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BAB 3.  
PEMBAHASAN 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

3.1.1. Konsep Gaya Desain. 

Konsep utama dari buku kreatifitas ini adalah interaksi pembaca dengan 

konten buku, sehingga disediakan ruang bagi pembaca untuk digunakan, baik 

menggambar atau menulis. Poin-poin penting dari konten buku ikut disampaikan 

dengan gambar stickman sederhana yang digunakan sebagai analogi atau 

contoh. Desain stickman dipilih karena gaya desain yang mudah direplikasi, dan 

mengambil inspirasi dari gaya gambar webkomik populer XKCD oleh Randall 

Muroe. XKCD menceritakan humor berdasarkan ilmu pengetahuan, fisika, 

matematika, dan hal-hal lain melalui karakter-karakter stickman, menunjukkan 

bahwa gaya visual yang sangat minimalistik masih dapat menyampaikan poin-

poin penting yang dapat dimengerti oleh pembaca.  

Gaya desain layout yang digunakan adalah New Simplicity, sebuah 

gaya desain yang meningkat dalam popularitas karena bertambah informasi baik 

cetak maupun digital. New Simplicity didesain untuk menyampaikan informasi 

kepada pembaca dengan cepat dan efisien melalui media yang sederhana. Pada 

buku ini, lineart dan doodle art yang sederhana digunakan untuk menyampaikan 

dan mendukung isi konten sehingga lebih dapat diapresiasi oleh pembaca. 

Dan berdasarkan interview dengan bapak Andi Tarigan, seorang Editor 

dari Gramedia, buku dengan gaya visual illustratif akan lebih menarik, dengan 

porsi teks dan gambar sekitar 60:40. Jumlah halaman buku yang 

direkomendasikan oleh bapak Andi Tarigan adalah kurang dari 200 (dua ratus) 

halaman.  
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3.1.2. Konsep Tipografi  

 Menurut bapak Andi Tarigan, font yang digunakan untuk Buku Kreatifitas 

adalah font yang berkesan kasual, tetapi tetap tegas. Dari hasil observasi yang 

dilakukan terhadap buku-buku saingan dan studi literatur buku desain dan 

tipografi, maka typeface yang dipilih adalah: 

- Garamond (AaBbXxYy)  

Garamond dipilih karena merupakan salah satu typeface klasik serif 

yang direkomendasikan oleh desainer dari pengarang buku “Basic of Design”, 

Lisa Graham. Desainer Curt Fain dari buku yang sama menyarankan Garamond 

karena merupakan desain yang mudah di mata sehingga memudahkan 

pembacaan terutama dengan target market.  

Buku yang sama menyarankan agar tidak mengunakan lebih dari 2 

(dua) typeface, dengan font serif untuk body copy dan font san-serif atau 

decorative untuk judul dan sub-judul. Untuk itu tulisan bab menggunakan tulisan 

tangan berdasarkan gaya buku Steal Like an Artist oleh Austin Kleon yang 

digunakan sebagai referensi. Tulisan tangan merupakan typeface script san-serif 

yang kontras dengan font Garamond yang serif, dan mendukung gaya desain 

buku yang menggunakan lineart dan doodleart sebagai visual.  

3.1.3. Konsep Pemilihan Warna  

 Untuk konsep warna pada buku, Bapak Andi Tarigan 

merekomendasikan untuk menggunakan warna full, atau kombinasi dari 2 (dua) 

warna.  

Oleh karena itu, warna yang dipilih adalah warna monokrom hitam-putih 

karena dapat membantu mengeliminasi gangguan dari warna yang disebabkan 

oleh subjektifitas terhadap warna. Warna hitam dan putih adalah warna netral, 

dan merupakan kombinasi klasik yang sederhana sesuai dengan prinsip desain 

New Simplicity.  

Menggunakan kombinasi warna lain dapat menimbulkan gangguan 

karena persepsi individu terhadap warna cenderung berbeda tergantung pada 

mood, simbolisme, dan budaya. Subjektifitas terhadap warna tersebut dapat 

mengalihkan perhatian atau membatasi imajinasi pembaca. Kombinasi warna 

netral hitam-putih dapat membantu konsentrasi pembaca ketika menggunakan 

buku kreativitas karena minimnya gangguan warna.  
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3.2. Pemilihan Media 
 

Dalam mempromosikan produk buku ini, beberapa media yang digunakan 

adalah:  

1. Poster Promosi  

Poster berukuran A2 yang dipasang di toko buku, bertujuan untuk 

menunjukkan gaya desain buku dan membangun Awareness. 

2. Point of Purchase  

Display buku berukuran kecil untuk dipasang di atas meja counter, bertujuan 

untuk membangun awareness dengan penyebaran yang lebih luas karena lebih 

mudah untuk dipajang.  

3. Book Trailer  

Diupload ke media sosial seperti youtube dan instagram untuk membangun 

awareness.  

4. Merchandise  

Merchandise yang dipilih adalah pembatas buku, karena selain dapat 

digunakan dengan produk buku, juga dapat disebarkan dengan mudah.  

3.2.1. Media Timeline  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 
Phases 

1 Merchandise Juni - Juli Gramedia Membangun 
Awareness 
konsumen  

 

2 Poster Juni - Juli Gramedia Membangun 
Awareness 
konsumen  

 

3 PoP Display Juni - Juli Gramedia Membangun 
Awareness 
konsumen  
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4 Trailer Disesuaikan Digital Online Membangun 
Awareness 
konsumen 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

Pemilihan media-media pada bulan Juni sampai Juli dikarenakan pada 

bulan-bulan itu anak-anak remaja menjalani libur kenaikan kelas, sehingga 

mereka memiliki waktu bebas untuk berbelanja. 

3.3. Anggaran Belanja Desain 
 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Poster A2 Biaya Cetak 10 20.000 200.000 

2 Bookmark Biaya Cetak 100 250 25.000 

2 PoP  Biaya Cetak 10 50.000 500.000 

3 Book Trailer Biaya Desain 1 50.000 50.000 

4 Buku 

Produk 

Biaya Cetak 100 100.000 10.000.000 

Total 9.850.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 


