
BAB IV 

Strategi Kreatif 

 

IV.1 Konsep Verbal 

IV.1.1 Judul Buku 

Pengarang memilih judul yang sama dengan buku sebenarnya yaitu 

“Postpartum Depression for Dummies” Pemilihan judul ini bertujuan agar 

pembaca mengetahui dari mana sumber utama dari informasi yang ada di dalam 

buku yang akan di rancang. Selain itu dengan menunjukan kata  Postpartum 

Depression di harapkan calon pembaca akan langsung mengerti apa yang 

menjadi pokok pembahasan di dalam buku, di bantu oleh sub judul.. Buku 

terbagi atas enam seri yang masing-masing seri akan di beri sub judul masing-

masing. Untuk seri pertama, sub judul yang di berikan adalah “- Bagian 1 - 

mengenal Baby Blues” . sub judul ini di maksudkan agar menjadi petunjuk akan 

isi buku pada bagian pertama tersebut. Selain itu pemilihan judul dan sub judul 

ini bermaksud agar memudahkan calon pembaca dalam menemukan buku yang 

membahas Postpartum Depression ini.. 

 

IV.1.2 Sinopsis Buku 

Buku dalam seri pertama ini membahas tentang  kebiasaan-kebiasaan orang 

sekitar calon ibu, Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada calon ibu,  dan 

perbedaan perubahan hormon dan depresi, dengan daftar isi berupa ; 

 

Cover 

Pendahuluan 

Daftar isi 

Petunjuk Konten Buku 

Realita menjadi seorang ibu 

Menyanggah Penolakan 

Membedakan perubahan mood dengan PPD 

7 Alasan Untuk Tidak Putus Asa 

Baby Blues dan Postpartum Sepression 

Gejala postpartum Depression 

Situasi Spesial 



Panic Disorder 

Post Traumatic Stress Disorder 

Obsessive-Compulsive Disorder 

Bipolar Disorder 

Psychosis 

Jurnal Bunda 

Daftar Pustaka 

 

IV.1.3 Strategi Promosi 

Dengan bekerjasama dengan rumah sakit ibu dan anak yang ada di Semarang, 

buku ini akan di bagikan secara gratis melalui dokter kandungan yang 

memeriksa pasiennya, yang sebelumnya sudah mendapatkan penyuluhan 

tentang cara membagikan buku tersebut. Calon pembaca akan mendapatkan 

buku perbulan satu seri dimulai dari hari pertama memeriksakan diri ke dokter 

kandungan.strategi ini di lakukan agar calon pembaca tidak mudah bosan dan 

tidak menolak untuk membaca karena tebalnya buku. Kedepannya, buku ini 

dapat dipasarkan di toko buku agar dapat menyebar menjadi lebih luas. 

Berikut media yang akan di pakai sebagai media pendukung promosi; 

 Media Promosi berupa poster, dan brosur 

 Merchandise berupa hiasan kulkas, pembatas buku, sapu tangan, dan 

sticker 

 Stationery berupa sticky  notes, penghapus dan pensil , dan eraser tape. 

 

IV.2 Konsep Visual 

IV.2.1 Desain Karakter 

Desain karakter yang di gunakan dalam seri satu ini adalah bunda dan bayinya. 

Gaya yang digunakan penulis adalah gaya manga dengan bentuk tubuh Chibi. 

Perancangan karakter ini di maksudkan agar Informasi yang cukup berat dapat 

di sampaikan secara ringan dan tidak menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran 

pembaca. Selain itu, gaya manga adalah gaya yang ekspresif dalam menunjukan 

ekspresi yang hiperbola namun tetap menyenangkan dan ringan untuk di lihat. 

Bentuk badan chibi yang menyerupai anak-anak lebih di sukai calon ibu karena 

calon ibu biasanya menyukai  bentuk yang mencerminkan anak-anak.  



 

      Gambar 6.1 Contoh buku dengan target calon ibu 

     Sumber: 101 Resep Pasti Hamil Sehat & Bahagia 

 

Selain itu, agar terkesan lebih dekat dan lebih nyata , karakter di gambarkan 

tanpa garis pemisah atau lineart. 

      Gambar 6.2 Karakter Bunda muda dan bunda hamil 

      Sumber Dokumen: pribadi 

 

Karakter bunda muda hanya di gunakan pada situasi spesial didalam 

buku.sedangkan bunda hamil adalah karakter yang 80%  mengisi ilustrasi di 

dalam buku.Karakter bunda ini memiliki ciri-ciri rambut yang pendek, bentuk 

badan chibi, menggunakan baju ibu hamil atau daster yang berganti-ganti 



warna. Rambutnya yang pendek menggambarkan ibu yang aktif sehingga tidak 

ingin merasa gerah  

 

IV.2.2 Desain Cover 

Desain Cover yang penulis buat memiliki layout yang sederhana dengan warna 

background pink yang menunjukan feminim, kotak berwarna biru dan hijau 

untuk menunjukan kesan harmoni dengan karakter bunda yang menangis. 

Karakter ini menunjukan ekspresi sedih untuk mengilustrasikan kata-kata 

Postpartum Depression. 

 

       Gambar 7 Rancangan Cover Buku 

              Sumber: Dokumen Pribadi 

 

IV.2.3  Typografi 

Typografi yang digunakan dalam perancangan ini sebagai berikut ; 

 

Cover: 

Amaranth & Comforta 

Kedua typografi ini berbentuk sans serif dengan karakteristik yang 

berbeda.namun dengan tujuan yang sama yaitu memberikan kesan yang 

fleksibel dan menyenangkan. 

 

Amaranth 



 

Comforta 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g 

h i j klm n o p q r t s u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # $ % ^ & * 

 

Isi: 

Lucida sans Unicode & Sun Valley 

Lucida sans Unicode merupakan typografi bebentuk sans serif yang digunakan 

untuk menuliskan informasi. Typografi ini digunakan karena kemudahaannya 

untuk di baca dan tidak terkesan formal. Sementara sun valley adalah typografi 

berbentuk script yang menunjukan kesan indah untuk menuliskan judul pada 

bagian sub chapter. 

 

Lucida Sans Unicode 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c 

d e f g h i j klm n o p q r t s u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 ! @ # $ % ^ & * 

 

 

 

 

Sun Valley 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j klm n o p q r t s u 

v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # $ % ^ & * 

 

IV.2.4 Layout 



Layout yang digunakan dalam perancangan buku ini berganti ganti sesuai 

banyaknya informasi yang akan di tulis.dengan layout yang berganti–ganti, 

pembaca tidak akan bosan karena mengurangi repetisi dalam layout tersebut 

namun tetap memperhatikan harmoni agar rancangan tetap selaras.  

 

Gambar 8.1 Contoh Layut dari buku 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Bagian yang berwarna merah tua adalah Judul. Biru tua adalah gambar, garis adalah 

tulisan, biru muda adalah tips, hijau muda adalah informasi, hijau adalah nomor halaman, 

atau dalam aplikasinya  

Gambar 8.2  Contoh preview dari buku 

Sumber: Dokumen Pribadi 



IV.2.5 Warna 

Warna dalam desain di dominasi oleh warna pastel, dalam seri pertama, warna yang 

sering terlihat adalah pink, hijau dan kuning . warna warna ini digunakan untuk 

menunjukan kesan yang menyenangkan, selainitu warna pink melambangkan feminim 

yang berkaitan dengan ibu atau wanita, hijau digunakan untuk menyegarkan pandangan 

terebih pada halaman “jurnal bunda”                  

     Warna yang di pakai 

 

 

IV.3 Media Pendukung 

IV.3.1 Merchandise 

Merchandise yang digunakan sebagai pendukung buku ini adalah Pembatas 

buku, hiasan kulkas, dan sticker. Merchandise ini dibuat untuk mendukung 

buku ilustrasi tersebut, seperti pembatas buku, hiasan kulkas untuk 

menempelkan memo atau catatan di kulkas, sticker digunakan untuk membuat 



konsumen mengingat buku dengan melihat karakter yang ada di dalam buku 

tersebut. 

 Gambar 8 Merchandise berupa pembatas buku, 

hiasan kulkas, dan sticker 

Sumber:Dokumen  Pribadi 

 

IV.3.2 Stationary 

Stationary yang di bagikan adalah pensil mekanik, isi dari pensiol mekanik, 

sticky note  dan penghapus. Sedangkanyang mendapatkan desain adalah bagian 

pengapusnya, agar desain dapat lebih terlihat dibandingkan pada pensil 

mekanik. 

 

            Gambar 9 Contoh Penghapus & Sticky Note 

               Sumber:Dokumen Pribadi 



 

IV.4 Media Promosi 

IV.4.1 Brosur 

Pada seri ini brosur di dominasi warna pink yang feminim untuk menarik 

perhatian bunda. Desain kartu di buat menyerupai pintu dengan lambang hati di 

bagian tengah agar menimbulkan rasa penasaran 

     Gambar 10 Contoh Brosur bagian depan dan belakang 

       Sumber: Pribadi 

IV.4.1 Poster 

Poster juga memiliki dominan warna pink sebagai lambang feminim dalam 

desain,dan juga sebagai presentasi dari buku bagian pertama ini. 

 

          Gambar 11 Contoh Visual Poster 

                         Sumber:Dokumen Pribadi 


