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BAB 4 

STRATEGI PERANCANGAN VISUAL 

4.1. Data  

Dalam proses perancangan karya, penulis telah mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan sebagai bahan referensi dalam perancangan. Bahan-bahan tersebut terdiri 

dari data verbal, yang berupa data tertulis, serta data visual yang berupa visual seperti 

gambar atau dokumentasi. Data-data tersebut didapatkan dengan tujuan untuk 

menghasilkan karya yang mampu menyelesaikan kebutuhan dan permasaahan target.  

Untuk menghadapi stres yang mereka alami, maka penulis membuat sebuah buku 

yang dapat menjadi panduan bagi target untuk mengatasi dan mencegah masalah stres. 

Namun, buku yang dibuat harus memiliki sesuatu yang dapat menarik pembaca, dan 

disanalah ilustrasi berperan. Selain untuk membuat buku menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan, ilustrasi yang disajikan juga akan menguatkan pesan yang akan 

disampaikan, seperti menggambarkan mood atau aktivitas yang ingin disampaikan. 

Dengan begitu, pesan tertulis dapat tersampaikan dengan baik kepada para target 

sasaran.   

 

4.1.1. Data Verbal 

Dalam perancangan visual, penulis menggunakan data verbal yang berupa 

teori-teori mengenai cara membuat karakter, yang nantinya digunakan untuk 

menggambarkan karakter dalam buku agar sesuai dengan target. Pembuatan 

karakter tersebut didasarkan pada beberapa teori, seperti teori mengenai garis, 

bentuk, dan warna.  

Garis yang digunakan dalam perancangan merupakan garis yang berisfat 

melengkung dan meliuk-liuk, sehingga memunculkan sifat yang aman dan tidak 

berbahaya. Untuk bentuk, bentuk yang digunakan tentunya akan mengalami 

sedikit penyesuaian. Contohnya seperti bentuk bulat yang digunakan untuk 

kepala, benar-benar berbentuk bulat sempurna, karena style yang digunakan tidak 

terlalu mengarah ke kartun. Penggunaan bentuk bulat tentunya bertujuan untuk 
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memunculkan kesan yang aman dan tidak berbahaya. Selain itu, bentuk bulat 

juga dapat memberikan kesan yang menyenangkan. Teori lain yang digunakan 

dalam perancangan adalah teori warna, yang digunakan untuk memberikan efek 

yang dapat mengurangi stres yang target alami.  

 

4.1.2. Data Visual 

Data visual merupakan data yang berupa referensi visual yang didapatkan 

dari penelitian, baik dari internet, maupun dari media cetak. Berikut ini adalah 

beberapa referensi yang digunakan dalama perancangan. 

 

4.1.2.1. Layout 

 

 

Gambar 4.1. Farm Anatomy oleh Julia Rothman 
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Gambar 4.2. Lighting & Windows 

 

Gambar 4.3. One Year Wiser oleh Mike Medaglia 
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Gambar 4.4. Ritual Daily Meal oleh Jessica Giboin 

4.1.2.2. Karakter  

  

Gambar 4.5. Ilustrasi oleh Kitagamae Mayu 
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4.1.2.3. Emosi dan Sifat Karakter 

   

 

 

  

Gambar 4.8. Sad Expression oleh Deepink Man dan Gambar 4.9. Scared Face  

4.2. Proses Perancangan  

Proses perancangan dibagi menjadi 3 bagian, yakni proses sketsa (thumbnail), 

tight tissue, dan final. Berikut adalah tahap pertama dalam perancangan.  

  

Gambar 4.6. Optimis dan Pesimis oleh 

Trueffelpix 
Gambar 4.7 Pesimis oleh 

Jondraws  
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4.2.1. Cover  

  

Gambar 4.9. Cover 

Berikut adalah cover yang digunakan dalam perancangan buku yang 

penulis buat. Penggunaan warna mengikuti dengan warna yang digunakan di 

dalam buku. Untuk ilustrasi, penulis ingin menggambarkan bahwa buku ini 

adalah buku yang membahas mengenai tip-tips dalam menghadapi stres, maka 

dari itu, penulis menggambarkannya dengan beban stres yang terangkat dari 

pikiran dengan balon.  

Alasan pemilihan balon sebagai media yang mengangkat beban adalah 

untuk menggambarkan tips-tips yang ada di dalam buku. Meskipun tips-tips 

tersebut simpel dan mudah digunakan seperti balon, namun cukup efektif dalam 

melawan stres. Kemudian untuk gambar karakter, karakter mengalami perubahan 

warna dari biru menjadi orange. Sesuai dengan teori yang telah disebutkan pada 

bab 2, warna orange menggambarkan kebahagiaan, dan warna biru 

menggambarkan kesedihan dan perasaan negatif. Dari ilustrasi tersebut, penulis 

ingin menggambarkan perasaan para target setelah membaca buku tersebut, 
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target dapat merasa lebih bahagia dan terbebas dari rasa sedih dan perasaan 

negatif yang diakibatkan karena stres. 

 

4.2.2. Karakter 

Dalam perancangan, terdapat 2 karakter utama yang digunakan oleh 

penulis, yakni karakter yang berperan menjadi penderita stres, dan karakter yang 

berperan sebagai penyemangat. Berikut ini adalah sketsa karakter yang akan 

digunakan dalam perancangan.  

 

4.2.2.1. Karakter Bagian Pertama 

  

Gambar 4.10 Karakter Bagian Pertama 

Gaya karakter menggunakan gaya yang telah terpilih dalam survey 

sebelumnya. Dari gambar diatas, desain karakter mengalami perubahan dalam 

pewarnaan dan detail. Karakter pertama menggunakan warna biru. Warna biru 

digunakan untuk menggambarkan perasaan negatif karakter seperti kesedihan, 

emosi yang tidak stabil, mood yang mudah berubah, tertekan dan ketakutan 

dikarenakan oleh stres. 
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Untuk bagian detail karakter, terdapat motif bergelombang pada 

pakaian yang dikenakan. Tujuan penambahan motif tersebut adalah untuk 

menggambarkan bagaimana perasaan seseorang yang mengalami stres, seperti 

mental yang tidak stabil, mood yang naik turun. Motif tidak dibuat terlalu 

rumit agar tidak membingungkan pembaca. Detail lain yang dapat 

diperhatikan adalah ekspresi karakter pertama, dimana karakter pertama tidak 

terlihat tersenyum sama sekali, menunjukan bahwa karakter sedang 

mengalami masa-masa stres. 

Pada tahap final, ada penambahan karakter laki-laki pada 

pengaplikasiannya. Tujuan dari penambahan karakter ini adalah untuk 

memberikan varian karakter. Penggunaan karakter kedua juga ditujukan untuk 

menhilangkan stereotype bahwa perempuan mudah stres, dikarenakan sifat 

perempuan yang emosional dan sensitif. 

4.2.2.2. Karakter Bagian Kedua 

 

Gambar 4.11 Karakter Bagian Kedua  
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Pada tahap ini, karakter laki-laki dibuat dengan penampilan yang lebih 

bersemangat. Tujuannya untuk menggambarkan karakter yang kuat, mampu 

memberikan support bagi mereka yang membutuhkan, dan dapat diandalkan. 

Karakter perempuan juga ditunjukan dari penampilannya yang fresh dengan 

potongan rambut yang pendek dan pakaian yang rapi. Kemudian untuk warna, 

karakter kedua menggunakan warna orange dengan tujuan untuk memberikan 

kesan ceria, bersemangat, dan dapat memancarkan kebahagiaan pada siapa-

pun.  

Kostum karakter kedua juga memiliki motif yang digunakan 

didasarkan pada bentuk kotak, dengan tujuan untuk menggambarkan bahwa 

karakter kedua ini merupakan karakter yang kuat dan bisa diandalkan. Agar 

tidak memunculkan kesan yang terlalu kaku atau keras, sudut kotak dibuat 

menjadi tumpul, sehingga tidak memberikan kesan keras. Untuk motif 

karakter kedua, motif juga dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal dan 

horizontal. Tujuannya untuk menggambarkan karakter yang dinamis. 

Diharapkan dari kedinamisan karakter tersebut dapat menginspirasi pembaca 

untuk ikut menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat sehingga menjadi lebih 

dinamis. Pada tahap final, ada penambahan karakter seperti pada karakter 

untuk bagian pertama buku. Tujuannya sama seperti pada bagian pertama, 

yaitu bertujuan untuk menghilangkan stereotype bahwa yang merasakan 

bahagia hanya laki-laki, sedangkan yang sering merasa stres adalah 

perempuan. 

4.2.3. Layout 

Dalam perancangan buku, penulis juga perlu memperhatikan elemen-

elemen lain seperti layout. Layout menjadi bagian terpenting dari buku, selain 

agar pembaca merasa nyaman ketika membaca buku, susunan layout yang 

menarik juga dapat memberikan kesan membaca yang berbeda dari membaca 

buku dengan susunan yang biasa saja.  
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Gambar 4.12 Final Layout 
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Untuk tahap final, layout mengalami beberapa perubahan, terutama dalam  

penggunaan elemen dan susunan layout pada beberapa halaman. Untuk 

penggunaan elemen, frame yang sebelumnya banyak digunakan mulai dikurangi, 

dengan tujuan untuk memberikan kesan yang lebih luas dengan memanfaatkan 

area-area kosong. Adanya area kosong dapat memberikan kenyamanan bagi 

pembaca sehingga pembaca tidak merasakan terlalu sesak ketika membaca.  

Warna yang digunakan sama seperti karakter, dengan tujuan untuk 

memperkuat gambaran perasaan negatif yang dirasakan oleh karakter. Untuk 

layout, warna biru diimbangi dengan area-area kosong berwarna putih sehingga 

kesan negatif yang dimunculkan tidak terlalu kuat.  

Peletakan teks dibuat lebih tertata dengan memberi jarak antar teks 

dengan teks dan jarak antar teks dengan jelas, sehingga pembaca dapat mengikuti 

alur membaca yang lebih baik. Jenis dan ukuran font antara judul, sub judul, dan 

penjelasan. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan antara mana yang 

menjadi judul, sub judul dan penjelasannya. Warna yang digunakan adalah biru 

dan putih untuk menyesuaikan dengan tone dan background. 
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Gambar 4.13 Final Layout bagian 2  

Untuk bagian kedua, layout dibuat dengan lebih bebas, dengan tujuan 

untuk memberikan kelegaan bagi pembaca, setelah membaca bagian pertama, 

yang susunan layoutnya lebih sedikit tertata dikarenakan jumlah informasi yang 

disampaikan lebih banyak.  

Penggunaan warna disesuaikan dengan karakter, yaitu warna orange, 

dengan tujuan untuk memberikan kesan yang berbeda dari bab sebelumnya, dan 

memperkuat kesan kebahagiaan dan penuh semangat. Untuk bagian kedua, sama 

seperti bagian pertama, jenis font dan warna yang digunakan antara judul dengan 

penjelasan dibedakan, sehingga tidak membuat bingung pembaca.  
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Gambar 4.14. Final Layout Bagian 3 

Berikut adalah layout pada bagian ketiga buku. Bagian ketiga ini berfokus 

membahas pada tips yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya, yakni tips 

tentang buah-buahan. Layout yang digunakan tidak berbeda jauh dari bagian 

kedua, dimana bagian ketiga masih menggunakan banyak area kosong untuk 

memberikan kelegaan. Untuk pewarnaan, akan digunakan warna hijau, karena 

warna hijau dapat memberikan kesan yang menyegarkan. Ilustrasi yang 

ditampilkan juga memiliki ukuran yang besar dengan tujuan agar pembaca dapat 

langsung mengetahui apa yang dibahas.  

4.3. Media Pendukung 

Untuk memperkenalkan buku dengan lebih baik, maka dibutuhkan beberapa 

media-media pendukung. Media pendukung juga dapat menjadi sebuah media yang 

memberikan manfaat bagi para pembaca, dengan memberikan pesan-pesan yang ada 

pada media.  

 

4.3.1. Special Notebook  

Merupakan media pendukung yang merupakan buku refleksi kecil bagi 

para pembaca Buku refleksi ini dapat digunakan untuk menyampaikan 

bagaimana perasaan para pembaca baik sebelum dan sesudah membaca dan 
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melakukan tips-tips yang ada dalam buku. Dalam media utama, penulis telah 

memberikan halaman khusus yang dapat digunakan untuk menuliskan hal-hal 

tersebut, namun bagi para pembaca yang ingin menyampaikan banyak hal atau 

ingin memantau lebih jauh perkembangan setelah melakukan tips, mini notebook 

ini dapat membantu. 

     

Gambar 4.15. Notebook 

4.3.2. Merchandise  

Merchandise terdiri dari kaos dan mug. Kaos dan mug akan diberi 

ilustrasi dan quote yang menarik. Tujuan dari pemilihan barang tersebut karena, 

barang-barang tersebut digunakan oleh semua orang dalam kegiatan sehari-hari. 

Maka dari itu, dengan memasukan quote-quote yang mengandung pesan pada 

barang sehari-hari dapat menjadi pengingat dan motvasi bagi penggunanya. 

Merchandise ini akan menjadi item eksklusif bagi pemenang event online. 
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Gambar 4.16. Merchandise 

4.3.3. Pembatas Buku 

Pembatas buku akan menjadi satu dalam buku. Pembatas buku dibuat dari 

kertas dengan ketebalan yang cukup. Akan ada beberapa jenis pembatas buku 

yang dibedakan dengan ilustrasi dan quote yang terdapat pada pembatas buku. 

Pada bagian atas pembatas buku juga terdapat ilustrasi karakter untuk 

membuatnya lebih menarik dan interaktif bagi pembaca. 

  

Gambar 4.17 Pembatas Buku 
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4.3.4. Media Promosi Cetak  

Media cetak yang digunakan yaitu poster A3, spanduk, dan t-banner. 

Poster akan digunakan untuk mempromosikan event, dan banner akan menjadi 

penanda event saat sedang dimulai. 

 

  

Gambar 4.18 Banner 
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Gambar 4.19. Poster 

 

4.3.5. Media Promosi Online 

Media promosi online digunakan untuk mempromosikan event peluncuran 

buku melalui media-media sosial. Meda sosial yang akan digunakan adalah 

Facebook, dan Instagram.  
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Gambar 4.20 Media online instagram dan facebook 

 

Untuk mempromosikan event, akan diadakan pula sebuah lomba 

dengan tema kesehatan mental, dimana lomba nantinya akan meminta para 

peserta untuk membuat foto atau video motivasi bagi sesama mahasiswa. 
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Gambar 4.21 Feed Instagram Lomba 

4.3.6. Stress Ball 

  

Gambar 4.22. Stress Ball (www.sunstreakslimes.com) 



 

85 

 

Merupakan media eksklusif berupa mainan stress ball yang dapat 

digunakan untuk melampiaskan rasa stres dengan memeras atau melumat. Stress 

Ball bisa didapatkan dengan mengikuti lomba yang diadakan pada saat event 

berjalan. 

 

4.3.7. Book Trailer  

  

  

Gambar 4.23. Cuplikan Book Trailer 

Video yang digunakan untuk peluncuran buku. Video akan dibagikan di 

media sosial instagram dan facebook. Video juga akan menjadi bagian dari 

iklan di youtube.  
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4.3.8. Stationery 

 

Gambar 4.24 Stationery 

Sesuai dengan namanya, alat-alat tulis akan dibagikan juga sebagai 

salah satu media pendukung. Selain dapat digunakan untuk menulis pada buku, 

alat-alat tulis juga dapat digunakan mahasiswa untuk kegiatan belajar mereka 

sehari-hari. Alat tulis yang diberikan terdiri dari tempat pensil, bolpoin. 

 

4.3.9. Book Jacket 

 

Gambar 4.25 Jaket Buku 
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Merupakan media khusus yang digunakan untuk melindungi buku. 

Jaket buku ini bisa didapatkan bersamaan dengan buku. Pada jaket buku juga 

terdapat ringkasan mengenai topik dalam buku. 

  


