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BAB 4 

STRATEGI KREATIF 

4.1 KONSEP VERBAL 

 4.1.1 Konsep Dasar Perancangan 

  Perancangan ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap kepada 

remaja berusia 17-22 tahun agar mengetahui cara atau pola bervegetarian yang baik dan 

benar serta untuk mengedukasi para remaja agar mengetahui tentang vegetarian. Dengan 

menjalani pola vegetarian yang salah akan berdampak buruk bagi tubuh dengan 

timbulnya penyakit berbahaya. Oleh karena itu di perlukan sebuah buku panduan yang 

tepat hingga remaja berusia 17-22 tahun tidak melakukan pola makan yang salah. 

 4.1.2 Gaya Bahasa 

Gaya bahasa yang akan di gunakan adalah gaya bahasa yang tidak formal namun 

tetap sopan. Gaya bahasa tetap akan memberikan kesan yang tidak kaku sehingga pembaca 

remaja tidak merasa terlalu baku dan kaku. Di buku panduan tersebut juga menggunakan 

bahasa gaul dengan campuran Bahasa Inggris gaul yang sering di gunakan remaja masa 

kini sehingga lebih mudah diingat dan pembaca tidak merasa bosan. 

 4.1.3 Konsep Judul 

Buku panduan memiliki judul “ The Veg ” di karenakan mengikuti usia target yang 

dalam kesehariannya menggunaka bahasa santai dan gaul. The Veg berarti seorang 

vegetarian dimana kata “ Vegetarian ” itu sendiri di singkat menjadi “Veg” agar terkesan 

kekinian dan juga menarik perhatian target audience yang adalah remaja. Sebelum judul 

ada kata “ Vegetarian Lifestyle for Dummies”, kata tersebut ditujukan kepada para remaja 

vegetarian pemula dengan menggunakan gaya bahasa yang lebih santai dan gaul. 

 4.1.4 Konsep Buku 

Buku panduan “ The Veg “ berisi mengenai segala hal yang perlu diketahui oleh 

vegetarian pemula, antara lain : 

1. Pengertian Vegetarian 

Pada bagian ini berisi mengenai apa itu vegetarian , jenis – jenis vegetarian dan 

penyakit – penyakit ketika pola hidup tidak sehat. 
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 Layout bagian “ Apa itu Vegetarian ? ” 

 

 

Gambar 4.1 Apa itu Vegetarian ? 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 Layout bagian “ Apa itu Vegetarian ? “ dan Sub judul “ Jenis vegetarian” 

 

Gambar 4.2 Jenis Vegetarian 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Layout dari “ Semi Vegetarian ” 

 

Gambar 4.3 Semi Vegetarian 

Sumber : Dokumen Pribadi 

2. Vegetarian dan Kesehatan 

Bagian ini memberi informasi mengenai tubuh terbentuk dari apa yang kita makan 

dan juga peyakit yang timbul akibat kesalahan pola makan. 

 Layout bagian “ You are what you eat “ 

 

Gambar 4.4 You are what you eat 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Layout bagian penyakit berbahaya yang muncul 

 

Gambar 4.5 Penyakit Jantung 

Sumber : Dokumen Pribadi 

3. Gizi Vegetarian 

Di bagian ini memberi informasi mengenai makanan sumber gizi utama di dalam 

vegetarian. 

 Layout bagian “Gizi Vegetarian” 

 

Gambar 4.6 Gizi Vegetarian 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 



34 
 

 Layout bagian sumber gizi utama vegetarian 

 

Gambar 4.7 Karbohidrat 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4. Kebutuhan Gizi Remaja 

Bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi pada 

remaja, contoh penyusunan menu untuk remaja, dan anjuran asupan nutrisi bagi 

remaja. 

 Layout bagian penjelasan “ Kebutuhan Gizi Remaja “ 

 

Gambar 4.8 Kebutuhan Gizi Remaja 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Layout contoh penyusunan menu untuk remaja, dan anjuran asupan nutrisi bagi remaja. 

 

Gambar 4.9 Penyusunan dan anjuran asupan nutrisi remaja 

Sumber : Dokumen Pribadi 

5. Penerapan Pola Hidup Vegetarian 

Trik dan tips dalam menjalani pola hidup vegetarian yang baik dan benar. 

 Layout Penerapan Pola Hidup Vegetarian 

 

Gambar 4.10 Penerapan Pola Hidup Vegetarian 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Layout Trick untuk Vegetarian 

 

Gambar 4.11 Trick untuk Vegetarian 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 Layout Tips Untuk Vegetarian 

 

Gambar 4.12 Tips untuk Vegetarian Pemula 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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6. Jenis Bahan Makanan Vegetarian 

Berisi informasi mengenai bahan dasar utama dalam makanan vegetarian yang 

kaya akan gizi. 

 Layout Jenis bahan makanan vegetarian 

 

Gambar 4.13 Jenis Bahan Makanan Vegetarian 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 Layout Bahan Dasar Makanan Vegetarian 

 

Gambar 4.14 Jenis Bahan Dasar Makanan Vegetarian 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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7. Mitos dan Fakta Vegetarian 

Berisi mengenai mitos dan fakta seputar dunia vegetarian yang paling banyak di 

perbincangkan. 

 Layout Sub Judul Mitos dan Fakta  Vegetarian 

 

Gambar 4.15 Mitos dan Fakta Vegetarian 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 Layout Mitos dan Fakta vegetarian 

 

Gambar 4.16 Mitos 2 Vegetarian Kekurangan Kalsium 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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4.2 KONSEP VISUAL 

 4.2.1 Judul 

Judul menggunakan typeface berwarna hijau untuk menunjukkan kesan kenabatian 

dari vegetarian tersebut, dimana vegetarian berkesan menyatu dengan alam. Kesan yang 

ingin di sampaikan adalah ketika menjadi seorang vegetarian, tubuh orang tersebut menjadi 

kembali segar, adem dan sehat. 

 

Gambar 4.17 Judul 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 4.2.2 Cover 

Cover menggunakan food photography sebagai background untuk menunjukkan 

kesan modern dan untuk menunjukkan bahwa makanan vegetarian tidak seperti yang orang 

pikirkan dimana hanya berisi sayuran - sayuran, namun juga ada komponen lain yang 

terdapat di dalamnya. Dengan judul menggunakan font berwarna hijau maka kesan fresh 

dan kenabatian akan lebih timbul. 

 

 



40 
 

 4.2.3 Warna 

Warna yang di gunakan dalam perancangan buku panduan ini memiliki warna 

yang menggambarkan kesegaran, kesehatan, fun dan mengikuti tren anak muda masa kini. 

Dari konsep warna yang akan digunakan, ada tiga warna utama yang akan di terapkan dari 

desain buku panduan The Veg ini. Warna tersebut antara lain : 

 

  

 

 

 

Gambar 4.18 Warna 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4.2.4 Typeface 

Untuk penulisan menggunakan jenis font “Funiko” untuk menciptakan kesan fun 

dan tidak membosankan dengan ciri huruf dekoratif . Ada juga jenis huruf “Sanseriffic” 

berjenis sans serif untuk menunjukan kesan modern. Kedua jenis huruf ini memiliki 

keterbacaan yang jelas dan mudah di baca oleh target. 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Typeface 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4.2.5 Layout 

Ukuran buku adalah berukuran a5 dengan menyesuaikan keinginan dari target 

audience. Ukuran ini mengacu pada kemauan dari target audience yang menginginkan 
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buku yang enak untuk di bawa dan bisa di baca kapan dan dimana pun pembaca berada. 

Layout yang akan di gunakan adalah pada satu halaman penuh akan berisi karya fotografi 

berisi judul serta sub judul dan pada satu halaman lainnya berisi mengenai tulisan mengenai 

topik yang akan di bahas atau pada kedua halaman berisi karya fotografi dengan sedikit 

tulisan yang menimpa foto tersebut. 

4.2.6 Elemen Desain 

Elemen desain yang di gunakan dalam merancang buku panduan ini berhubungan 

dengan suasana alam yang mencerminkan pola hidup vegetarian. Elemen desain 

menggunakan ilustrasi dan foto dari sayur – sayuran, buah – buahan, dan warna yang 

berhubungan dengan alam. Buku panduan yang diciptakan juga lebih berisi elemen visual 

dibanding elemen verbal. Elemen desain ini digunakan supaya remaja merasa tidak bosan 

dan lebih menikmati dalam membaca dan melihat buku panduan vegetarian The Veg. 

 

Gambar 4.20 Elemen Desain 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4.3 VISUALISASI DESAIN 

 4.3.1 Media Utama 

  4.3.1.1  Cover Buku 

Buku panduan merupakan media utama dari perancangan yang akan di 

ciptakan. Cover buku menggunakan food photography sebagai background untuk 

menunjukkan kesan modern dan untuk menunjukkan bahwa makanan vegetarian 
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tidak seperti yang orang pikirkan dimana hanya berisi sayuran, namun juga ada 

komponen  lain yang terdapat di dalamnya. Dengan judul menggunakan font 

berwarna hijau untuk lebih menimbulkan kesan vegetarian itu sendiri dan 

menyegarkan . 

  

 

Gambar 4.21 Cover Buku 

Sumber : Dokumen Pribadi 

   4.3.1.2  Layout 

Karena buku yang diciptakan adalah buku panduan yang dominan visual 

dari pada verbal, maka layout yang akan di gunakan adalah pada satu halaman 

penuh akan berisi karya fotografi dan pada satu halaman lainnya berisi mengenai 

tulisan mengenai topik yang akan di bahas atau pada kedua halaman berisi karya 

fotografi dengan sub judul yang menimpa foto tersebut. 
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Gambar 4.22 Layout Satu 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Layout kedua halaman penuh foto dengan sub judul 

 

 Gambar 4.23 Layout Dua 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Layout satu halaman penuh foto dengan sub judul dan satu halam penuh penjelasan 
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  4.3.1.3  Buku 

Buku dengan softcover dominan menggunakan warna putih dan juga hijau 

untuk menimbulkan kesan modern dan elegan sesuai dengan target audience 

remaja yang psikografisnya modern. 

 

Gambar 4.23 Buku 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 4.3.2 Media Pendukung 

  4.3.2.1  Poster 

 Poster di gunakan sebagai media promosi yang akan dia tempelkan di 

restoran vegetarian yang ada di Semarang ( Karuna Vegetarian Semarang, Ha Ha 

Vegetarian Semarang, Ono Ijo Vegetarian Semarang), Taman KB dan Taman 

Srigunting, dan Kampus UNIKA Soegijapranata.    

    

   Gambar 4.25 Poster 

   Sumber : Dokumen Pribadi 
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  4.3.2.2  Stiker 

 Stiker berupa cutting sticker agar terkesan simple dan ketika akan di 

tempel tetap netral dan mudah di aplikasikan dimanapun karena tidak memiliki 

background, sehingga para remaja dapat menempelkan sticker tersebut di 

manapun. 

  

Gambar 4.26 Stiker 

Sumber : Dokumen Pribadi 

   4.3.2.3  Mug 

 Mug di gunakan sebagai media promosi yang akan di letakkan di restoran 

vegetarian sehingga ketika pelanggan sedang minum, mereka melihat adanya 

tulisan The Veg yang mengarah pada buku yang di pasarkan. 

 



46 
 

    

   Gambar 4.27 Mug 

   Sumber : Dokumen Pribadi 

   4.3.2.4  Piring 

  Piring di gunakan sebagai media promosi yang akan di letakkan 

di restoran vegetarian sehingga ketika pelanggan selesai makan, mereka melihat 

adanya tulisan The Veg yang mengarah pada buku yang di pasarkan. 

     

    Gambar 4.28 Piring 

    Sumber : Dokumen Pribadi 
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   4.3.2.5  Kaos 

 Kaos akan dijadikan sebagai sebuah media promosi yang akan di berikan 

kepada 100 orang pendapat buku pertama yang memiliki voucher. 

     

    Gambar 4.29 Kaos 

    Sumber : Dokumen Pribadi 

   4.3.2.6  Instagram 

 Menggunakan media sosial berupa Instagram untuk mempromosikan 

buku panduan dan juga sebagai pengingat kepada target audience untuk selalu 

menjaga pola makan vegetarian yang baik. 

 

 

 

   

 

 

Gambar 4.30 Instagram 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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  4.3.2.7  Totebag 

Totebag akan dijadikan sebagai sebuah media promosi yang akan di 

berikan kepada 100 orang pendapat buku pertama yang memiliki voucher. 

 

   Gambar 4.31 Totebag 

Sumber : Dokumen Pribadi 

  4.3.2.8  Tumbler 

Tumbler akan dijadikan sebagai media promosi yang akan di berikan pada 

100 customer pertama di restoran tersebut. 

    

Gambar 4.32 Tumbler 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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  4.3.2.9  Voucher 

Voucher akan di berikan kepada pemenang yang memberikan komentar 

menarik dan terunik di Instagram dan akan di undi secara acak. 

 

Gambar 4.33 Voucher 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4.3.2.10 Mini X Banner 

Mini x banner berfungsi sebagai media informasi untuk memberi tahu 

mengenai kapan perilisan dan juga tempat tersedianya buku tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Mini X Banner 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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  4.3.2.11 Merchandise 

Merchandise akan di berikan ke peminat buku yang mengambil bukunya di 

tempat yang telah di sediakan. 

 

Gambar 4.35 Merchandise 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


