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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Gnjatovic (2015) mengatakan bahwa sebuah cerita dapat mempengaruhi 

bagaimana anak melihat dan memahami dunia yang ada di sekitarnya. Dengan 

kata lain, selain sebagai media hiburan untuk anak, buku anak juga dapat 

memberikan sebuah edukasi. (Permata, et al, 2017).  

Dalam memberikan edukasi pengetahuan dasar ekonomi, edukasi sebaiknya 

mulai diusahakan kepada anak usia 4 - 6 tahun. Karena pada masa-masa inilah 

anak sudah mulai mengenal konsep-konsep dasar dalam bertahan hidup, 2 

diantaranya yaitu konsep dalam berinteraksi dan konsep berkomunikasi dengan 

lingkungan sekitarnya (Santrock, 2011:239).  

Berbeda dengan kemampuan orang dewasa, kemampuan anak usia 4-6 tahun 

dalam melakukan sebuah interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya 

masih mengandalkan dunia khayal, dan ketika mengekspresikan isi pikiran, 

mereka cenderung berekspresi menggunakan gambar, gesture fisik, dan kata-

kata yang disusun untuk membangun argumen-argumen sederhana. (Santrock, 

2011: 211- 220) 

Keluarga dapat menjadi keunggulan tersendiri dalam memberikan pendidikan 

kepada anak. Terutama karena faktor ikatan emosi yang tercipta dari orang tua 

dan anak sangatlah kuat bila dibandingkan dengan kekuatan ikatan emosi yang 

terjalin dengan guru atau orang lain. (Sri Wening, 2015) 

Keluar dari zona keluarga dan menuju ke masyrakat yang lebih luas, bila 

dibandingkan dengan anak-anak orang yang memiliki sumber daya yang cukup, 

anak-anak PAUD yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah yang paling 

rawan. Sebab, efek  turunan yang akan dihadapi mereka seperti pencapaian 

akademik yang rendah, kejelekan dalam berperilaku, dan kesehatan mental yang 

rendah, akan menjerumuskan mereka lagi ke dalam pusaran kemiskinan. 

(Leseman, Paul & Slot, Pauline, 2017) 

Selain dapat memecahkan masalah orang tua dalam memberikan edukasi 

kepada anak agar tidak menjadi konsumtif, dan dalam upaya membebebaskan 

anak-anak PAUD yang kurang beruntung dari lingkaran kemiskinan, maka 

perlulah pemberian pengetahuan dasar ekonomi kepada mereka. Yang kelak di 
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masa depan ilmu dasar ini akan dapat dijadikan bekal bagi mereka dalam 

melakukan usaha untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia di manapun 

mereka berada. 

Seperti apa yang dikatakan oleh Leseman, et al (2017) ketika mendesain 

sebuah kurikulum, ada baiknya bila kurikulum didesain dengan pendekatan yang 

berpusat pada anak. Ditambah dengan pembacaan cerita yang ekspresif, tentu 

anak akan semakin tertarik dan akan lebih mudah dalam menyerap ilmu. 

(Westlund, et al, 2017) 

Ketika anak mendengarkan sebuah informasi lewat cerita, tanpa disadari anak 

menjadi ikut terpengaruh dalam melihat dan memahami dunia di sekitarnya. 

(Dragana  Gnjatovic, 2015). Namun ketika proses pemberian informasi yang 

hanya berupa ceramah, terutama di sekolah. Anak-anak cenderung untuk cepat 

bosan dan perhatian terhadap guru semakin berkurang. (Permata, et al, 2017). 

Maka dari itu dalam upaya menanamkan pengetahuan dasar ekonomi kepada 

anak-anak usia 4 - 6 tahun, dan untuk membantu orangtua, guru dan masyrakat 

luas agar lebih baik dalam memberikan pengetahuan ekonomi dasar kepada 

anak-anak yang berusia 4 - 6 tahun, maka solusi yang paling tepat untuk 

memecahkan permasalahan itu adalah dengan menggunakan komunikasi visual 

dengan media buku cerita anak bergambar sebagai utama solusi. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Dalam menyusun solusi komunikasi visual untuk buku anak usia 4-6 tahun 

maka beberapa hal yang akan diperhatikan ketika menyusun buku adalah: 

1. Teknik penyusunan kerangka gaya desain illustrasi cerita anak 

2. Teknik desain penyusunan buku cerita anak 

3. Teknik pemilihan warna, dan style typeface. 

 

Sedangkan untuk menyusun solusi komunikasi visual untuk media promosi, 

hal yang akan diperhatikan adalah: 

1. Mengenal karakteristik pasar atau target audience 

2. Perencanaan komunikasi dan positioning 

3. Eksekusi desain pada media promosi 
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3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Menurut Albert J (2016:11) syarat agar komunikasi terjadi, hal-hal yang harus 

ada dalam komunikasi adalah pesan, pengirim pesan, dan penerima pesan. 

Karena buku illustrasi sebagai media pengirim pesan, isi cerita sebagai pesan, 

dan  illustrasi sendiri sebagai solusi visual dari pengiriman pesan, maka 

pembangunan illustrasi karakter, tema, image tokoh, illustrasi latar, penempatan 

layout, dan pengkombinasian berbagai elemen desain haruslah jelas, agar tidak 

terjadi miskomunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Maka dari itu, dalam 

tahap pengkonsepan dibutuhkan mood board: 

 

a.  Berikut mood board dari layout, elemen desain dan komposisi, dan typography 

 

Gambar 3.1 beberapa preview isi buku The Good Dinosaur 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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Untuk mood board layout dan komposisi, memanfaatkan elemen-elemen 

grafis dasar seperti grid dan teori warna, ditambah dengan mengkombinasikan 

unsur - unsur sepert lingkaran, persegi, oval, dan white space.  

 

b. Berikut mood board dari gaya illustrasi, dan palet warna 

 

Gambar 3.2 moodboard 

Sumber: instagram.com/brandonjamesscott 

 

Dalam berillustrasi dan pemilihan palet warna, moodboard berikut dapat 

menjadi acuan. Nuansa yang dibawakan adalah nuansa hangat sekaligus 

menimbulkan rasa keinginan untuk bertualang dan menjelajahi hal baru. 
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3.2.1.1 Pengembangan Illustrasi Karakter 

Dalam survey pada 51 responden, tentang hal-hal yang ingin diajarkan pada 

anak mereka, didapati kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan 

mereka, maka tema yang diambil sebaiknya mengenai: 

- Arti nilai sebuah barang & uang 

- Supply & demand 

- Menganalisa kebutuhan orang 

- Pengorbanan & proses 

Untuk mempermudah menjelaskan 4 kesimpulan diatas dalam bentuk visual, 

maka penokohan dan pemilihan latar belakang yang paling sesuai untuk 

penelitian komunikasi visual ini adalah dengan cara menempatkan karakter 

utama (protagonis) sebagai petualang yang memiliki keseharian mengunjungi 

dan melakukan aktivitas saling bertukar dengan teman-teman (tokoh 

pendamping) dari protagonis. 

Menyesuaikan dengan cara berpikir anak usia 4-6 tahun yang masih bersifat 

animisme (Upton, 2012:155), Maka agar anak-anak lebih mudah memahami 

pesan yang ingin disampaikan, illustrasi karakter utama (protagonis) dalam buku 

menggunakan karakter hewan rubah, dan karakter penunjang (sidekick) 

menggunakan kelinci, bayi kerbau dan gajah. Penokohan menggunakan hewan 

populer diambil dengan dasar bahwa hewan - hewan ini sangat populer untuk 

dipakai sebagai karakter tokoh buku-buku cerita anak.  

Pemilihan rubah didasari akan asosiasi sebagai hewan yang hidup mandiri di 

alam liar, berani, cerdik, suka berpetualang dan terbuka dengan hal-hal baru. 

Kelinci sebagai karakter pendamping karena mereka termasuk hewan yang hidup 

komunal, dan cenderung bersifat setia kawan. Gajah sebagai karakter logis 

karena mereka diasosiasikan sebagai hewan yang mempunyai autoritas, cerdas 

dan suka menolong. Bayi kerbau sebagai anak yang tidak tahu apa-apa dan 

sangat fragile  ketika tidak ada orangtuanya. Berikut profil para karakter.  
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Gambar 3.3 karakter Hubb 

Sumber: Data pribadi 

 

Nama   : Hubb (Protagonis) 

Umur   : 5 tahun 

Fisik   : Berbulu oranye, Iris mata coklat kehitaman 

Pakaian : Casual (tidak mengikuti trend) 

Properti : Tas merahnya, dan perahu sekoci 

Background: Hidup dari keluarga pengembara, berpisah dari orang tuanya 

semenjak berumur 3 tahun, yatim piatu, dan cerdas. 

Motivasi: Ingin menyebarkan semangat independensi 

Keinginan: Tidak ingin kejadian yang menimpa orangtuanya terjadi pada orang 

lain karena alasan yang sama, yaitu dirampok dan dibunuh karena alasan 

ekonomi. 

Sifat    : Suka berteman, berani bertindak, suka menolong, optimis 

 

Gambar 3.4 karakter Rubb 

Sumber: Data pribadi 

 

Nama: Rubb 

Umur : 5 tahun 

Fisik   : Berbulu abu-abu cerah 
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Background: 5 bersaudara, dan dia sebagai anak ke 3. Hidup dari keluarga yang 

tidak terlalu mapan dan juga tidak terlalu susah. Orangtua bekerja sebagai ketua 

dari asosiasi petani di desanya. 

Motivasi: Tidak ingin menjadi beban bagi orang lain 

Keinginan: Hanya ingin menjadi seorang yang supportive bagi temannya 

Pekerjaan: Membantu orangtua 

Sifat: Penurut 

 

Gambar 3.5 karakter Jimm 

Sumber: Data pribadi 

 

Nama: Jimm 

Background: Anak ke pertama dari 3 bersaudara. Hidup dari keluarga yang 

mempunyai bisnis semangka di desanya. 

Motivasi: Menjadi seperti ayahnya yang seorang pebisnis sukses 

Keinginan: Hidup tentram tanpa masalah 

Pekerjaan: Membantu orangtua bisnis 

Sifat: Logis dan realistis 

Gambar 3.6 karakter Oxen 

Sumber: Data pribadi 

 

Nama: Oxen 

Background: Anak tunggal dari pasangan muda 

Sifat: Polos, dan tidak tahu apa-apa 
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3.2.1.2  Pengembangan Style Pakaian 

Style pakaian yang dipakai adalah pakaian yang bersifat aktif, berdasar dari 

aktivitas-aktivitas dasar tokoh yang banyak melakukan perpindahan tempat, dan 

bersifat anak-anak yang memberikan banyak ruang gerak. 

Gambar 3.7 Character stroke 

Sumber: Data pribadi 

 

Gambar 3.8 moodboard pakaian 

Sumber: images.google.com 

 

3.2.1.3 Pengembangan Properti Protagonis 

Selain sebagai properti cerita penunjang plot dan adegan, properti juga 

berfungsi sebagai penunjang karakter utama (Cormack, 2006: 62-63) maka dari 

itu properti karakter hanya diberikan kepada karakter protagonis.  

 

Gambar 3.9 properti protagonis 

Sumber: Data pribadi 
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Sesuai dengan keseharian karakter utama sebagai petualang dan pedagang 

yang menjelajah banyak pulau. Maka untuk membuat unsur karakter utama agar 

semakin terlihat, properti berupa ransel dan baju kuning terang akan dilekatkan 

kepada karakter utama. Baju kuning sebagai wujud penggambaran sifat optimis 

dari karakter utama. 

 

3.2.1.4 Pengembangan Illustrasi Latar dan Properti Cerita 

Gambar 3.10 properti konsep tempat 

Sumber: Data pribadi 

 

Semua pembuatan illustrasi latar tempat di setiap buku dibuat menyesuaikan 

cerita yang memiliki latar kepulauan yang setiap pulaunya dihuni oleh satu jenis 

hewan, dimana gabungan semua latar mempresentasikan interaksi antar 

komunitas.  

 

Properti yang digunakan untuk membangun suasana illustrasi dan komunitas 

adalah properti yang bersifat tradisional, dan bersifat organik (natural). Setiap 

komunitas juga memiliki beberapa komoditi unik yang tidak sama setiap antar 

pulau. 
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3.2.2 Pengembangan Plot 

Gambar 3.11 Thumbnail plot 

Sumber: Data pribadi 

 

Jenis pembagian plot dapat dibagi menjadi  3 bagian utama, yaitu perkenalan, 

tahapan awal (pengenalan tokoh), tengah (permunculan masalah, meningkat 

hingga klimaks), dan akhir (penyelesaian masalah) (Imperial Jathee, 2014: 40). 

Agar anak-anak dapat lebih memahami isi pesan dan tidak salah dalam menyerap 

ide besar dari cerita, maka dalam halaman sebelum penutupan dibubuhkan 

materi kesimpulan. 

3.2.3 Konsep Desain Perancangan Buku Secara Fisik 

Secara garis besar, desain buku akan menyesuaikan karakteristik target 

audience yaitu anak yang berusia umur 4-6 tahun. Dimana anak pada tahap ini 

masih dalam proses belajar mengendalikan fungsi motorik, dengan ciri-ciri anak 

menjadi sangat aktif dan sangat eksploratif seperti berlari, lompat-lompat, dan 

mengibratkan semua tempat adalah arena baru untuk dijelajahi (Santrock, 2011: 

211). Maka dari itu buku didesain agar mudah dibawa dan tidak terlalu kecil untuk 

dinikmati bersama orangtua. Ukuran yang dipakai 28.4 x 18 cm (Versi dibuka), 

dan 14.2 x 18 cm (Versi ditutup).  

Kertas yang akan dipakai untuk bahan buku adalah kertas art paper dengan 

ketebalan 260 GSM dengan laminasi glossy. Dibuat dengan bahan tebal agar 

buku tidak gampang dirobek atau gampang rusak ketika dilempar oleh anak. 

Finishing dengan laminasi glossy, agar ketika anak ceroboh dan menumpahkan 

air ke buku tidak akan merusak buku di permukaan karena basah. 
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3.2.4 Konsep Pemilihan Typeface 

Mengutip Bar dan Neta (2006) dalam artikel Kolenda (2016). Typeface 

rounded cenderung lebih memiliki kesan keramahan, dan kenyamanan dibanding 

font yang bersifat kaku yang menimbulkan kesan formalitas. Oleh karena itu 

pemilihan typeface DK Harimau Dua yang secara tampilan memiliki sifat bulat 

dipilih untuk mengeluarkan rasa aman terhadap anak-anak sebagai pembaca 

yang belum seberapa dekat dengan keformalitasan. Berikut tampilan typeface DK 

Harimau Dua dan Bariol versi bold dan regular: 

 
Gambar 3.12 Typeface DK Harimau Dua 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
 

 

Gambar 3.13 Typeface Bariol Family 
Sumber: Dokumentasi pribadi 
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3.2.5 Media   

Dengan bantuan tools yang dikutip dari Marketing Management Asia 

(Iacobucci, et al., 2015). Pendekatan langkah untuk memetakan teknik 

komunikasi buku “Hubb si Penjelajah Cilik“ ini adalah dengan cara menentukan: 

1. Corporate Goal 

Membantu orang tua dan guru agar lebih mudah menjelaskan 

perilaku dasar ekonomi dalam bentuk buku cerita anak bergambar. 

2. Marketing Goal 

Meningkatkan kemungkinan penetrasi buku oleh oleh target pasar 

atau audience, yaitu: Orangtua Anak usia 4-6 Tahun, Guru TK, dan 

Pengasuh. 

3. Advertising Goal 

a. Membangun awareness konsumen tentang buku cerita anak 

“Hubb si  Penjelajah Cilik”. 

b. Membantu konsumen mengevaluasi value proposition yang 

ditawarkan. 

c. Menyampaikan value proposition kepada target audience. 

4. Choice of type of Ads 

a. Book promotional tripod banner. 

b. Promotional T-Shirt. 

c. Poin of purchase. 

d. Bundle Box. 

e. Book Trailer (Video). 

f. Akun Instagram + 3 materi post. 

g. Photo Frame 

h. Boneka jari. 

i. Sticker Mascot. 

j. Botol minum. 

k.  Paper Bag. 
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3.2.6. Konsep Kreatif 

Sebagai alat bantu pemetaan solusi maka dibuatlah konsep kreatif. 

Marketing Objektif: 

- Meningkatkan tingkat penetrasi pasar, dan membangun branding 

awareness akan buku serial anak Hubb si Penjelajah Cilik. 

Deskripsi Produk: 

- Hubb merupakan serial buku anak yang mengenalkan materi perilaku 

ekonomi melalui gaya cerita penjelajahan. 

Target Market: 

- Orangtua dari anak yang berusia 4-6 tahun. 

Geografis Pasar: 

- Surabaya 

Tone Marketing: 

- Menjelajah Dengan Hubb dengan teman-teman 

- Seru-seruan 

- Happy 

- Pengalaman baru 

 

3.2.7 Program Media  

Media-media yang dipilih menyesuaikan dengan kebiasaan, emosi, atau target 

audience. Disesuaikan karena impuls lebih sering memasukkan pengaruh yang 

lebih kuat pada perilaku konsumen daripada tujuan sadar konsumen (Philip 

Graves, 2015:14). 

Untuk membuat konsumen melakukan penetrasi terhadap produk buku ini, 

penyesuaian media promosi dapat menggunakan pendekatan Cross 

Communication Planning. Cross Communication Planning merupakan gabungan 

antara AISAS (Attention, Interest, Search, Action, Share) dan CPM Contact Point 

Management, berikut detail dari AISDS dan CPM:  



38 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Cross Communication Planning AISAS  

 

Attention dan Interest: 

 Book Promotional Tripod Banner 

 Promotional T-shirt 

 Book Trailer (Video) 

 Botol Minum 

 
Untuk membantu konsumen agar mendapatkan informasi lebih tentang buku, 

maka pada tahapan search akan dibantu dengan media: 

 
 Aktivasi di Sekolah 

 Instagram  

 

Untuk memfasilitasi audience melakukan action pada produk, media promosi 

yang sesuai untuk di Toko adalah: 

 Bundle box 

 Point of purchase 
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Untuk audience mau membagikan dan mempromosikan produk sebagai 

WOM, maka media promosi sebagai alat bantu adalah: 

 Photo Frame 

 Boneka Jari 

 Sticker Mascot 

 Paper Bag 

 

No Media Waktu Touchpoints Channel Phases 

1 Tripod 

Banner  

Mei - Juni 

2018 

Pameran 

Aktivasi 

Lollypop 

Preschool 

Membangun 

Attention dan 

Interest 

konsumen  

 

Sekolah 

Ciputra 

Margie 

Preschool 

2 Promotio

nal T-shirt 

Progressive Logo Serial Hubb 

Dibagikan saat kuis di 

instagram, dan pada saat 

aktivasi. 

Membangun 

Attention dan 

Interest 

Konsumen 

3 Book 

Trailer 

Video 

3 Mei 2018 Instagram @hubbstory Membangun 

Attention dan 

Interest 

Konsumen 

4 Botol 

Minum 

Progressive Logo Serial Hubb 

Dibagikan di Instagram 

Membangun 

Attention dan 

Interest 

Konsumen 

5 Akun 

Instagram 

Progressive Instagram @hubbstory 

Caption page 1: 

“Menjelajahi dunia bersama 

Hubb! Menyerap pengetahuan 

Memberi 

informasi kepada 

Konsumen, 

membangun 

Attention dan 
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dasar ekonomi dengan 

ditemani penjelajah cilik Hubb 

Interest 

konsumen 

 

Caption page 2: “Ayo ikut aku 

menemui teman baru” 

 

Caption page  3: “Melihat yang 

belum pernah dilihat” 

 

6 Point of 

Purchase 

Juni – Juli 

2018 

Rak buku di 10 toko Mempersuasif 

untuk Action 

7 Bundle 

Box 

Limited Penjualan Paket Mempersuasif 

untuk Action 

8 Giveaway 

Photo 

Frame 

Limited - Instagram 

- Pemohon paket 

Membangun 

Attention & 

Share konsumen 

9 Bonus 

Boneka 

Jari 

Progressive - Setiap buku 

 

Membangun 

share, dan 

interest 

konsumen 

10 Bonus 

Sticker 

Mascot 

Progressive - Setiap buku Membangun 

share, dan 

interest 

konsumen 

11 Paper 

Bag 

Progressive Untuk Aktivasi dan sebagai 

bungkus dalam pengiriman 

paket 

Membangun 

interest, attention 

dan share 

konsumen 

Tabel 3.2 Pemilihan Media 
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3.2.8. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Tripod 

Banner 

Biaya Cetak 1 350.000 350.000 

2 Sticker Biaya Cetak 18 pcs 800 14.400 

4 Papercraft Biaya Cetak 6 pcs 1.300 7.800 

5 Bundle 

Box 

Biaya Cetak 10 pcs 40.000 400.000 

6 PoP Biaya Cetak 10 pcs 8.500 85.000 

7 Photo 

Frame 

Biaya Cetak 9 pcs 2.800 25.200 

8 Paper Bag Biaya Cetak 10 pcs 25.000 250.000 

9 Kaos Biaya Cetak 10 pcs 60.000 600.000 

10 Botol 

Minum 

Biaya Cetak 10 pcs 25.000 250.000 

11 Buku Biaya 

Eksekusi 

Desain 

1000 

eks 

79.000 79.000.000 

Total 80.982.400 

Tabel 3.3 Anggaran Belanja Desain 
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3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Prototipe buku dibuat sebelum buku dipasarkan secara resmi. Tujuan dari 

pembuatan prototipe ini adalah untuk mendapat feedback dari expert user dan 

extreme user. Pengumpulan feedback ini akan dilakukan secara online dan offline 

dengan cara menunjukkan prototipe dan wawancara langsung atau melalui email. 

Adapun poin-poin yang akan ditanyakan dalam wawancara tersebut mencangkup 

daya tarik dan efektivitas buku. 

 
Gambar 3.14 Prototype buku 

Sumber: Data pribadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.15 Prototype isi buku 
Sumber: Data pribadi 
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3.3.1. Desain Uji Coba Marketing Tools (Mock-up Solusi Desain) 

Gambar 3.16 Logo Hubb Serial Penjelajah Cilik 
Sumber: Data pribadi 

 
Gambar 3.17 Mock-up Media Promosi 

Sumber: Data pribadi 

 
Berikut mock-up dari eksekusi media promosi buku “Hubb Serial Penjelajah 

Cilik”. Mock up yang diujikan berupa kaos anak bersablon karakter protagonis, 

poster A2, feed instagram, x-banner, point of purchase, bundle box, dan konsep 

book trailer. 

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Sasaran subjek isi dan perancangan produk (Expert User): 
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a) Watiek Ideo  

 

Seorang penulis buku anak lulusan Universitas Airlangga jurusan 

psikologi. Dia telah menerbitkan beberapa buku, beberapa judul bukunya 

yaitu, “Aku Anak Yang Berani”, “Bisa Melindungi Diri Sendiri”, “Ketika 

Mama Pergi”, “Ketika Kami Harus Pindah”, “Ketika Papa Kehilangan 

Pekerjaan”, dsb. 

 

b) Elisabeth Santoso 

 

Seorang pemerhati anak, lulusan psikologi dan sedang penempuh 

jenjang S2 klinis anak di Universitas Indonesia. Selain itu, dia juga 

seorang Youtuber yang banyak memberi review akan buku-buku untuk 

anak-anak. 
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c) Florencia Riswanto  

 

Florencia Riswanto adalah founder dari Beyond Childhood. Komunitas 

beyond childhood ini sudah berdiri sejak 2017. Komunitas ini 

menghubungkan antara dunia parenting, psikolog, dokter, dan dunia 

orangtua. 

 

Sasaran subjek coba pemakai produk (Extreme User):  

d) Siti  

 

Siti merupakan seorang guru TK di Margie Kindergarden. Saat ini 

beliau dipercayai untuk memegang 30 anak didik. Selain mengurus anak 

didik beliau juga mengurus anak beliau sendiri. Walau anak beliau sudah 

beranjak dewasa, kecekatannya dalam mendidik anak masih terlihat 

hingga sekarang. 
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e) Nino 

 

Nino merupakan seorang ayah dari  2 anak yang masing-masing telah 

berumur 3 & 6 tahun. Di sela kesibukannya sebagai manajer cabang di 

suatu perusahaan keuangan swasta, dia selalu menyempatkan diri untuk 

membacakan buku cerita anak kepada anak-anaknya saat dia pulang 

menemui anaknya. 

 

f) Betari Aisah 

Betari Aisah adalah seorang lulusan strata 1 jurusan psikologi 

Universitas Ciputra Surabaya. Saat ini Betari sedang berdomisili di 

Surabaya, beliau juga aktif sebagai volunteer dalam dunia pendongengan 

anak di komunitas kumpul dongeng Surabaya sejak tahun 2016. 
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g) Indira Mustika Tandiono 

 

 

Indira adalah seorang lulusan Strata 1  jurusan Psikologi di Universitas 

Katolik Widya Mandala Surabaya, sekarang dia bekerja sebagai guru TK 

di sekolah Godwinds daycare. Beliau sudah menjadi guru sekurangnya 

sudah 1 tahun, kegiatan sehari-harinya di Godwins adalah menjaga dan 

mendirik anak-anak. Salah satu kegiatannya yaitu rutin membacakan 

cerita kepada anak-anak. 

 

3.3.2.1. Pertanyaan – pertanyaan Pembantu Feedback 

1) Bagaimanakah tanggapan anda akan produk ini? 

2) Apakah efektif dalam mentransfer ilmu pengetahuan dasar ekonomi? 

3) Bagimanakah respon anak-anak mengenai produk? 

4) Bagaimanakah cara mempromosikan produk? 

 

3.3.2.2. Pertanyaan Feedback Uji Coba Pameran 

1) Berapakah rate tampilan visual materi promosi? Iya/ tidak 

2) Apakah secara tampilan promosi visual menarik? Iya/ tidak 

3) Apakah Anda tertarik untuk membeli? Iya/ tidak 

4) Apakah Anda tertarik membeli/ menggunakan produk hanya dengan 

melihat materi promosi? Iya/ tidak 
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3.3.3. Subjek Coba (Kuantitatif) 

Subjek coba penelitian kuantitatif dilakukan di 3 pra sekolah, yaitu TK Lollypop, 

Sekolah Ciputra, dan TK Margie. Objektif yang ingin dicapai adalah mendapatkan 

sample tingkat minat anak terhadap buku, baik cerita dan gambar. 

 

Gambar 3.18 Sekolah Lollypop, Sekolah Ciputra, dan Preschool Margie 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, Sekolahciputra.sch.id, margieschool.com 

3.3.4. Jenis Data  

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian 

kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (dalam Hermawan 2016:282) penelitian 

kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individual 

dan kelompok yang menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. 

Metode penelitian dilakukan secara kualitatif karena dengan melakukan penelitian 

secara kualitatif hasil penelitian yang didapat dapat lebih dalam dan berkualitas 

terutama mengenai informasi yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan 

unuk mendapatkan data yang mendalam dan pasti (Sugiono,2016:15)  

Menurut Sugiyono (2012:231) wawancara semi-terstruktur adalah wawancara 

yang lebih bebas pelaksanaannya dibanding dengan wawancara terstruktur. 

Tujuannya untuk menemukan permasalahan dengan lebih luas dan terbuka 

dimana narasumber memberikan pendapat dan ide. Cara membaca data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan transkrip dari hasil wawancara. 

Menurut Emzir (dalam Pranoto 2016:467)  transkrip adalah data wawancara yang 

diketik dan data utama dari wawancara. 

 
 


