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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan diketahui bahwa perlunya 

merancang sebuah aktivasi brand untuk jasa custom produk aksesoris bayi Tiny 

Tales yang sesuai untuk target market yaitu ibu-ibu muda yang memiliki anak-anak 

yang berumur 1-5 tahun, sehingga (1) dapat memperkenalkan jasa custom produk 

aksesoris bayi Tiny Tales kepada masyarakat luas, (2) dapat menciptakan 

hubungan atau interaksi langsung dengan konsumen dengan tujuan untuk 

membangun rasa percaya dan ingatan kepada para konsumen 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Menurut Sandy (2015:80) untuk mengembangkan sebuah brand diperlukan 

pengetahuan mengenai nama, image, dan proses aktivasi yang baik. Hal tersebut 

dimaksudkan agar konsumen dapat mengenal dan membedakan produk yang di 

tawarkan dari para pesaing. Untuk mengingkatkan pembentukan brand diperlukan 

beberapa atribut internal yaitu brand verbal dan brand attribute: 

a) Brand Verbal  

Brand verbal atau Unique Selling Preposition adalah sebuah deskripsi 

kelebihan yang ada dalam sebuah brand yang membedakan dengan lainnya. 

Brand verbal untuk jasa custom produk aksesoris bayi ini adalah menawarkan 

jasa custom aksesoris bayi untuk produk bantal, guling, nursing cover, selimut 

hoodie, selimut bayi, dan lain-lainnya. Jasa custom ini juga sudah 

menyediakan berbagai macam pattern atau pola yang dapat langsung di pilih 

oleh para konsumen. Dari pattern atau pola yang sudah di sediakan pun dapat 

disesuaikan dengan keinginan konsumen. Berikut beberapa kelebihan jasa 

custom produk aksesoris bayi Tiny Tales ini: 

 Konsumen dapat mengubah warna dan pola pattern yang telah di 

sediakan. Template untuk produk telah disediakan oleh penulis. 

 Jasa custom ini memberikan platform atau tempat bagi para ibu-

ibu muda yang memiliki anak-anak yang berusia dari 1-5 tahun 

untuk mengekspresikan (self-expression) kreativitas mereka 

dengan menggunakan aksesoris bayi sebagai kanvas.  
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 Selain itu bahan kain yang di gunakan juga aman (child friendly) 

untuk di pakai oleh anak-anak.  

b) Brand attributes 

Brand attributes menjelaskan tentang keywords atau kata kunci dari nilai– 

nilai sebuah brand. Kata kunci untuk jasa custom ini adalah custom, self-

expression, kreativitas, child friendly. 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Konsep gaya desain yang akan di gunakan dalam perancangan ini adalah flat 

design. Flat design merupakan gaya desain minimalis yang lebih menekankan 

pada fungsi atau kegunaan, dimana unsur-unsur hiasan dianggap tidak perlu 

(Amell, 2015). Flat design merupakan suatu terapan dari gaya Swiss style atau 

yang disebut juga dengan International Typographic Style. Swiss style di 

perkenalkan antara tahun 1940 hingga 1950 di Swiss, dan mulai dikenal di dunia 

online pada tahun 2012. Swiss style memiliki beberapa ciri khas yaitu penggunaan 

grid, penggunaan typeface berjenis sans serif, serta penekanan pada tipografi. 

Seiring berjalannya waktu Swiss Style pun berevolusi menjadi flat design (Andrew, 

2014) 

Salah satu karakteristik dari flat design adalah penggunaan warna-warna yang 

cerah. Palet warna yang digunakan oleh flat design juga cenderung memiliki 

banyak penggunaan warna dibandingkan dengan gaya desain lainnya (Cousins, 

2013). Sedangkan untuk layout flat design menetapkan simplicity atau 

kesederhanaan. Layout flat design terbentuk dari bentuk-bentuk geometris yang 

memberikan jarak atau ruang (negative space) yang cukup antara setiap elemen-

elemen gambar, sambil mengurangi dekorasi yang tidak perlu. Dengan 

mengurangi dekoras-dekorasi yang tidak perlu, konten yang ingin diperlihatkan 

pun lebih jelas (Velozo, 2016). 

Anak-anak pada usia 0-5 tahun lebih menikmati warna-warna yang cerah atau 

bersih, karakter yang lucu, dan dengan jumlah text yang minimal. Anak-anak 

sensitive terhadap warna dan cahaya. Pada usia ini anak-anak lebih 

menggunakan visual memory (Gollety dan Guichard, 2011). Anak-anak lebih 

mudah mengerti dengan bentuk gambar karena gambar dapat berbicara lebih 

banyak daripada tulisan. Dengan melihat gambar mereka bisa berimajinasi dan 

mengartikan sendiri apa arti atau cerita dari gambar tersebut. Anak-anak lebih 
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mudah fokus kepada suatu gambar dibandingkan tulisan yang kecil (Faustina, 

2017). Dari data yang telah di kumpulan dapat di simpulkan bahwa flat design 

cocok untuk anak-anak yang beusia 0-5 tahun karena desainnya yang lebih fokus 

terhadap bentuk-bentuk yang simpel dan warna-warna yang cerah. 

Tipografi yang akan di gunakan adalah typeface yang berjenis sans serif. 

Menurut Strizver (2014) San serif adalah huruf tanpa serif. Kata sans memiliki arti 

tanpa dalam bahasa Perancis. Huruf sans serif terkenal dengan 

kesederhanaanya, juga tampilan industrialnya yang memiliki potongan bersih. Ada 

2 hal yang menentukan kesuksesan desain terkait dengan penggunaan tipografi, 

yaitu legibility dan readability. Legibility berhubungan dengan kemudahan dalam 

mengenali dan membedakan huruf atau karakter, sedangkan readability 

berhubungan dengan tingkat keterbacaan suatu teks. Seperti data yang telah 

dipaparkan diatas, anak-anak yang berusia 0-5 tahun lebih mudah untuk 

mengenali bentuk gambar, karena itu untuk konsep tipografi yang di pilih adalah 

sans serif. Selain itu seperti teori flat design yang telah dijelaskan diatas typeface 

berjenis sans serif merupakan salah satu ciri khas dari gaya desain yang 

digunakan yaitu flat design. Flat design memiliki ciri-ciri untuk mengurangi 

dekorasi-dekorasi yang tidak diperlukan sehingga isi atau konten yang ingin 

diperlihatkan akan menjadi lebih jelas. Typeface yang akan digunakan adalah sans 

serif dengan bentuk yang sederhana dan cenderung rounded. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Typeface Reef 

Sumber: freetypography.com 
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Gambar 3.2 Typeface Gotham Rounded Medium Italic 

Sumber: fontsgeek.com 

Gambar 3.3 Typeface Gotham Rounded Medium 

Sumber: fontsgeek.com 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Sebagai sebuah bisnis yang baru didirikan, jasa custom aksesoris bayi 

membutuhkan serangakaian media promosi yang terintegrasi untuk 

memperkenalkan jasa custom ini kepada target market. Berikut media promosi 

yang akan di gunakan: 

1. Media social 

Platform media sosial yang akan digunakan adalah Instagram. Instagram 

dipilih sebagai media karena berdasarkan hasil penelitian bahwa media sosial 

Instagram sedang mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat pesat. 

Instagram adalah sebuah situs berbagi foto yang dapat mendorong 

keterlibatan atau interaksi konsumen dengan brand. Instagram akan berfungsi 

untuk meningkatkan awareness dari produk, Media Instagram juga befungsi 
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sebagai katalog pattern atau pola yang akan disediakan, sebelum terjadinya 

transaksi jual beli via Line: Free Calls & Messenger. 

2. Poster 

Poster merupakan media promosi yang di gunakan untuk menarik 

perhatian. Jika poster yang menarik di tempatkan pada tempat yang benar 

maka poster tersebut dapat memikat orang-orang terdekat dan mengingatkan 

mereka tentang produk atau jasa yang di tawarkan. Poster dipilih menjadi 

media promosi karena menurut Tolliday (2017) poster memiliki kemampuan 

untuk tetap diingat oleh konsumen dan dapat menjadi media yang berguna 

untuk usaha kecil dan menegah dalam meningkatkan brand awareness dan 

menjadi tempat untuk menyampaikan informasi. Poster akan dipasang 

seminggu sebelum event, dan akan dipasang di mall yang akan menjadi 

tempat event. Selain itu poster juga dapat di pasang di media social. 

3. Point of purchase 

Point of purchase merupakan kegiatan promosi yang dilakukan dengan 

cara menampilkan sebuah produk di sebuah event dengan tujuan untuk 

menarik perhatian konsumen. POP dapat di letakkan di event untuk 

memperkenalkan jasa custom aksesoris bayi dan konsumen dapat melihat 

langsung produk yang di tawarkan. 

4. Giveaway promotional item 

Giveaway promotional item merupakan produk yang memiliki logo, pesan, 

slogan yang diberikan secara gratis kepada konsumen. Giveaway promotional 

item di pilih menjadi salah satu media karena cara promosi ini memiliki 

kelebihan yaitu dapat di simpan oleh konsumen hingga konsumen mengingat 

sebuah brand dalam jangka waktu yang lebih panjang di bandingkan dengan 

iklan (Thorne, 2014). Kegiatan giveaway akan dilakukan pada saat event, 

promotional item yang akan diberikan kepada 5 pengunjung pertama booth 

Playdate with Tiny Tales 

5. Banner (online) 

Banner dapat di pasang sebagai advertisement online seperti pada konten 

sponsor di Instagram. Menurut Idemudia dan Jones (2015), iklan banner terus 

mendorong aktivitas internet dan pendapatan untuk toko-toko online dalam 

beberapa tahun terakhir, karena iklan tersebut berevolusi dari iklan yang 

kurang efektif kemudian menjadi iklan yang lebih efektif. Banner dipilih 
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menjadi salah satu media promosi karena online banner dapat memancing 

pengunjung masuk ke halaman layanan ataupun halaman produk yang telah 

disediakan. Online banner dipasang untuk meningkatkan awareness 

konsumen. 

6. X banner 

X Banner adalah banner tegak lurus yang memiliki alat penyangga dari 

pipa-pipa besi yang berbentuk X di belakangnya, sehingga bisa diletakkan di 

atas lantai secara mandiri. X Banner di pasang untuk meningkatkan 

awareness konsumen dan menyampaikan informasi tentang event-event 

yang akan di lakukan. 

7. Packaging 

Packaging merupakan salah satu unsur untuk membangun rasa percaya 

konsumen dengan penjual. Packaging yang aman tentu akan memberikan 

rasa aman kepada para pembeli. Menurut hasil survei The Dotcom 

Distribution Packaging Report 2015 menyatakan bahwa 60% responden yang 

membeli barang secara online akan membagikan/share foto produk dan 

packaging yang telah mereka dapatkan. Hal tersebut dapat meningkatkan 

atau menambahkan konsumen baru. Bedasarkan hal tersebut maka 

packaging di pilih sebagai salah satu media promosi (https://ecommerce-

platforms.com/ecommerce-selling-advice/how-important-is-packaging-for-

your-ecommerce-business diakses pada 18 febuari 2018). 

8. Merchandise 

Merchandise dari suatu produk, mampu meningkatkan awareness pada 

konsumen maka dipilihlah merchandise sebagai bagian dari aktivasi dan 

media promosi. Bentukan merchandise yang akan digunakan berupa 

gantungan kunci dan stiker. 

 

 

 

 

 

 

https://ecommerce-platforms.com/ecommerce-selling-advice/how-important-is-packaging-for-your-ecommerce-business
https://ecommerce-platforms.com/ecommerce-selling-advice/how-important-is-packaging-for-your-ecommerce-business
https://ecommerce-platforms.com/ecommerce-selling-advice/how-important-is-packaging-for-your-ecommerce-business
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3.2.3 Program Media  

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Media social Agustus 2018 

– dan 

seterusnya 

Instagram, Line 

untuk 

memperkenalkan 

bisnis ini kepada 

masyarakat luas 

Membangun 

Awareness 

konsumen, 

memfalisitasi 

terjadinya transaksi 

jual beli 

 

2 Poster 9-16 

September 

2018 

Instagram, Event 

perkenalan di 

Mall 

Membangun 

Awareness 

konsumen, 

menyampaikan value 

proposition 

 

3 Banner 

online 

9-16 

September 

2018  

Instagram, Event 

perkenalan di 

Mall 

Membangun 

Awareness 

konsumen, 

menyampaikan value 

proposition 

4 Packaging 15-16 

September 

2018 

Instagram, event 

perkenalan di 

mall 

After sales service 

kepada konsumen 

5 POP 15-16 

September 

2018 

Event 

perkenalan di 

mall 

Membangun 

Awareness konsumen 

akan keberadaaan 

produk 

6 X Banner 15-16 

September 

2018 

Event 

perkenalan di 

mall 

Membangun 

Awareness 

konsumen, 
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menyampaikan value 

proposition 

7 Giveaway 

Promotional 

Item 

15 September 

2018 

giveaway 

dilakukan 

dengan pada 

saat event yang 

akan di 

selenggarakan. 

Giveaway yang 

diberikan berupa 

voucher diskon 

untuk pembelian 

produk tiny tales. 

Membangun 

awareness konsumen 

8 Merchandise 15 September 

2018 – 

Oktober 2018 

Instagram, event 

perkenalan di 

mall 

Membangun 

awareness konsumen 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

Berikut tahapan event yang akan dilakukan oleh Tiny Tales customized baby 

goods: 

1. Nama event yang akan dilakukan adalah Playdate with Tiny Tales. 

2. Event akan dilakukan di PTC pada tanggal 15-16 September 2018. 

3. Langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan Instagram yang 

akan di isi informasi-informasi tentang Tiny Tales. Serta Instagram juga di 

buat sebagai katalog pattern-pattern yang akan disediakan. 

4. Event yang diadakan adalah Photo Contest dengan menggunakan barang-

barang yang akan disediakan di booth Tiny Tales. Booth Tiny Tales akan 

menyediakan mainan untuk anak-anak dan produk-produk Tiny Tales yang 

dapat digunakan sebagai properti foto. 
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Langkah-langkah untuk mengikuti Photo Contest adalah sebagai berikut: 

1. Bagi 5 pengunjung pertama booth Playdate with Tiny Tales akan diberikan 

Voucher diskon 10% pembelian barang-barang Tiny Tales. Hal ini berlaku 

pada hari pertama dan kedua. 

2. Kegiatan foto-foto akan dilakukan di booth Playdate with Tiny Tales dengan 

menggunakan produk-produk Tiny Tales yang sudah disediakan. 

3. Foto akan di upload ke Instagram dengan menggunakan hashtag. Hashtag 

yang akan digunakan adalah #playdate #tinytales #tinytalesphotocontest. 

4. Foto-foto yang telah di upload akan di repost oleh admin Tiny Tales. 

5. Pengumuman pemenang akan diumumkan setelah event selesai yaitu 

pada tanggal 17 September 2018. 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Media social - - - - 

2 Poster A3 Biaya cetak 5 lbr Rp. 7.500,- Rp. 37.500,- 

3 Paper bag 
(packaging) 

Biaya cetak 10 pcs Rp. 8.000,- Rp. 80.000,- 

4 Backdrop 
untuk booth 

Biaya cetak 1 pcs Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- 

5 X Banner Biaya cetak 1 pcs Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- 

6 Tas untuk 
giveaway 

Biaya 
eksekusi 
desain 

2 pcs Rp. 175.000,- Rp. 350.000,- 

7 POP Biaya 
eksekusi 
desain 

1 pcs Rp. 1.250.000,- Rp. 1.250.000,- 

8 Stiker Biaya 
eksekusi 
desain 

50 lbr Rp. 4.000,- Rp. 200.000,- 

9 Gantungan  
kunci 

 

Biaya 
eksekusi 
desain 

50 pcs Rp. 6.500,- Rp. 325.000,- 

10 Pin Biaya 
eksekusi 
desain 

50 pcs Rp. 7.500,- Rp. 375.000,- 

11 Banner 
online 
(Instagram) 

Biaya 
pasang 

Per 
1000 
view 

Rp. 42.000,- Rp. 42.000,- 
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12 Sewa tempat Biaya sewa Untuk 
2 hari 

Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- 

Total  Rp. 6.759.500,- 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk (prototype) dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan 

data-data yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menetapkan efektivitas 

dari brand activation yang dirancang untuk Tiny Tales customized baby goods. 

Tahap uji coba ini terdiri dari: (1) desain uji coba, (2) subjek coba, (3) jenis data, 

(4) instrumen pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data.    

 

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

Berikut prototype desain uji coba yang berupa mock-up untuk jasa custom 

produk aksesoris bayi Tiny Tales. 

1. Logo Tiny Tales 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Gambar logo Tiny Tales 

2. Logo aktivasi brand yaitu Playdate with Tiny Tales 

 

Gambar 3.5 Gambar logo aktivasi brand 
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3. Media Sosial untuk Tiny Tales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Gambar mock-up instagram untuk Tiny Tales 

 

 

Gambar 3.7 Gambar tightissue Banner ads untuk aktivasi brand Playdate 
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4. Packaging untuk Playdate 

 

Gambar 3.8 Packaging untuk aktivasi brand Playdate 

 

5. Merchandise untuk aktivasi brand Tiny Tales 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Gantungan kunci yang akan dibagi pada saat aktivasi brand 
Playdate with Tiny Tales 

 

Gambar 3.10 Pin yang akan dibagi pada saat aktivasi brand Playdate with Tiny 
Tales 
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6. X Banner untuk aktivasi brand Tiny Tales 

 

Gambar 3.11 Tightissue X Banner yang akan digunakan pada saat aktivasi brand 
Playdate with Tiny Tales 
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7. POP yang akan digunakan pada saat aktivasi brand Playdate with Tiny 

Tales 

 

Gambar 3.12 POP akan digunakan pada saat aktivasi brand Playdate with Tiny 
Tales, POP berupa gantungan yang berbentuk pohon yang akan digunakan 

untuk menggantung produk dari Tiny Tales 
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8. Poster untuk aktivasi brand Playdate with Tiny Tales 

 

Gambar 3.13 Poster yang akan diletakkan di mall 5 hari sebelum event aktivasi 
brand Playdate with Tiny Tales 
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9. Desain Booth aktivasi brand Playdate with Tiny Tales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Desain Booth untuk aktivasi brand Playdate with Tiny Tales 

 

10. Desain voucher giveaway bagi 5 orang pertama yang datang ke booth 

Playdate with Tiny Tales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Tightissue desain voucher untuk aktivasi brand Playdate with Tiny 
Tales 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Menurut Bungin (2013) responden adalah orang yang diperkirakan menguasai 

data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Karena dari responden 

akan diperoleh data yang dapat digunakan untuk untuk menganalisa dan 

menetapkan efektivitas dari brand activation dan media promosi yang dirancang 

untuk tiny tales customized baby goods. Oleh karena itu responden atau 

narasumber d pilih berdasarkan pengalaman yang sudah mereka hadapi di dalam 

bidang jasa custom baik sebagai penjual maupun pembeli serta didalam bidang 

brand activation. Berikut beberapa profil dari expert dan extreme user yang dipilih:   

• Azhari, sebagai expert dipilih dengan cara sistem acak sistematis beliau 

adalah pemilik dari Ark Project yang menawarkan jasa custom cushion dan 

berpengalaman di bidang marketing untuk jasa custom. Melihat hal tersebut 

pendapat dari beliau yang akan diterima pada saat uji coba dapat digunakan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dari media promosi aktivasi brand dan 

media promosi yang dirancang untuk Tiny Tales customized baby goods. 

• Ari Kurniawan, Senior Graphic Designer, Art Director, berpengalaman 

dalam mendesain komunikasi desain event, dan graphic design. Bapak Ari 

Kurniawan dipilih sebagai expert user. 

• Indriana, Seorang ibu rumah tangga berumur 30 tahun yang sering 

membuat barang-barang custom untuk anak-anaknya. Ibu Indriana dipilih sebagai 

extreme user. 

Serta akan dilakukan aktivasi dalam skala kecil disebuah baby school untuk 

mengobservasi, memperkenalkan, dan mempromosikan Tiny Tales customized 

baby goods kepada target market. Aktivasi dilakukan dengan berkomunikasi 

langsung dengan para target market. Pada aktivasi tersebut akan diberikan baby 

bib kepada ibu-ibu yang mengunjungi booth kecil yang akan disediakan. 

3.3.3. Jenis Data  

Metode penelitian berkenaan dengan cara pengumpulan data yang selanjutnya 

data tersebut dapat menghantarkan pada pencapaian tujuan dan manfaat tertentu 

(Muharto & Ambarita, 2016). Metode penelitian data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif 

dilakukan dengan memperoleh data secara langsung yaitu dengan melakukan 

wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode untuk memperoleh 
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keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab (Bungin, 2013:133). 

Responden atau narasumber dipilih berdasarkan pengalaman yang sudah mereka 

hadapi di dalam bidang jasa custom baik sebagai penjual maupun pembeli serta 

didalam bidang brand activation. Tanggapan yang didapatkan dari para responden 

bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dapat digunakan untuk 

menganalisa efektivitas dan daya tarik dari aktivasi brand dan desain prototype 

yang dirancang untuk Tiny Tales customized baby goods. Dari data-data yang 

telah di dapatkan akan digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki desain jika 

tanggapan yang diterima kurang baik, sedangkan jika tanggapan yang diterima 

cukup baik maka, desain uji coba akan di tetapkan sebagai desain akhir   

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penggalian data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diambil dari sumber data primer atau data yang berasal dari sumber langsungnya. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dengan 

artian dengan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya.  Data primer dari 

penelitian ini diperoleh dengan metode metode kualitatif. Metode pengumpulan 

data kualitatif dilakukan dengan memperoleh data secara langsung yaitu dengan 

melakukan wawancara langsung kepada expert dan extreme user. Data primer 

yang diperoleh berupa saran, masukan, pendapat, dan review dari para expert dan 

extreme user. Expert disini berarti orang yang ahli dalam bidang jasa custom dan 

aktivasi brand sedangkan extreme adalah ibu rumah tangga yang sering membuat 

produk dengan menggunakan jasa custom. 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Review desain untuk brand activation 

dan media promosi tiny tales 

customized baby goods 
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Insight strategi untuk brand activation 

dan media promosi tiny tales 

customized baby goods 

 

  Extreme user Persepsi terhadap prototype brand 

activation dan media promosi tiny tales 

customized baby goods 

Preferensi media promosi untuk tiny 

tales customized baby goods 

 

Tabel 3.3 Pengumpulan data 

  


