pada dasarnya menceritakan sebuah tokoh remaja yang 

menyimpang dari agama, yakni kurangnya iman dan akhlak. Banyak sekali 

permasalahan remaja yang terjadi karena hal ini. Apalagi di Indonesia yang 

merupakan negara beragama. Tentunya banyak sekali remaja yang terjerumus 

ke arah negatif, terutama karena dengan banyaknya budaya dari luar yang 

masuk yang kurang cocok dengan budaya Indonesia. Salah satu perisai yang 

dapat digunakan adalah iman dan akhlak. Oleh karena itu, tokoh Feito dijadikan 

sebuah upaya untuk menyadarkan remaja akan pentingnya iman dan akhlak. 

Nama Feito sendiri berasal dari Bahasa Inggris, yakni ‘Faith’ atau yang berarti 

iman. 

3.9. Sinopsis Cerita 

3.9.1. Aikido 

3.9.1.1. Kemenangan Sejati Adalah Kemenangan Atas Diri Sendiri 

Winno adalah seorang anak remaja yang aktif, ulet dan rajin. Kedua 

orang tuanya merupakan pelatih bela diri Aikido. Ia merupakan anak yang 

cerdas dan berbakat. Sifatnya yang baik dan ramah membuatnya disegani oleh 

banyak orang dan juga teman-teman sebayanya. Tetapi, semua itu berubah 

ketika ibunya meninggal. 

Sejak saat itu, Winno menjadi seorang yang pendiam, tidak suka bergaul 

dan juga  tertutup.  Ia  tidak  lagi  ceria  dan  periang,  sekarang  ia  menutup   

diri. Yang dilakukannya  saat  ini  adalah  berlatih  sekeras  mungkin  pagi,  

siang  dan  malam. Tujuannya satu, yakni ingin bertarung untuk melawan 

ketidakberdayaannya. 

Ia mengikuti berbagai kejuaraan, namun tidak ada satu pun kejuaraan 

yang dimenangkannya. Ia terus berlatih, namun tetap kalah dan kalah. Hingga 

suatu hari, ia memenangkan sebuah pertandingan, tetapi karena terlalu 

ambisius, ia justru membuat lawannya terkapar hingga tidak berdaya dan harus 

dibawa ke rumah sakit. 

Winno mendapatkan sanksi,  ia tidak diperbolehkan untuk  bertanding  

lagi. Kemenangan yang justru berbuah kepahitan ini membuatnya marah. Ia 

tidak ingin berlatih lagi. Ia ingin mengakhiri kecintaannya pada bela diri. 
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Dua bulan berlalu, Winno yang kini sudah tidak berlatih lagi sedang 

merapikan rumahnya. Ia menemukan sebuah surat yang diberikan ibunya 

kepadanya sebelum ibunya meninggalkan Winno. Di dalam surat itu tertulis 

dalam Bahasa Jepang, ‘Masa katsu Agatsu, Katsu Hayabi’ yang berarti 

‘Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri; kemenangan sejati 

adalah kemenangan tanpa pergulatan sedikit pun’ dan juga ‘Muteki’ yang berarti 

musuh terbesar adalah diri kita sendiri, tidak ada musuh’. Dari sepatah kata dari 

surat tersebut, Winno memahami maksud dari ibunya dan sejak saat itu, Winno 

kembali rajin berlatih. Bukan untuk mengalahkan orang lain, namun untuk 

mengalahkan hal-hal buruk di dalam dirinya. 

3.9.2. Karate 

3.9.2.1. Pikiran Yang Seperti Air 

Airiwo merupakan seorang remaja yang mengalami masa-masa berat 

sejak kecil dalam hidupnya. Kedua orang  tuanya sering bertengkar dan tidak 

pernah akur. Tentu saja hal ini sangat berdampak, bagi Airiwo sendiri. 

Kekerasan sudah menjadi kesehariannya. Airiwo tumbuh menjadi pribadi yang 

keras dan susah diatur. Tentu saja hal ini membuatnya selalu bermasalah di 

sekolah, seperti perkelahian. Namun satu hal yang ia jaga, Airiwo tidak pernah 

berkelahi untuk orang yang tertindas, namun untuk membela yang lemah. 

Hingga suatu saat, Airiwo bertemu dengan seseorang yang terkapar, 

babak belur setelah dirampok. Airiwo melihat orang yang merampok tersebut 

dan melawannya. Tak disangka, ternyata perampok tersebut termasuk dalam 

sindikat yang berbahaya. Perampok itu lolos, sedangkan Airiwo harus 

mendekam di penjara karena sindikat tersebut menguasai wilayah tersebut. 

Tidak ada yang berani melawan. 

Airiwo sangat marah, ia menggerutu karena ia berusaha membela 

kebenaran, namun justru mendapatkan hal sebaliknya. Mendengar hal itu, 

teman satu selnya, seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur berusaha 

menenangkannya. Airiwo tetap marah dan tidak mempedulikan bapak-bapak 

tersebut. Setelah selesai melampiaskan kemarahannya, Airiwo yang kelelahan 

akhirnya duduk termenung di pojokan sel. Ia marah dan sekaligus sedih hingga 

akhirnya tertidur. Setelah terbangun, ia melihat makanan dan minuman yang 

disediakan. Bapak tersebut memberikan makanannya kepada Airiwo. 

Airiwo bertanya kepada Bapak tersebut, ‘Kenapa Bapak masih peduli 

dengan saya yang seperti ini? Sedangkan saya sebelumnya sudah tidak 
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mendengarkan ketika sebelumnya Bapak berusaha menenangkan saya’. Bapak 

itu menjawab, ‘Saya tidak kesal ketika kamu sedang marah dan tidak 

mendengarkan saya. Sama halnya dengan apa yang pernah orangtua saya 

ajarkan kepada saya ketika saya masih seusia Anda dan saya marah-marah 

tidak karuan’. 

‘Bapak saya hanya mendiamkan saya hingga saya sudah tidak marah 

dan menangis lagi. Satu yang ia sampaikan, pikiran itu seperti air, jika kamu 

berusaha bercermin pada saat air itu beriak, maka air itu tidak akan 

menampakkan apa-apa, bahkan berkeruh, tetapi jika air itu sudah tenang, maka 

akan terlihat pantulan yang jelas, bahkan dasarnya pun terlihat’. 

Setelah percakapan tersebut, Airiwo menjadi sadar dan menghentikan 

kemarahannya. Ia sudah tidak lagi bergejolak dan berusaha menenangkan diri. 

Semakin ia tenang, semakin jelas apa yang perlu ia lakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ia alami. Airiwo berubah dan meninggalkan 

jalan kekerasan. 

3.9.3. Pencak Silat 

3.9.3.1. Iman dan Akhlak 

Feito seorang remaja dengan repusitas. Ia adalah ketua sebuah geng 

motor dan sering sekali berbuat onar. Karena lahir di keadaan yang kekurangan, 

membuatnya menjadi sulit diatur. Selain itu, Feito juga kurang peduli dengan 

orang tuanya. Ini dikarenakan semasa kecil, orang tua Feito begitu keras 

padanya, membuat Feito menjadi seorang pembangkang. 

Hari-hari ia jalani dengan melakukan hal yang sia-sia, berkumpul dengan 

teman-temannya, membuat kegaduhan dan meresahkan orang-orang di 

sekitarnya. Hingga suatu hari, ia mendapat kabar bahwa ibunya kecelakaan dan 

dalam kondisi kritis. Feito segera menyambangi rumah sakit tersebut untuk 

melihat ibunya. Betapa hancur hatinya, melihat salah satu orang yang 

disayanginya tak sadarkan diri. 

Feito merasa terpukul dan hancur melihat kondisi ibunya. Setelah hal itu, 

Feito mulai sedikit demi sedikit berubah. Ia kini lebih dekat dengan ibu dan 

bapaknya. Ia meminta maaf dan berjanji akan kembali ke jalan yang benar. Ia 

yang dulunya tidak pernah pergi ke tempat ibadah, mulai mendekatkan diri 

kepada Tuhan. Berserah, memohon kesembuhan ibunya. Dari pendekatan 

tersebut, Feito mendapatkan kekuatan dan meninggalkan kebiasaan buruk yang 
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ia lakukan sebelum-sebelumnya. Ia menjadi pribadi yang lebih baik dan sayang 

dengan kedua orangtuanya. Ibunya sembuh dan akhirnya Feito dapat 

berkumpul dan hidup menjadi remaja yang beriman dan juga berakhlak baik. 

3.10. Logo 

Logo yang digunakan berbentuk lingkaran karena lingkaran memberi arti sesuatu yang 

dinamis, terus bergerak, berulang, tidak terputus dan tidak memiliki akhir. Sangat cocok 

untuk dijadikan sebuah simbol. Penggunaan warna merah dan hitam, serta kuning 

didasarkan pada teori warna pada bab kedua yang melambangkan energi, kekuatan dan 

kepercayaan diri. 

3.11. Strategi Anggaran Buku 

Anggaran yang diperlukan untuk membuat 1 buah buku cerita visual, sebagai berikut 

 

  

No Jenis Kertas Jumlah Harga Keterangan Total 

1 Kertas Ivory 230 Gram 

(A4) 

1 Rp 2.000 2 Sisi Rp 4.000 

2 Kertas Inkjet 150 

Gram (A4) 

20 Rp 1.000 2 Sisi Rp 40.000 

3 Jilid Soft Cover 1 Rp 10.000  Rp 10.000 

  Rp 54.000 

Gambar 16 Logo 



26 
 

3.12. Strategi Promosi 

 Brosur 

Penggunaan brosur sebagai media promosi pada umumnya untuk disebarkan saat 

berada pada sebuah event atau kunjungan ke sekolah-sekolah terkait. 

 Poster 

Poster digunakan untuk media promosi yang dapat ditempel atau diletakkan pada papan 

pengumuman yang cukup efektif meningkatkan animo remaja di sekolah-sekolah yang 

dituju. 

Gambar 17 Brosur 

Gambar 18 Poster 
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 Website 

Merupakan salah satu media promosi yang jitu karena dapat memuat informasi lebih 

banyak dan lebih detail mengenai apa yang dipromosikan, setelah sebelumnya 

dijelaskan secara singkat pada brosur dan poster. 

 Instagram 

Instagram merupakan salah satu media promosi yang cukup berpengaruh terhadap 

peningkatan penjualan buku karena saat ini banyak orang menggunakan Instagram 

sebagai wadah mengekspresikan diri. Pengguna Instagram diarahkan menuju website. 

 

 

Gambar 19 Website 

Gambar 20 Media Sosial 
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 Facebook 

Penggunaan media social Instagram diikuti dengan Facebook untuk memperluas sistem 

promosi. 

 Papan Billboard (Baliho) 

Baliho atau papan billboard dapat membantu mempromosikan secara langsung dan 

keseluruhan yang dapat dilihat tidak hanya oleh target utama namun juga oleh target 

sekunder atau tersier. Selain itu dapat mendukung media-media lainnya secara 

berkesinambungan untuk menghasilkan metode periklanan yang masif dan efektif. 

Gambar 21 Facebook 

Gambar 22 Baliho 
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 QR Card 

Merupakan sebuah metode promosi dengan menggunakan QR Code yang dicetak pada 

sebuah kartu, diletakkan pada brosur yang akan tersambung langsung dengan video 

book teaser untuk meningkatkan efektivitas promosi. 

 Book Teaser 

Merupakan sebuah media promosi yang menggunakan video dengan adanya sedikit 

teaser mengenai buku yang dipromosikan untuk memberikan gambaran secara tidak 

langsung mengenai isi dari buku ini. 

Gambar 23 QR Card 

Gambar 24 Book Teaser 



30 
 

 

 . Advertising Mini Bus 

Merupakan salah satu media promosi dengan menggunakan mini bus dilakukan 

dengan cara berkeliling ke sekolah-sekolah atau event yang memudahkan dalam 

promosi karena didukung dengan kemampuan mobilitas dan mengangkut barang-

barang yang dibutuhkan. 

 Souvenir 

Cendera mata merupakan salah satu media promosi tambahan yang setidaknya dapat 

membantu mengiklankan suatu produk secara tidak langsung. 

  

Gambar 25 Advertising Mini Bus 

Gambar 26 Souvenir 


