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BAB IV STRATEGI KREATIF 

 

4.1. Karakteristik Dasar Buku Cerita Visual 

Sehubungan dengan hasil kuisioner, maka buku cerita visual akan 

menggunakan tokoh dengan penggambaran realistis, alur cerita yang lebih kompleks 

dan juga penggunaan detail lebih mendalam untuk menciptakan sebuah buku cerita 

yang diminati oleh kalangan remaja awal umur 13 hingga 15 tahun.  

4.2. Tone dan Manner 

Karakteristik pemilihan gaya dan visualisasi yang ingin disampaikan dari 

keseluruhan buku ini adalah kedewasaan, ketenangan, namun juga tegas. Pemilihan 

karakteristik ini disesuaikan dengan target dimana tema yang diangkat pun adalah 

mengenai adanya kekuatan di dalam kelembutan. 

Penggunaan warna dalam buku visual ini menyesuaikan dengan karakter  

yang akan dimunculkan dan didasarkan pada teori warna yang diambil dari bab kedua 

mengenai kelompok warna, yakni warna kontras dan juga jenis warna dan artinya. 

Warna tosca yang melambangkan ketenangan dan kesabaran dan juga kombinasi 

warna hitam melambangkan kekuatan, percaya diri dan maskulinitas. Ditambah 

dengan sedikit oranye untuk menambahkan kesan hangat pada buku ini dan warna 

terakhir, yakni magenta melambangkan keseimbangan fisik, mental, spiritual dan 

juga emosional. Penggunaan keempat warna ini merepresentasikan tone dan 

manner yang ingin disampaikan, yakni tenang dan berwibawa, namun juga kuat dan 

tegas.  
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4.3. Karakteristik Fisik Buku 

Ukuran A5 

Penggunaan ukuran A5 ditujukan untuk memudahkan target dalam membaca, 

membawa dan menyimpan, namun tetap dapat dibaca dengan jelas dan tidak 

mengurangi unsur-unsur penting dalam buku cerita visual ini (kejelasan, keterbacaan 

dan penyampaian pesan). 

Cover menggunakan kertas Ivory 230 gram 

Untuk bagian depan dipastikan akan menggunakan bahan yang lebih kuat dan 

awet untuk memberikan kesan kokoh, tidak mudah terlipat dan tidak terkesan murah 

Isi menggunakan kertas Inkjet Paper 150 gram 

Bagian isi menggunakan kertas yang biasa digunakan pada halaman buku 

dengan untuk menarik minat baca dikarenakan dengan kertas ini warna akan lebih 

jelas, namun lebih terjangkau menyesuaikan dengan target. 

Jumlah halaman 35 hingga 40 halaman 

Perkiraan jumlah halaman yang diajukan, dinilai berdasarkan kebutuhan buku 

cerita visual yang selain cover, juga terdiri dari berbagai halaman seperti sub-cover, 

daftar isi, halaman bab dan halaman sub-bab, juga halaman isi yang tentunya akan 

membutuhkan lembaran yang cukup banyak. 

Buku menggunakan Full-Color 

Untuk warna buku yang menggunakan full color ditujukan untuk 

meningkatkan estetika dari buku cerita visual ini. 

4.4. Konsep Buku 

Konsep yang ingin digunakan adalah sebuah buku cerita visual yang dapat 

mengajarkan remaja awal akan filosofi-filosofi kehidupan melalui pendekatan seni bela 

diri yang diharapkan mampu membantu remaja awal melewati berbagai permasalahan 

yang dialami dalam hidup dengan kesabaran, ketenangan dan kontrol diri. Buku ini 

dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan unsur visual dan komunikasi 

yang menarik untuk remaja awal, khususnya laki-laki sebagai target utamanya. 

Buku cerita visual ini menggunakan judul ‘Remaja Hanyalah Seorang Remaja’ 

dan sub-judul ‘Pelajaran Hidup Melalui Filosofi Seni Bela Diri’. Didalam buku ini 

menggunakan tiga bela diri, sebagai sarana penyampaian pesan melalui filosofi bela 

diri tersebut. Diharapkan dengan adanya buku cerita visual ini, dapat membantu 
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segala pihak, terutama remaja, orang tua dan guru/institusi yang berkenaan untuk 

mencari titik terang permasalahan remaja awal saat ini. 

Buku juga akan dirancang sedemikian rupa untuk menyesuaikan target usia, 

status ekonomi sosial dan juga bentuk dan ukuran yang sesuai sehingga 

memudahkan remaja awal untuk membawa atau menyimpannya dengan ringkas 

untuk kenyamanan. 

4.5. Dasar-dasar Dari Buku Cerita Visual 

Pemilihan Karakter Tokoh 

Karakter yang dipilih pada buku cerita visual menyesuaikan dengan kehidupan 

remaja saat ini yang sarat akan permasalahan remaja, seperti ketidakpercayaan diri, 

kerapuhan hingga kurangnya pengendalian diri. Tokoh yang ada menggambarkan 

semua itu. Dari satu tokoh yang keras hati hingga tokoh lain yang justru perlu 

dikeraskan untuk melalui fase-fase kehidupan remaja. Dari remaja nakal maupun baik, 

semua memiliki lika-likunya masing-masing karena pada dasarnya setiap manusia 

mengalami permasalahan. Mungkin permasalahan itu bobotnya berbeda, tetapi untuk 

satu tujuan, yakni pendewasaan diri. 

Pemilihan Jalan Cerita 

  Pemilihan jalan cerita diambil untuk membuat pembaca tertarik dan ikut masuk 

merasakan emosi yang diungkapkan dalam penceritaan buku visual melalui karakter 

tokoh, masalah yang dialaminya dan juga bagaimana penyelesainnya. 

Pemilihan Gaya Gambar 

  Gaya gambar yang digunakan adalah realistis dengan adanya sedikit unsur 

kartun untuk menyesuaikan dengan target dan alur cerita yang dikemas untuk remaja 

usia 13 hingga 15 tahun. 

4.6. Alasan Pemilihan Bela Diri 

Alasan mengapa filosofi bela diri yang digunakan adalah Karate, Aikido dan 

Pencak Silat adalah karena ketiga bela diri ini merupakan bela diri dari Asia yang 

didalamnya terdapat filosofi bela diri yang kental dan dapat digunakan sebagai sarana 

yang tepat untuk mengajarkan remaja awal akan nilai-nilai kehidupan, seperti 

pengendalian diri, ketenangan dan juga pengajaran iman dan akhlak. 
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4.7. Alasan Dasar Pemilihan Filosofi Yang Digunakan 

Tiga filosofi yang digunakan sebagai tema yang akan diangkat dipilih karena 

ketiga filosofi ini sangat cocok untuk dijadikan bahan pembelajaran khususnya remaja 

awal. Karakteristik remaja awal yang memang sedang mengalami fase-fase peralihan 

membutuhkan pedoman untuk melewati berbagai macam masalah yang terjadi, yaitu 

dengan pengendalian diri, pengenalan diri sendiri, ketenangan dan juga iman dan 

akhlak. Kombinasi filosofi ini dapat dijadikan benteng pertahanan remaja awal 

terhadap paparan hal negatif di lingkungannya. 

4.8. Dasar Pemilihan Layout 

Teori Layout yang digunakan berasal dari riset yang dilakukan dan dituliskan 

pada bab kedua mengenai layout, keseimbangan menggunakan keseimbangan 

asimetris, dimana pada bagian kiri merupakan letak gambar, sedangkan pada bagian 

kanan berupa teks. Dengan alur baca dari kiri ke kanan, menyesuaikan dengan format 

buku di Indonesia. Penggunaan layout juga menggunakan posisi buku tidur untuk 

memuat lebih banyak gambar dan tulisan ketimbang dengan posisi berdiri. 

4.9. Dasar Pemilihan Font 

Pemilihan font yang didasarkan pada teori bentuk font yang ada pada bab kedua 

4.9.1. Gothland 

Penggunaan font Gothland ini merupakan sebuah font yang memiliki 

bentuk tebal dan kokoh dengan karakter menyesuaikan dengan font digunakan 

dengan karakter heavy (berat) dan sans serif untuk penulisan pada Aikido, 

Karate dan Pencak Silat pada cover. 

4.9.2. Hughs 

Pada font kedua digunakan Hughs dengan ciri-ciri sebuah font yang 

dibuat seperti tulisan tangan atau script dengan kesan yang ditonjolkan adalah 

keren, maskulin dan sedikit unsur vintage. Penggunaan font ini adalah untuk 

menguatkan citra remaja yang dikagumi, sekaligus tetap mempertahankan 

karakteristik remaja pada umumnya dan digunakan pada sub-judul cover 

‘Pelajaran Hidup Melalui Filosofi Seni Bela Diri’ 

4.9.3. Steelfish Extra Bold 

Merupakan font sans serif yang digunakan pada judul utama dengan 

bentuk yang tebal dan jarak antar font yang kecil, membuat kesan kokoh dan 



35 
 

juga tertata rapi sehingga membuat cover menjadi terlihat penuh dan tidak 

banyak kekosongan space. 

4.10. Dasar Desain Cover. 

Dasar dari desain cover merujuk pada penggunaan desain yang minimalis 

dengan didominasi oleh huruf yang dibagi menjadi beberapa jenis huruf dan ilustrasi 

gambaran seorang anak remaja yang tangguh yang sanggup mengatasi berbagai 

permasalahan hidup yang dialami. Bukan dengan sekedar melewati masalah begitu 

saja, namun dengan proses dan perjalanan yang panjang dan tidak mudah. 

4.11. Dasar Pemilihan Judul 

Dasar dalam pemilihan judul, yakni ‘Remaja Hanyalah Seorang Remaja’ 

didasarkan pada konsep bahwa rata-rata manusia pasti pernah mengalami masa 

remaja, masa-masa peralihan dimana segala aspek dalam hidup seorang remaja 

menuju kedewasaan dibutuhkan banyak sekali kesabaran. Sedangkan, seorang 

remaja yang menurut teori psikologi perkembangan remaja merupakan masa 

perubahan karakter, adanya ‘badai’ dan ‘petir, juga pergolakan dalam bertindak, 

berkebalikan dengan kesabaran. Tidak mudah menjadi seorang remaja untuk tetap 

tegar dengan masih minimnya pengalaman hidup yang dimilikinya. Dari sinilah muncul 

judul ini untuk memahami bahwa apa yang dilakukan remaja, seperti marah, tertekan 

dan memberontak hanyalah efek dari apa yang mereka alami. Dengan begitu buku ini, 

memiliki konsep dasar untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi permasalahan 

remaja saat ini. 

4.12. Dasar Pembagian Bab Dalam Buku 

Pembagian bab dalam buku cerita visual pada dasarnya dibagi menjadi tiga, 

yakni pembagian awal untuk bela diri yang digunakan, pada bab pertama bela diri 

yang diambil adalah Aikido, kemudian diikuti oleh bab kedua, yakni Karate dan bab 

terakhir adalah Pencak Silat. Dasar dari urutan ini didasarkan pada urutan abjad 

sesuai hirarki sehingga memiliki kesan lebih teratur dan mempermudah pencarian 

dengan adanya keurutan abjad. 

Sedangkan untuk sub-bab masuk ke tahap filosofi dari setiap bela diri itu 

sendiri. Sub-bab dari Aikido adalah pertama, yakni ‘Kemenangan Sejati Adalah 

Kemenangan Atas Diri Sendiri’. Sub-bab kedua dari Karate, yakni ‘Pikiran Yang 

Seperti Air’, kemudian ditutup dengan sub-bab terakhir dari Pencak Silat, yakni 

mengenai ‘Iman dan Akhlak’. 
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4.13. Final Design 

Gambar 28 Sub-Cover 

Gambar 27 Cover 
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Gambar 29 Chapter 1: Aikido 1 

Gambar 30 Chapter 1: Aikido 
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Gambar 31 Chapter 1: Aikido 3 

Gambar 32 Chapter 1: Aikido 2 
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Gambar 33 Chapter 1: Aikido 5 

Gambar 34 Chapter 1: Aikido 4 
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Gambar 35 Chapter 2: Karate 1 

Gambar 36 Chapter 2: Karate 
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Gambar 37 Chapter 2: Karate 3 

Gambar 38 Chapter 2: Karate 2 
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Gambar 39 Chapter 2: Karate 5 

Gambar 40 Chapter 2: Karate 4 
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Gambar 41 Chapter 3: Pencak Silat 

Gambar 42 Chapter 3: Pencak Silat 1 



44 
 

 

Gambar 44 Chapter 3: Pencak Silat 3 

Gambar 43 Chapter 3: Pencak Silat 2 
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Gambar 45 Chapter 3: Pencak Silat 5 

Gambar 46 Chapter 3: Pencak Silat 4 
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Gambar 48 Hasil Jadi Depan 

Gambar 47 Back Cover 
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Gambar 49 Hasil Jadi Belakang 


