
Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

ditemukan bahwa masalah utama yang dihadapi brand “Nusantara Treasures” 

adalah kurangnya awareness masyarakat mengenai produk. Karena selain 

produk “Nusantara Treasures” merupakan produk baru, permainan yang 

digunakan dalam produk “Nusantara Treasures” juga sudah kurang dikenal oleh 

masyarakat. Oleh karena itu terdapat teori yang berguna bagi pengembangan  

produk “Nusantara Treasures” yaitu teori brand activation.  

Teori brand activation berfungsi untuk menentukan aktivasi apa saja yang 

tepat digunakan dalam mengembangkan brand “Nusantara Treasures”. Diambil 

dari buku “Ngobrol Santai Soal MarComm” oleh A.M Adhy Trisnanto (2013) 

brand activation sendiri memiliki arti aktivitas branding yang ditujukan kepada 

target untuk mendapat brand experience. Menurut William Rosen, Laurence 

Minsky (2016) bentuk-bentuk dari brand activation terdapat berbagai macam 

jenis. Mulai dari direct marketing activation, social media activation, promotions 

activation, marketing event activation, dan sponsorship activation. Dari bentuk-

bentuk brand activation tersebut dipilihlah aktivitas berupa marketing event 

activation.   

Aktivitas brand activation dipilih berdasarkan hasil penelitian jurnal Jesslyn 

Faustina (2017;50) yang menemukan bahwa kegiatan marketing event activation 

berupa demo gameplay berfungsi baik bagi produk karena dengan kegiatan 

tersebut, akan lebih mudah dalam memperkenalkan produk kepada target market 

dan produk akan mendapatkan respon yang berguna untuk meningkatkan 

kualitas produk. 

Sehingga ditemukan kesimpulan berdasarkan masalah-masalah yang 

dihadapi dengan cara merancang brand activation dengan tema “Fun Learning 

Experience” untuk brand “Nusantara Treasures” sehingga dapat meningkatkan 

awareness para orang tua akan pemilihan permainan yang baik dan tepat untuk 

anak-anak mereka. Khususnya orang tua berusia 22-40 tahun yang berdomisili di 

Surabaya. 

 



3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Solusi komunikasi visual yang dipilih berdasarkan hasil riset adalah aktivitas 

marketing event activation bernama “Explore Nusantara” dimana acara tersebut 

berupa mengadakan kegiatan let’s play yang diikuti dengan kuis berhadiah di 

suatu event (khususnya event yang bertema keluarga atau anak) yang dikemas 

dengan cara yang menarik dan menyenangkan. 

Awalnya sebelum event dimulai, promosi event dan produk akan dilakukan 

melalui media sosial (Instagram dan Facebook). Media promosi seperti poster 

dan flyer juga akan mulai ditempel di sekolah-sekolah ataupun sekolah minggu. 

Lalu pada saat event, booth akan digunakan sebagai media utama. 

Kemudian X-banner akan digunakan di tempat acara sebagai identitas event. 

Sedangkan flyer juga akan dibagikan disekitar acara untuk masyarakat yang 

belum tahu mengenai kegiatan event. 

Pada saat event dimulai, kegiatan yang diadakan merupakan kegiatan let’s 

play, dimana orang tua bisa mencoba bermain bersama anak-anak mereka untuk 

mengenal produk. Setelah itu, orang tua tersebut akan ditawarkan penawaran 

spesial dimana jika mereka tertarik untuk membeli, mereka akan mendapatkan 

diskon beserta beberapa merchandise. Namun, jika mereka kurang tertarik 

dengan produk, mereka akan ditawarkan untuk mengupload foto mereka 

bersama anak mereka saat mereka bermain ke media sosial untuk mendapatkan 

merchandise melalui raffle box yang telah disediakan. Sehingga, walaupun pada 

saat itu peserta belum tertarik dengan produk, mereka tetap akan tetap 

mengingat brand produk. 

Setelah event selesai, kegiatan dalam media sosial akan tetap berlanjut. 

Yaitu dengan cara, me-reporst atau mengupload foto peserta yang telah 

mencoba ataupun membeli produk. Sehingga foto tersebut dapat digunakan 

sebagai testimoni untuk meningkatkan rasa percaya target market pada produk. 

Selain kegiatan upload dan repost, dalam media sosial juga akan diadakan 

kuis-kuis berhadiah yang berguna untuk tetap mempertahankan eksistensi dan 

awareness masyarakat mengenai brand. 

Kegiatan ini berguna untuk mengenalkan secara langsung dan lebih dekat 

kepada target konsumen (anak-anak berusia 2-6 tahun) dan target market 

(Orang tua berusia 22-40 tahun). Aktivitas tersebut dimulai dengan orang tua dan 

anaknya untuk memainkan produk “Nusantara Treasures” terlebih dahulu yang 



kemudian peserta akan diberikan quiz cards yang berisi seputar konten produk 

“Nusantara Treasures”. Jika peserta telah menyelesaikan seluruh rangkaian 

acara, peserta diperbolehkan untuk mengambil satu merchandise dalam raffle 

box yang telah disiapkan. 

Aktivitas tersebut dipilih untuk meningkatkan awareness masyarakat 

mengenai brand “Nusantara Treasures” dan meningkatkan awareness orang tua 

akan permainan edukasi bertema Indonesia yang baik digunakan untuk sarana 

belajar anak. Selain itu, kegiatan tersebut juga berguna untuk mengajarkan pada 

anak-anak bahwa belajar dapat dilakukan dengan cara yang menarik dan 

menyenangkan.  

Selain mengadakan aktivitas offline, terdapat aktivitas online yaitu aktivitas 

social media activation dengan mengadakan mini giveaway bersyarat dimana 

peserta harus menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia di media sosial 

(Instagram, Facebook) dan peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan produk “Nusantara Treasures” 

serta meningkatkan awareness masyarakat mengenai event yang akan 

diadakan. 

Menurut Kevin Lane Keller (2013), dalam mengembangkan brand image 

yang kuat dan unik diperlukan brand attributes dan brand verbal. Brand verbal 

dari brand activation brand “Nusantara Treasures” adalah memberikan edukasi 

atau sarana belajar mengenai budaya Indonesia kepada anak-anak dengan cara 

yang menarik dan komunikatif. Sehingga produk “Nusantara Treasures” cocok 

digunakan sebagai sarana belajar anak dan mengenal Indonesia. Dari sana 

dapat ditarik beberapa brand attributes yaitu kids, communication, game, fun dan 

educative. Berdasarkan kata kunci  tersebut, dibuatlah sebuah tagline yang 

berbunyi “Let’s Play and Explore Indonesia Together!”. Dengan tagline tersebut, 

diharapkan anak-anak mendapatkan experience yang berbeda saat mereka 

bermain.  

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain yang digunakan dalam perancangan brand activation brand 

“Nusantara Treasures” adalah kombinasi dari gaya desain flat design dan fun 

and playful design. Gaya desain flat design digunakan karena cukup populer di 

era modern sekarang dan gaya fun and playful design dipilih karena cocok 



digunakan untuk menarik perhatian anak dan memberikan kesan fun pada anak. 

Kedua gaya desain tersebut juga dipilih karena cocok dengan brand  “Nusantara 

Treasures” yang memang fokus pada experience anak. 

 

Gambar 3.1 Moodboard Desain 

Sumber : Pinterest dan Google 

 

3.2.1.1 Typografi 

Menurut Danton Sihombing MFA (2015) tipografi memiliki peranan penting 

dalam desain grafis karena tipografi dapat mewakili tujuan dari sebuah desain.  

Dalam merancang brand activation “Nusantara Treasures” jenis typeface 

yang akan digunakan adalah san-serif, karena typeface san-serif cenderung 

mudah dibaca, simple dan cocok dengan gaya desain utama dari brand 

“Nusantara Treasures” yaitu flat design.  

Typeface-typeface ini dipilih berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Tony Surya (2016) dalam perancangan buku dongeng “Paranythi of Lily and 

Giant Snake”. Karena berdasarkan hasil penelitian Tony Surya, dimana jenis 

typeface tersebut cocok untuk anak-anak dalam proses mengenali huruf dan 

belajar membaca. 

 

3.2.1.2 Warna 

Menurut Sutanto Windura (2016), warna memiliki fungsi yang baik dalam 

mengaktifkan otak kanan anak. Selain itu, warna juga dapat membantu anak 

dalam mengelompokan informasi-informasi. Oleh karena itu, dalam merancang 

brand activation  “Nusantara Treasures” warna yang akan digunakan akan 

berbagai macam dengan dominan warna coklat dan kuning keemasan. Warna 



dipilih karena sesuai dengan gaya desain brand “Nusantara Treasures” yaitu fun 

and playful design. Sedangkan warna coklat dan kuning keemasan lebih 

dominan karena sesuai dengan keseluruhan tema brand “Nusantara Treasures”. 

Selain itu banyaknya warna juga berguna untuk menarik perhatian anak. Karena 

berdasarkan hasil penelitian Sutanto Windura, anak-anak cenderung lebih 

tertarik dengan hal-hal yang memiliki banyak varian warna.  

 

Gambar 3.2 Palet Warna 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Sebagai sebuah brand yang masih baru, kegiatan “Explore Nusantara” 

membutuhkan media promosi yang dapat membantu dalam membangun 

awareness masyarakat khususnya target market. Oleh karena itu, berikut adalah 

media promosi yang akan digunakan : 

1. Quiz kit. Quiz kit merupakan media utama yang digunakan dalam 

kegiatan yang diadakan. Media ini berfungsi sebagai aktivitas dimana 

peserta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam 

media setelah peserta memainkan produk terlebih dahulu. Media ini 

berfungsi untuk meningkatkan experience peserta dalam menggunakan 

produk “Nusantara Treasures” sehingga peserta dapat lebih mengerti 

value dari produk. 

2. Raffle box. Raffle box merupakan media tambahan yang digunakan 

dalam kegiatan aktivasi. Media ini berfungsi sebagai aktivitas dimana 

peserta dapat mengambil undian sebagai hadiah karena telah 

menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang diikuti sebelumnya. Media ini 



berfungsi sebagai bentuk apresiasi kepada peserta karena telah 

mengikuti seluruh kegiatan acara. 

3. Social Media (instagram, facebook, facebook ads, & Instagram ads). Di 

era yang modern ini, social media menjadi salah satu alat media promosi 

yang ampuh untuk mempromosikan atau mengenalkan suatu brand. 

Menurut Kevin Lane Keller (2013) bahwa social media memiliki peran 

penting dalam mengkomunikasikan suatu brand karena perkembangan 

social media yang luar biasa pesat. Selain itu, social media juga dapat 

membantu menghubungkan brand kepada target market. Sehingga 

koneksi antara brand dan target market dapat terjalin dengan baik dan 

lebih mudah. Social media berguna dalam membangun awareness target 

market akan kegiatan-kegiatan yang akan dan dilakukan oleh brand 

“Nusantara Treasures”. 

4. Poster. Poster merupakan salah satu media yang biasa digunakan untuk 

menarik perhatian. Namun karena perkembangan zaman, penggunaan 

poster sudah mulai berkurang. Menurut Kevin Lane Keller (2013) 

penggunaan poster sebagai media promosi masih cukup efektif dan 

berguna untuk meningkatkan brand exposure sebuah brand. oleh karena 

itu poster dipilih dan digunakan untuk membangun awareness 

masyarakat mengenai activation produk “Nusantara Treasures”. Dengan 

cara membuat sebuah poster yang berisi mengenai event yang diadakan 

dan jadwal event tersebut. 

5. Flyer. Flyer merupakan sebuah media promosi yang biasanya terdiri dari 

satu hingga sejumlah kecil halaman yang berisi mengenai informasi 

mengenai suatu produk atau event. Flyer digunakan untuk membangun 

awareness masyarakat mengenai kegiatan aktivasi produk “Nusantara 

Treasures”. Flyer berisi mengenai informasi singkat mengenai kegiatan 

aktivasi yang akan dilakukan di event “Explore Nusantara” dan akan 

disebarkan di sekolah-sekolah atau tempat umum yang berhubungan 

dengan anak-anak. 

6. X-Banner. Menurut Learn2succeed.com (2014) banner memiliki beberapa 

fungsi. Yaitu menambah daya tarik brand, sebagai identitas brand, 

sebagai alat promosi, dan menonjolkan produk. Berhubung brand 

activation yang akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan awareness 



masyarakat mengenai brand “Nusantara Treasures”, banner akan 

digunakan untuk membangun awareness dan mengajak masyarakat 

untuk mengikuti event yang sedang berlangsung ditempat. 

7. Booth. Menurut Kevin Lane Keller (2013) kegiatan pameran merupakan 

media yang penting. Karena selain membangun sebuah brand dalam 

dunia virtual/ online, diperlukan juga membangun sebuah brand dalam 

bentuk yang nyata. Hal ini berguna untuk meningkatkan experience dari 

calon customer. Jika experience yang didapatkan customer baik, maka 

secara tidak langsung awareness produk akan meningkat juga. Booth 

akan digunakan pada saat mengikuti kegiatan dalam sebuah event-event 

offline dengan tujuan masyarakat dapat mencoba dan mendapat 

experience secara langsung mengenai produk “Nusantara Treasures”. 

8. POP (Point of Purchase). Menurut Kevin Lane Keller (2013) POP 

merupakan media promosi yang di desain untuk menarik perhatian 

konsumen dan berdasarkan hasil penelitan POP biasanya mempengaruhi 

customer dalam memilih brand pilihannya. POP digunakan pada saat 

mengadakan event offline yang bertujuan untuk menarik perhatian 

customer dan sebagai sarana jual beli produk. 

9. Merchandise (gantungan kunci, pin, stiker,kaos, tote bag). Merupakan 

salah satu media promosi dalam marketing komunikasi BTL (Below the 

Line). Menurut John Egan (2014), merchandise berguna untuk 

membangun hubungan dengan customer dan brand. Merchandise 

digunakan sebagai bentuk apresiasi kepada target market karena telah 

berpartisipasi dalam campaign produk “Nusantara Treasures” dan 

diberikan kepada peserta yang berpartisipasi pada saat acara event 

berakhir.  

10. Thankyou Card. Berdasarkan penelitian tugas akhir Lydia Susanto 

(2017), thankyou card merupakan salah satu media yang berguna untuk 

meningkatkan hubungan sebuah brand dengan target market. Thankyou 

card diberikan kepada target konsumen yang telah membeli produk baik 

secara online maupun offline sebagai bentuk apresiasi. 

 



3.2.3 Program Media  

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1. Quiz kit 22 April 2018 Event Wadah untuk 

konsumen 

melakukan kegiatan 

acara dan sebagai 

media yang 

menuntun konsumen 

untuk membeli 

produk.  

2. Raffle Box 22 April 2018 Event Wadah untuk 

konsumen 

melakukan kegiatan 

acara dan sebagai 

media yang 

menuntun konsumen 

untuk membeli 

3 POP 22 April 2018 Event Membangun 

Awareness 

konsumen dan 

Awareness aktivasi. 

4 Social media Tidak ada batasan 

waktu 

Instagram, 

Facebook 

Membangun 

Awareness 

konsumen dan 

Awareness aktivasi. 

Serta memfasilitasi 

transaksi jual beli. 

5 Poster Maret 2018 – April 

2018 

Sekolah, 

Sekolah 

Membangun 

awareness aktivasi. 



minggu, dll. 

6 Flyer Maret 2018 – April 

2018 

Sekolah, 

Sekolah 

minggu, dll. 

Membangun 

awareness aktivasi. 

7 X-Banner 22 April 2018 Event Membangun 

awareness aktivasi. 

8 Merchandise 22 April 2018 Event Membangun 

Awareness dan after 

sales service kepada 

konsumen 

9 Booth 22 April 2018 Event Membangun 

awareness aktivasi. 

10 Thankyou 

Card 

22 April 2018 Event Membangun 

Awareness dan after 

sales service kepada 

konsumen 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Poster (A3) Biaya Cetak 3 Rp. 8.000,- Rp. 24.000,- 

2 Flyer Biaya Cetak 50 Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- 

2 X-Banner Biaya Cetak 2 Rp. 125.000,- Rp. 250.000,- 

3 Tote Bag Biaya Cetak 5 Rp. 30.000,- Rp. 150.000,- 



4 Gantungan 

Kunci 

Biaya Cetak 15 Rp. 5.0000,- Rp. 75.000,- 

5 Pin Biaya Cetak 10 Rp. 2.000,- Rp. 20.000,- 

6 Thankyou 

Card 

Biaya Cetak 3 Rp. 8.000,- Rp. 24.000,- 

7 Stiker (A3) Biaya Cetak 3 Rp. 6.000,- Rp. 18.000,- 

8 Raffle Box Biaya Cetak 1 Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- 

9 Quiz Kit (A3) Biaya Cetak 5 Rp. 8.000,- Rp. 40.000,- 

10 POP Biaya Cetak 1 Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- 

11 T-Shirt Biaya Cetak 5 Rp. 65.000,- Rp. 325.000,- 

12 Booth Biaya Sewa 2 hari Rp. 330.000,- Rp. 660.000,- 

13 Decor Booth Biaya 

Produksi 

1 Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- 

Total Rp. 2.811.000,- 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data-data mengenai hasil 

desain-desain yang telah di coba. Sehingga dapat menentukan tingkat 

keberhasilan dan keefektifan perancangan brand activation brand “Nusantara 

Treasures”. Selain itu uji coba juga dilakukan sebagai penentu apakah informasi 

yang dicantumkan dalam setiap desain sudah cukup dan efektif. Karena dengan 

media promosi yang baik, tingkat keberhasilan kegiatan yang dirancang akan 

semakin meningkat. Bagian ini terdiri atas: desain uji coba, subjek coba, jenis 

data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.   

 



 

 

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 

1. Logo Kegiatan Aktivasi 

 

Gambar 3.3 Logo Aktivasi 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Logo didesain untuk menyampaikan image dari kegiatan yang diadakan, 

yaitu fun. Selain itu, ornamen bintang dan logo type disusun tidak beraturan 

untuk memberikan kesan yang menyenangkan dan tidak kaku. Nama event juga 

dipilih berdasarkan tagline yang ditemukan yaitu “Let’s play and Explore 

Indonesia Together!”. Sehingga terciptalah logo event “Explore Nusantara”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Poster  

 

Gambar 3.4 Desain Final Poster 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Poster digunakan untuk menginformasikan mengenai event yang akan 

dilakukan oleh brand “Nusantara Treasures”. Poster berisi mengenai kapan, 

dimana, dan kegiatan apa yang dilakukan pada event “Explore Nusantara”. 

Selain itu, di dalam poster juga terdapat sekilas gambar mengenai produk yang 

bertujuan untuk menginformasikan mengenai permainan yang akan dimainkan. 



Poster akan dipasang pada tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh orang 

tua dan anak-anak. Seperti sekolah, sekolah minggu, dan lainnya. 

 

3. Flyer 

 

Gambar 3.5 Desain Final Flyer 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Desain dan konten dari flyer disamakan dengan desain poster. Kecuali, 

informasi pada  flyer lebih dipersingkat. Mengingat bahwa flyer diberikan secara 

langsung kepada target market.  Flyer akan disebarkan di tempat-tempat yang 

banyak dikunjungi oleh orang tua dan anak-anak. Seperti sekolah, sekolah 

minggu, dan lainnya. 

 

 



 

 

 

4. X-Banner 

    

Gambar 3.6 Desain Final X-Banner 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Terdapat dua desain yang digunakan dalam pembuatan x-banner. Desain 

pertama (kiri) digunakan untuk mengenalkan produk yang ditawarkan. 

Sedangkan desain kedua digunakan untuk menginformasikan kegiatan yang 

sedang diadakan pada event. Kedua x-banner digunakan pada saat event 

berlangsung. 



 

 

 

5. Merchandise 

 

Gambar 3.7 Desain Final Pin 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Desain pin diambil dari karakter yang terdapat pada produk “Nusantara 

Treasures”. Kedua karakter tersebut adalah Gatotkaca dan Srikandi. Pin akan 

diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan 

dengan cara mengambil undian. 

 

 

Gambar 3.8 Desain Final Gantungan Kunci 

Sumber : Dokumen Pribadi 



Desain gantungan kunci diambil dari karakter yang terdapat pada produk 

“Nusantara Treasures” dan logo produk itu sendiri. Gantungan kunci akan 

diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan 

dengan cara mengambil undian. 

 

 

Gambar 3.9 Desain Final Bag 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Bag akan diberikan kepada peserta yang membeli produk Nusantara 

Treasures.   

 

6. Thank you Card 

   

Gambar 3.10 Desain Final Thank You Card 

Sumber : Dokumen Pribadi 



 

Thank You Card digunakan sebagai bentuk apresiasi kepada orang-orang 

yang telah mengikuti kegiatan event ataupun telah membeli produk “Nusantara 

Treasures”.  

 

7. POP 

 

Gambar 3.11 Desain Final POP 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

POP digunakan untuk menarik perhatian calon customer dan sebagai sarana 

jual beli produk “Nusantara Treasures”. POP akan digunakan pada saat terdapat 

kegiatan/event offline. 

 

8. Quiz Cards 

 

Gambar 3.12 Desain Final Quiz Cards 

Sumber : Dokumen Pribadi 



Quiz cards berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai konten dari permainan 

“Nusantara Treasures”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang semudah 

mungkin supaya anak-anak dapat menjawabnya tanpa mengalami kesulitan. 

Selain itu, kuis-kuis tersebut juga berguna untuk mengajarkan anak membaca 

dan menulis. Quiz card digunakan pada media sosial Instagram yang berguna 

untuk meningkatkan experience target market. 

 

9. Raffle Box 

 

Gambar 3.13 Desain Final Raffle Box 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Raffle box merupakan salah satu media utama yang digunakan dalam event 

“Explore Nusantara”. Raffle box digunakan untuk mengambil undian yang berisi 

hadiah-hadiah menarik. Mulai dari merchandise-merchandise hingga 1 pack 

produk “Nusantara Treasures”. Sebelum dapat mengambil undian, peserta 

diwajibkan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan terlebih dahulu. 



 

 

10. Booth 

 

Gambar 3.14 Desain Final Booth 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Booth didesain sesuai dengan tema “Explore Nusantara” supaya peserta 

dapat mendapatkan experience yang berbeda saat memainkan dan melakukan 

kegiatan pada saat event. Booth hanya digunakan pada saat mengadakan atau 

mengikuti event online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Social Media 

 

Gambar 3.15 Contoh Feed Instagram 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

Gambar 3.16 Halaman Facebook 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Desain diatas merupakan contoh feed yang digunakan pada media sosial 

instagram dan facebook. Feed tersebut berguna untuk menginformasikan 

mengenai event “Explore Nusantara” ke masyarakat. 

 

 



12. Proposal 

 

Gambar 3.17 Desain Proposal 

Sumber : Dokumen Pribadi 

13. Stationary 

 

Gambar 3.18 Desain Stationary 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

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

Berikut merupakan profil dari expert user dan extreme user: 

1. Nama  : Marvin Ade Santoso 

Pekerjaan  : Dosen Desain Komunikasi Visual 



Sebagai   : Expert dalam bidang desain 

 

2. Nama  : Junko Alessandro 

Pekerjaan  : Dosen  

Sebagai  : Expert dalam bidang marketing 

 

3. Nama  : Lussy Jovita 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

Sebagai : Extreme  

 

4. Nama : Herman Sugihardjo 

Pekerjaan  : Marketing 

Sebagai  : Extreme 

 

5. Nama  : Tjitra Gunawanti 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

Sebagai  : Extreme 

 

Subjek coba extreme user merupakan orang tua berodmisili Surabaya yang 

memiliki anak berumur 2-6 tahun dan sering mengikuti event-event yang 

membahas mengenai anak-anak. Extreme user dipilih untuk mengetahui apakah 

event “Explore Nusantara” cukup menarik dan bermanfaat untuk mereka ikuti. 

Sedangkan expert user adalah para ahli yang bergerak dalam bidang branding 

dan sering mengikuti atau mengadakan event-event. Expert user dipilih untuk 

mengetahui apakah kegiatan “Explore Nusantara” pantas dilakukan untuk 

perancagan brand activation “Nusantara Treasures”. 

Selain expert user dan extreme user, penelitian juga menggunakan survey 

berbentuk kuisioner. Responden dari kuisioner tersebut merupakan orang tua 

berdomisili Surabaya yang memiliki anak berumur 2-6 tahun dan sering 

mengikuti event-event untuk anak-anak mereka. Subjek dipilih supaya  dapat 

mengetahui mengenai kebiasaan subjek dalam memilih dan mengikuti kegiatan/ 

event untuk anak mereka. 



3.3.3. Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan terdapat dua jenis. Wawancara dengan expert 

user dan extreme user merupakan data kualitatif. Sedangkan survey dengan 

menggunakan kuisioner merupakan data kuantitatif. Data kualitatif berfungsi 

untuk mengetahui secara detail mengenai tingkat efektifitas, daya tarik, dan 

kekurangan dari kegiatan “Explore Nusantara”. Sedangkan data kuantitatif 

berfungsi untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan target market secara akurat. 

Sehingga dengan adanya data-data tersebut, diharapkan perancangan kegiatan 

brand activation “Explore Nusantara” dapat meningkat dan menjadi lebih baik.  

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN  

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Review perancangan dan desain. 

Insight keefektifan kegiatan aktivasi 

beserta media promosi. 

  Extreme 

user 

Review perancangan dan desain. 

Insight Keefektifan kegiatan/ event. 

2 Kuesioner 

(Kuantitatif) 

Responden Persepsi responden terhadap 

perancangan dan desain. 

Pengetahuan terhadap kegiatan/ event 

sejenis. 

Insight mengenai kegiatan event. 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

 


