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Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan  

Pada bab ini menjelaskan keterkaitan antara teori–teori yang telah dijabarkan 

pada bab 2. Dengan terkaitnya teori–teori tersebut, maka akan tercipta konsep desain 

sebagai solusi dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di bab 1. Solusi desain 

yang dimaksud adalah merancang buku cerita fabel berjudul “Benny Si Kucing” yang 

ditujukan untuk anak–anak usia 5–7 tahun. Tujuan buku cerita ini adalah mengajarkan 

pendidikan moral kepada anak–anak melalui amanat dari cerita yang disampaikan. 

Sehingga dengan diajarkan nilai moral ini, diharapkan anak–anak dapat berperilaku 

lebih baik lagi dan dapat membedakan perilaku yang baik dan salah. 

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Pada bab ini menjelaskan solusi desain komunikasi visual yang akan digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang dijabarkan di bab latar belakang masalah. Solusi 

komunikasi visual terbagi menjadi dua, yaitu : 

(1) Brand verbal (Unique Selling Proposition) buku cerita “Benny Si Kucing” ini adalah 

mengajarkan pendidikan moral dan pembangunan karakter (character building) kepada 

anak–anak usia 5–7 tahun, buku cerita ini memberikan pelajaran, amanat, dan pesan 

moral berharga kepada anak– anak agar mereka dapat berperilaku lebih baik lagi 

untuk kedepannya. 

(2) Brand attributes, yaitu beberapa kata kunci (keywords) yang diambil dari brand 
verbal. Brand attributes untuk buku cerita “Benny Si Kucing” adalah : ceria, 

menyenangkan, mendidik, belajar, nilai moral, dan anak–anak. Dari keywords brand 
attributes tersebut dapat dikembangkan menjadi tagline untuk buku cerita ini. Tagline 
yang sesuai untuk buku cerita ini adalah : “Senangnya Belajar Bersamaku” 

 

3.2.1. Konsep Gaya Desain 

 Pada bab ini menjelaskan gaya desain yang digunakan dalam perancangan 

buku cerita ini. Gaya desain utama yang digunakan pada buku cerita ini adalah gaya 

kartun Amerika modern. Menurut M. Keith Booker (2014), kartun adalah semacam 

ilustrasi atau gaya desain berbasis 2 dimensi, bisa berupa animasi atau ilustrasi saja. 

Ciri–ciri utama kartun adalah gaya gambarnya yang non-realistis atau semi realistis. 



 
 

 30 

Beberapa tokoh kartun juga memiliki bentuk wajah dan tubuh yang lucu dan konyol, 

karena tokoh kartun ini bertujuan untuk menghibur audiences dengan leluconnya. 

Gaya kartun terus berkembang seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi juga 

melandasi berkembangnya kartun. Kartun Amerika modern ini dipopulerkan oleh 

saluran televisi ternama, seperti Cartoon Network, Disney Channel, dan Nickelodeon. 

 
Gambar 3.1 Contoh kartun Amerika modern (Adventure Time) 

Sumber : www.wired.com 
 

Untuk buku cerita “Benny Si Kucing”, gaya kartun ini digunakan pada semua 

tokoh, semua latar belakang/ background, cover buku cerita, media promosi, dan 

merchandises. Karena gaya kartun adalah gaya desain yang paling melekat dengan 

anak–anak prasekolah sampai anak–anak sekolah dasar. Tokohnya–tokohnya yang 

lucu memberikan kesan yang menarik bagi anak–anak. Selain tokohnya, warna yang 

digunakan pada buku cerita ini juga harus menarik bagi anak–anak. Kartun anak 

identik dengan color tone atau warna yang dominan terang, cerah, ceria, atau 

berwarna lembut. Color tone ini juga digunakan pada semua tokoh, semua latar 

belakang/background, pada text, cover buku, media promosi, dan merchandises.  
 

3.2.1.1. Konsep Pemilihan Tokoh dan Pemilihan Warnanya 

 Tokoh adalah aspek terpenting dalam suatu buku cerita. Menurut Arimbi 

Bimoseno (2013), tokoh adalah pelaku–pelaku yang ada dalam suatu karya fiksi 

(cerita). Sedangkan, karakter adalah watak atau sifat (personality) yang dimiliki tokoh–

tokoh fiksi tersebut. Buku cerita ini menggunakan genre fantasi. Tokohnya adalah 

hewan yang berperilaku seperti manusia (fabel). Pada buku ini, semua hewan sudah 

bisa berdiri dan berjalan dengan 2 kaki, bisa menggunakan tangannya, memakai 

pakaian, serta bisa bicara dan berperilaku layaknya manusia. Di dunia fantasi buku 
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cerita ini, beragam hewan sudah berevolusi menjadi individu yang cerdas dan 

bersosialisasi (hidup berdampingan) layaknya manusia modern.  

Berdasarkan buku “The Art of Zootopia” (2016), tim produksi film Zootopia ingin 

mengembangkan tokoh–tokoh hewan dari Disney Classics, menjadi tokoh–tokoh 

hewan yang hidup lebih modern, sehingga lebih terkait/ related dengan perilaku dan 

kehidupan sosial jaman sekarang. Pola pikir unik mereka yang menginspirasi penulis 

untuk menggunakan tokoh fabel modern pada buku cerita anak. Setelah dilakukan 

research tentang beragam jenis hewan dan bagaimana cara menghubungkan perilaku 

hewan dengan perilaku manusia, maka tokoh yang terpilih untuk buku cerita ini adalah: 

x Benny Si Kucing 
Benny adalah seekor anak kucing laki-laki berumur 6 tahun yang berperan 

sebagai tokoh utama (protagonis). Penulis memilih tokoh kucing karena menurut 

Harini N. Syaidah (2017) kucing adalah salah satu hewan yang paling disukai dan 

aman bagi banyak anak. Menurut Arimbi Bimoseno (2013), tokoh utama adalah 

tokoh yang berperan paling penting karena lebih sering diceritakan daripada tokoh 

lain. Sebenarnya, Benny memiliki sikap yang baik, tapi dia sedikit nakal untuk 

seusianya. Seperti anak lain, Benny terkadang masih melakukan beberapa 

perbuatan tidak baik, tetapi orang tuanya selalu menasehati Benny agar dia dapat 

menjadi anak yang lebih baik dan tidak beperilaku buruk lagi. 
 

Benny memiliki warna dominan jingga (orange). Menurut artikel pada website 

GOODMINDS.id (2016), warna jingga (orange) memiliki makna yang ceria, 

semangat, percaya diri, energik, dll yang sesuai dengan karakter Benny sendiri. 

Warna jingga ini juga tidak terlalu mencolok mata. Benny memakai baju singlet dan 

celana pendek saat di rumah. 

 
Gambar 3.2 Benny Si Kucing sebagai protagonis utama 

Sumber : data pribadi 
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x Mama 
Mama Benny sengaja dipanggil “Mama” saja agar anak–anak tidak bingung 

akibat nama tokoh yang terlalu banyak. Mama adalah seekor kucing yang juga 

berperan sebagai tokoh utama. Mama adalah ibu rumah tangga yang sangat rajin 

bersih-bersih rumah dan sangat sayang keluarga. Mama adalah sosok ibu yang 

baik dan cukup tegas kepada Benny. Terkadang, Mama marah, jika Benny berbuat 

salah. Tapi perilaku tegas ini demi kebaikan Benny. Mama selalu menasehati Benny 

agar Benny dapat menjadi anak yang lebih baik dan tidak beperilaku buruk lagi.  
 

Mama juga memiliki warna dominan jingga (orange) seperti Benny. Menurut 

artikel pada website GOODMINDS.id (2016), warna jingga (orange) memiliki makna 

yang ceria, semangat, percaya diri, energik, dll yang sesuai dengan karakter Mama 

sendiri. Selain itu, Mama memakai pakaian berwarna pink magenta. Alasan 

digunakannya warna pink yang cukup kuat tersebut adalah meskipun Mama adalah 

wanita yang feminim, Mama juga sosok ibu yang tegas. 

 

Gambar 3.3 Mama sebagai tokoh utama  

Sumber : data pribadi 

 
x Papa 

Papa Benny sengaja dipanggil “Papa” saja agar anak–anak tidak bingung 

akibat nama tokoh yang terlalu banyak. Papa adalah seekor kucing yang juga 

berperan sebagai tokoh utama. Papa adalah kepala keluarga yang sangat baik, 

sabar, dan rajin bekerja untuk menafkahi keluarganya. Tapi Papa lebih pendiam dan 

netral daripada Mama, karena Papa sangat sabar. Meskipun Papa lebih banyak 
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diam, tapi Papa tetap selalu menasehati Benny agar Benny dapat menjadi anak 

yang lebih baik dan tidak beperilaku buruk lagi. 
 

Papa juga memiliki warna dominan jingga (orange) seperti Benny dan Mama. 

Tapi Papa memiliki kumis yang lebih banyak dan alis yang lebih tebal, dan pakaian 

berkerah agar Papa terlihat seperti pria dewasa. Menurut artikel pada website 
GOODMINDS.id (2016), selain memiliki makna yang ceria, warna jingga (orange) 

juga memiliki makna ketenangan dan kehangatan yang sesuai dengan karakter 

Papa yang sabar dan tenang.  

 
Gambar 3.4 Papa sebagai tokoh utama 

Sumber : data pribadi 

 

x Willy Si Penguin 

Willy adalah teman dekat/ sahabat Benny di sekolah dasar yang baru 

diceritakan pada chapter 2. Willy berperan sebagai tokoh deutragonis. Menurut 

Arimbi Bimoseno (2013), deutragonis adalah tokoh kedua yang selalu berada pada 

pihak protagonis dan selalu mendampingi protagonis (Benny). Tokoh deutagonis ini 

juga memiliki peran untuk mendukung protagonis dalam menghadapi dan 

menyelesaikan masalah. Tetapi, pada chapter 3, Willy hanya berperan sebagai 

tokoh minor saja. Willy adalah seekor penguin kecil yang selalu diganggu (di-bully) 

anak nakal karena badannya yang kecil. Benny mulai berteman dengan Willy 

semenjak hari pertama sekolah. Benny selalu membela Willy ketika dia mau 

diganggu anak lain di sekolah. 
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Willy memiliki badan yang pendek dan sedikit gemuk. Willy memiliki bulu 

berwarna biru tua dan putih karena dia adalah penguin. Dia juga memiliki paruh dan 

kaki berwarna jingga. Sebenarnya, penguin memiliki bulu berwarna hitam, tapi buku 

cerita ini menghindari warna hitam agar tidak terlalu gelap dibanding tokoh lainnya. 

Dia memakai baju seragam SD berwarna putih-merah kalau di sekolah. 

 
Gambar 3.6 Willy sebagai tokoh deutragonis 

Sumber : data pribadi 

 
 

x Bella 

Bella adalah adik perempuan Benny yang baru lahir dan diceritakan pada 

chapter 3. Meskipun Bella masih bayi dan belum bisa bicara, Bella juga berperan 

menjadi tokoh utama disamping Benny, Mama, dan Papa. Bella adalah seekor 

kucing kecil yang lucu dan cantik. Awalnya, Benny mengeluh Karen a adiknya ini 

bukan laki-laki melainkan perempuan. Lalu, Benny menjadi iri dengan Bella karena 

Bella lebih diperhatikan Mama. Tetapi Benny harus belajar untuk lebih menerima 

dan menyayangi Bella dan tidak boleh iri atau egois dengan adiknya. 

Bella juga memiliki warna dominan jingga (orange) seperti Benny, Mama, dan 

Papa. Bella memiliki muka yang lucu, karena matanya yang besar dan 

senyumannya yang manis. Menurut artikel pada website GOODMINDS.id (2016), 

warna jingga (orange) memiliki makna yang ceria, semangat, percaya diri, dll yang 

sesuai dengan karakter Bella sendiri. Warna jingga ini juga tidak terlalu mencolok 

mata. Bella memakai baju bayi berwarna soft pink. 
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Gambar 3.5 Bella sebagai tokoh utama 

Sumber : data pribadi 

 

x Boris 
Boris adalah seekor anak anjing jenis bulldog berbadan besar yang berperan 

sebagai tokoh antagonis utama yang hanya diceritakan pada chapter 2. Menurut 

Menurut Arimbi Bimoseno (2013), tokoh antagonis adalah peran lawan protagonis 

karena tokoh ini sering menjadi musuh yang menyebabkan konflik terjadi. Biasanya, 

tokoh antagonis dan protagonis selalu mengalami pertikaian. Pertikaian itu terus 

berkembang sampai terjadi klimaks. Boris adalah anak kelas 3 yang selalu suka 

mengganggu adik kelas yang lebih kecil, termasuk Benny dan Willy. Boris dan 

temannya suka mengganggu adik kelas karena Boris merasa badannya lebih besar 

dari anak lain. 

Buku cerita ini menggunakan anjing bulldog sebagai tokoh antagonis karena 

anjing jenis bulldog dikenal anak–anak sebagai anjing galak. Boris memiliki warna 

abu–abu kecoklatan dan putih karena sesuai salah satu warna asli anjing bulldog. 

Selain itu, beberapa orang mengatakan warna abu–abu sebagai warna yang kurang 

ceria. Tapi, buku ini menghindari warna hitam agar tidak terlalu gelap dibanding 

tokoh lainnya. Dia memakai baju seragam SD berwarna putih-merah di sekolah. 
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Gambar 3.7 Boris sebagai tokoh antagonis 

Sumber : data pribadi 

 

x Roko Rakun 
Roko adalah seekor anak rakun yang berperan sebagai tokoh antagonis 

kedua disamping temannya, Boris. Roko hanya diceritakan pada chapter 2 di 

sekolah. Roko juga berperan sebagai lawan protagonis, Roko adalah anak yang 

selalu berada di pihak Boris. Sama dengan Boris, Roko juga anak kelas 3 yang 

nakal dan sangat suka mengganggu adik kelas, termasuk Benny dan Willy. 

 Penulis menggunakan rakun sebagai tokoh antagonis kedua karena rakun 

adalah salah satu hewan yang nakal, usil, dan suka mencuri. Warna pada tokoh 

Roko ini disesuaikan dengan warna rakun asli. Roko memiliki tubuh berwarna abu–

abu kecoklatan, memiliki corak hitam-putih pada wajahnya, dan ekornya bercorak 

belang–belang warna hitam. 

 
Gambar 3.8 Roko sebagai tokoh antagonis kedua 

Sumber : data pribadi 
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3.2.1.2. Konsep Logo Buku 

 Logo buku cerita “Benny Si Kucing” cukup sederhana agar mudah diingat. 

Logo buku ini berbentuk seperti papan kayu dengan tulisan. Papan kayu tersebut 

adalah barang kesukaan Benny, papan kayu itu selalu dipasang di depan kamarnya.  

Logo buku ini terdiri dari judul (“Benny”) dan sub-judul (“Si Kucing” dan “By 
Jessica Desmonda”). Typefaces yang digunakan pada judul adalah TimKid, sedangkan 

typefaces yang digunakan pada sub-judul adalah Grobold. Minimum size untuk logo 

buku cerita ini adalah 5 cm x 2.5 cm. 
 

 
Gambar 3.9 Logo Buku Cerita 

Sumber : Data pribadi 
 

3.2.1.3. Konsep Tipografi 

 Buku cerita ini memiliki gaya desain kartun Amerika. Maka dari itu, konsep 

tipografi yang digunakan pada buku cerita ini juga harus disesuaikan dengan gaya 

kartun Amerika yang bertema kanak–kanak, playful, dan lucu. Buku cerita ini memilih  

4 typefaces (font) san-serif. Typefaces ini memiliki kesesuaian dengan gaya kartun 

Amerika karena juga bertema playful dan lucu bagi anak–anak. 
 

1) TIMKID (Bold) 
Typefaces ini digunakan pada judul pada logo buku. TimKid adalah typefaces yang 

bertema kartun dan playful. Typefaces ini terlihat seperti tulisan tangan anak kecil 

(handwritten), tetapi tetap bisa dibaca. Oleh karena itu, typefaces ini digunakan 

pada text “Benny” agar memberikan kesan kanak–kanak. 
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Gambar 3.10 Typefaces TimKid 
Sumber : www.dafont.com 

 
2) GROBOLD 

Typefaces ini digunakan pada sub-judul pada logo buku. Grobold adalah typefaces 

tebal bertema kartun. Typefaces ini sangat memberi kesan playful bagi anak–anak. 

Typefaces Grobold ini digunakan pada text “Si Kucing” dan “By Jessica Desmonda”  

 
 

Gambar 3.11 Typefaces Grobold 
Sumber : www.dafont.com 

 
3) ALIN KID & CALIBRI (Bold Italic) 

 

Text pada buku cerita ini menggunakan 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Maka, jenis typefaces yang digunakan juga berbeda. 

Text Bahasa Indonesia menggunakan typefaces Alin Kid. Typefaces ini memiliki 

tema kartun anak–anak. Typerfaces ini juga terlihat seperti tulisan tangan anak kecil 

(handwritten), sehingga memberikan kesan kanak–kanak dan playful. 
Sedangkan, untuk text Bahasa Inggris menggunakan typefaces Calibri bold italic. 
Agar terlihat sebagai pembeda saja. 
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       Gambar 3.12 Typefaces Alin Kid    Gambar 3.13 Typefaces Calibri bold italic 
           Sumber : www.dafont.com   Sumber : www.dafont.com 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media 

memerlukan media promosi untuk mencapai customer yang dituju. Channel 
phases media promosi adalah membangun awareness (kesadaran customer mengenai 

suatu produk atau jasa yang ditawarkan), mengevaluasi dan menyampaikan value 
proposition pada costumer, memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli, atau 

menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli.  

Berdasarkan rumusan masalah dan solusi desain komunikasi visual yang telah 

disampaikan, berikut adalah media promosi buku cerita “Benny Si Kucing” yang akan 

dipilih dalam mencapai target market, yaitu : 

1) Media sosial 

Media sosial yang akan digunakan untuk mempromosikan buku cerita ini adalah 

Instagram dan . Media sosial ini akan ditujukan kepada target market sekunder, 

yaitu orang tua dari anak berusia 5-7 tahun. Instagram adalah media sosial yang 

paling mudah dijangkau dan sering digunakan untuk berbisnis. Media sosial 

berguna untuk membangun awareness (kesadaran customer mengenai produk 

yang ditawarkan) dan mengevaluasi value proposition. Media sosial ini akan 

berisi iklan produk, foto produk, dan mini quiz tentang nilai moral sebagai feature 
tambahan. Dalam berbisnis sebuah produk, pemilik bisnis harus melakukan 

strategi agar produknya terlihat menarik di depan orang–orang. Salah satunya 

adalah mengiklankan foto produk. Foto produk ini berguna untuk membangun 

awareness (kesadaran customer mengenai produk yang ditawarkan) dan 

mengevaluasi value proposition. 
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Untuk menciptakan foto produk yang menarik, buku cerita “Benny Si Kucing” 

akan bekerja sama dengan salah satu photographer. 
 

2) Poster A2 

Poster adalah salah satu media promosi yang paling penting dan sering 

digunakan dalam berbisnis. Poster digunakan untuk membangun awareness 

(kesadaran customer mengenai produk atau jasa yang ditawarkan). Poster sering 

ditemui di banyak tempat umum, seperti mall dan toko–toko. Ukurannya yang 

besar dapat menarik perhatian orang–orang. Selain itu, poster juga berupa iklan 
pada media sosial untuk memperluas jaringan. 
 

3) Brosur A5 

Brosur juga salah satu media promosi yang paling penting dan sering digunakan 

dalam berbisnis. Biasanya, brosur langsung diberikan atau disebarkan kepada 

orang–orang yang sedang lewat di tempat umum, seperti mall. Brosur digunakan 

untuk membangun awareness (kesadaran customer mengenai produk atau jasa 

yang ditawarkan). Brosur berukuran lebih kecil dari poster, sehingga mudah 

dibawa kemana–mana. 
 

4) Point of purchase (POP) 
Point of purchase (POP) adalah media promosi berbentuk tempat untuk display 

buku yang menarik dan cukup besar. POP untuk display buku, biasa ditemui di 

toko–toko buku, pameran buku, supermarket, dll. POP digunakan untuk 

membangun awareness (kesadaran customer mengenai produk yang 

ditawarkan) dan mengevaluasi value proposition. Tampilan visual POP harus 

dirancang semenarik dan semenonjol mungkin agar memberi daya tarik 
customer, mendorong customer untuk mengevaluasi value proposition produk 

lebih lanjut, dan mendorong niat customer untuk membeli produk ini. 
 

5) Merchandises 
Merchandises produk adalah media promosi yang sering digunakan oleh banyak 

bisnis. Merchandises berguna untuk membangun awareness (kesadaran 

customer mengenai produk yang ditawarkan) dan mengevaluasi value 
proposition. Merchandises ini akan diiklankan pada media sosial dan dibagikan 

(giveaway) kepada anak–anak pada event tertentu. Merchandises yang 

digunakan buku cerita “Benny Si Kucing” adalah : 
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o T-shirt adalah kaos ukuran anak–anak yang memiliki sablon bergambar tokoh 

buku cerita ini, yaitu Benny dan Willy, serta logo. 
 

o Bantal kain berbentuk persegi yang memiliki sablon bergambar tokoh buku 

cerita ini, yaitu Benny serta logo. 
 

o Goodie bag adalah kantong tas kain yang memiliki sablon bergambar tokoh 

buku cerita ini, yaitu Benny serta logo. 
 

o Keychain adalah gantungan kunci yang bergambar tokoh buku cerita ini, yaitu 

Benny dan Willy, serta logo. 

 

3.2.3 Program Media  

Berikut adalah tabel program media promosi (marketing timelines) buku cerita 

“Benny Si Kucing”, beserta waktu, touchpoints, dan channel phases-nya : 

 

No Media Waktu Touchpoints Channel Phases 

1 Media Sosial 

Foto produk 

Setelah buku jadi, 

Mei-Oktober 2018 

Instagram. Membangun Awareness 
target market. 
Mengevaluasi value 
proposition. 

2 Poster   Mei-Oktober 2018 Instagram, 

Pakuwon Mall, 

Sekolah. 

Membangun Awareness 
target market. 

 

3 Brosur Mei-Oktober 2018 Pakuwon Mall, 

Sekolah. 

Membangun Awareness 
target market. 

 

4 POP (Point of 
purchase) 

Setelah buku jadi, 

Mei-Oktober 2018 

Pakuwon Mall, 

Sekolah. 

Membangun Awareness 
target market. 
Mengevaluasi value 
proposition. 
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5 

 

Kaos  Setelah buku jadi, 

Mei-Oktober 2018 

Pakuwon Mall. 

Sekolah. 

Membangun Awareness 
target market. 
Mengevaluasi value 
proposition. 

6 Bantal  Setelah buku jadi, 

Mei-Oktober 2018 

Pakuwon Mall. 

Sekolah. 

Membangun Awareness 
target market. 
Mengevaluasi value 
proposition. 

7 Keychain  Setelah buku jadi, 

Mei-Oktober 2018 

Pakuwon Mall. 

Sekolah. 

Membangun Awareness 
target market. 
Mengevaluasi value 
proposition. 

8 Goodie bag  Setelah buku jadi, 

Mei-Oktober 2018 

Pakuwon Mall. 

Sekolah. 

Membangun Awareness 
target market. 
Mengevaluasi value 
proposition. 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

 Berikut adalah tabel anggaran belanja buku cerita “Benny Si Kucing”, media 

promosi, dan merchandises-nya. Tabel anggaran belanja ini berisi perhitungan–

perhitungan atas semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat desain dan semua 

biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi desain. 
 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Buku cerita Biaya Cetak 20 pcs 100.000 2.000.000 

2 Poster A2 Biaya Cetak 10 pcs 20.000 200.000 

3 Brosur A5 Biaya Cetak 30 pcs 2.000 60.000 

4 Point of purchase Biaya Cetak 2 pcs 500.000 1.000.000 

5 Kaos  Biaya Cetak 10 pcs 60.000 600.000 
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6 Bantal  Biaya Cetak 10 pcs 50.000 500.000 

7 Goodie bag Biaya Cetak 10 pcs 50.000 500.000 

8 Keychain Biaya Cetak 15 pcs 10.000 150.000 

Total 5.010.000 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (Prototype) 

Setiap produk selalu membutuhkan uji coba prototype. Menguji coba suatu produk 

itu sangat penting karena bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, atau daya tarik customer 
dari produk yang dihasilkan. Maka, pada sub-bab ini akan dijelaskan desain uji coba, 

subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.   

 

3.3.1. Desain Uji Coba (Mock-up Solusi Desain) 

 Berikut adalah hasil mock-up solusi desain buku cerita “Benny Si Kucing” yang 

sesuai dengan hasil temuan bab 3.1 dan bab 3.2. Mock-up tersebut akan digunakan 

untuk keperluan uji coba produk. Hasil desain uji coba yang ditunjukkan mulai dari 

cover buku cerita, contoh halaman buku cerita, dan tight tissue media promosi (poster, 

brosur, point of purchase atau POP, kaos, bantal, goodie bag, dan keychain). 
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Gambar 3.14 Mock-up buku cerita dan media promosi 

Sumber : Data pribadi 
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3.3.2. Subjek Coba (Responden/ Expert User & Extreme User) 

   Setelah proses pembuatan desain uji coba (mock-up solusi desain) selesai, 

kegiatan uji coba produk ini memerlukan subjek coba. Subjek coba produk terdiri dari : 

x Expert user adalah para ahli dalam bidang desain, ilustrasi, kartun, buku cerita, 

pendidikan moral dan pendidikan karakter melalui buku cerita, serta printing 
process atau finishing untuk buku cerita anak. Kegiatan uji coba produk kepada 

para expert user dilakukan dengan wawancara (kualitatif). Maka, expert user 
yang akan dipilih sebagai subjek uji coba produk adalah : 

 

1) Ecky Oesjady 

Merupakan expert (ahli) dalam bidang desain grafis, ilustrasi, buku komik, dan 

buku cerita. Beliau adalah desainer dan ilustrator yang berasal dari Surabaya. 

Selain itu, Beliau adalah salah satu pendiri dari Atama Studio. Di Atama 

Studio, Beliau berpartisipasi dalam pembuatan buku “Fable Aesop, Suara 

Sunyi Satwa, Legends of The Legends, Vandaria Saga : Ratu Seribu Tahun, 

Harta Vaeran, dan Zeitnot”. 
 

2) Merlyn Olivia Sanjaya 

Merupakan expert (ahli) dalam bidang desain grafis, ilustrasi, dan desain buku 

cerita anak. Merlyn adalah ilustrator buku cerita anak dari Surabaya. Merlyn 

adalah alumni dari jurusan Visual Communication Design di Universitas 

Ciputra. Karya terbaiknya adalah buku cerita fabel berjudul “All About Todd”.  
 

3) Nurlita Priyandini 

Merupakan expert (ahli) dalam bidang desain grafis, ilustrasi, dan desain buku 

komik. Nurlita adalah salah satu ilustrator buku komik dari Surabaya. Nurlita 

adalah alumni dari jurusan Visual Communication Design di Universitas 

Ciputra. Karya terbaiknya adalah buku komik bertema pengetahuan alam  

antariksa berjudul “Wulan dan Reza : Mari Melihat Planet”. 
 

4) Raymond Suharto 

Merupakan expert (ahli) dalam bidang printing process (percetakan) untuk 

keperluan desain grafis. Beliau adalah pemilik dari salah satu tempat 

percetakan terbaik di Surabaya, bernama Zoë Printing. Sebagai ahli dalam 

bidang printing process, Beliau dapat memahami finishing dan format 

penyimpanan data yang cocok untuk buku cerita anak dan media promosinya. 
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5) Renata Kusuma 

Merupakan expert (ahli) dalam bidang desain grafis, ilustrasi, buku komik, dan 

buku cerita. Beliau adalah desainer dan ilustrator yang berasal dari Surabaya. 

Selain itu, Beliau adalah salah satu pendiri dari Atama Studio. Di Atama 

Studio, Beliau juga berpartisipasi dalam pembuatan buku “Fable Aesop, Suara 

Sunyi Satwa, Legends of The Legends, Vandaria Saga : Ratu Seribu Tahun, 

Harta Vaeran, dan Zeitnot”. 

 

x Extreme user untuk subjek uji coba buku cerita “Benny Si Kucing” adalah anak 

berusia 5-7 tahun atau orang tua dari anak yang sangat suka membeli dan 

sangat hobi membaca macam–macam buku cerita. Kegiatan uji coba produk 

kepada extreme user dilakukan dengan wawancara (kualitatif). Maka, extreme 
user yang akan dipilih sebagai subjek uji coba produk adalah : 
 

1) Ariya, anak dari Pak Chris 

Umur : 6 tahun 
 

Ariya adalah anak laki-laki berumur 6 tahun. Ariya adalah anak pertama dari 

Pak Chris dan Bu Inge, dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Ariya 

dikenal sebagai anak pintar yang sangat suka membaca buku, termasuk buku 

cerita anak. Dia memang memiliki hobi membaca buku sejak masih TK. Ariya 

juga sering dibelikan buku cerita dan komik dari Gramedia.  
 

2) Inge Oktavia, ibu dari Ariya 

Inge adalah ibu dari Ariya. Menurut Bu Inge, Ariya adalah anak pintar yang 

sangat suka membaca buku, termasuk buku cerita. Ariya memang memiliki 

hobi membaca buku cerita dan komik sejak TK. Bu Inge sering membelikan 

buku cerita untuk Ariya. Karena Beliau menganggap buku cerita itu sangat 

penting untuk dibaca anak–anak karena banyak mengandung pesan moral. 
 

3) Ratu Nurul Sifa, anak dari Bu Vina 

Umur : 7 tahun 

Sifa adalah anak perempuan berumur 7 tahun. Sifa adalah anak kedua dari 

Ibu Vina, dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Sifa dikenal sebagai anak 

yang sangat suka membaca buku, termasuk buku cerita anak. Dia memang 

memiliki hobi membaca buku semenjak masuk SD. Ariya juga sering dibelikan 

buku cerita oleh orang tuanya. 
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4) Vina Videlia 

Bu Vina adalah ibu dari Sifa. Menurut Bu Vina, Sifa adalah anak pintar yang 

sangat suka membaca buku, termasuk buku cerita. Sifa memang memiliki 

hobi membaca buku cerita dan komik sejak masuk SD. Bu Vina sering 

membelikan buku cerita untuk Sifa. Karena Beliau menganggap buku cerita itu 

sangat penting dan bermanfaat untuk dibaca anak–anak karena banyak 

mengandung pesan–pesan dan ajaran moral. 

5) Yusuf Fahri, anak dari Bu Fatma 

Umur : 7 tahun 

Yusuf adalah anak laki-laki berumur 7 tahun. Yusuf adalah anak pertama dari 

Bu Fatma, dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Yusuf dikenal sebagai 

anak yang sangat pintar dan suka membaca buku, termasuk buku cerita anak. 

Dia memang memiliki hobi membaca banyak buku cerita dan komik sejak 

masih TK. Yusuf suka membaca banyak buku di perpustakaan. Dia juga 

sering dibelikan buku cerita dan komik oleh orang tuanya. 

 

x Selain itu, penulis juga akan melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 

untuk uji coba produk di vihara Mojokerto. Peserta/ responden FGD ini adalah 

anak-anak sekolah minggu laki-laki dan perempuan berusia 6-7 tahun di vihara 

Mojokerto. Kegiatan uji coba produk kepada peserta FGD ini dilakukan dengan 

wawancara (kualitatif). 

 

3.3.3. Jenis Data  

 Berikut adalah jenis data yang akan diuji cobakan dan ditanyakan kepada expert 
user, extreme user, dan responden. 

Pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada expert user : 

1) Kriteria apa saja yang dimiliki buku cerita anak yang bagus? 

2) Color tone/ warna apakah yang paling sesuai untuk buku cerita anak? 

3) Bagaimana cara melakukan giveaway promotional media kepada customer 
berdasarkan pengalaman expert? 

Setelah expert menjawab pertanyaan di atas, penulis akan menunjukkan buku cerita 

“Benny Si Kucing” untuk dibandingkan dengan kriteria expert. 
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1) Apakah jalan cerita pada buku cerita ini sudah baik dan jelas? 
2) Apakah pesan moral yang disampaikan di akhir cerita sudah baik dan jelas? 
3) Apakah penampilan visualnya (karakter, warna, tipografi, dll) sudah bagus? 
4) Apakah layout dan komposisi pada buku cerita ini enak dilihat? 
5) Apakah feature Bahasa Inggris pada buku ini berguna untuk pembacanya? 
6) Apakah buku cerita ini sudah memenuhi kriteria buku cerita yang baik?  

Jika belum, apakah ada kritik dan saran? 

 

Pertanyaan wawancara khusus untuk Raymond Suharto : 
 

Sebelum masuk ke pertanyaan, penulis akan menunjukkan buku cerita “Benny Si 

Kucing” dan media promosinya (poster, brosur, POP, kaos, bantal, goodie bag, dan 

keychain). Lalu, penulis akan masuk ke sesi pertanyaan. 

1) Dalam mencetak buku cerita dan media promosi ini, format penyimpanan data 

apakah yang kualitas cetak gambarnya dan warnanya paling sesuai dengan 

kualitas asli Adobe Illustrator ? 
2) Jenis bahan apakah yang sesuai untuk cover buku dan isi halamannya? 
3) Berapa jumlah minimal order dan biaya untuk cetak offset? 
4) Berapa dpi yang diperlukan untuk mencetak poster A2 dan Point of Purchase 

(POP) full-color ukuran besar? 
5) Bahan apakah yang sesuai untuk mencetak POP dan berapakah biayanya? 
6) Bahan kain apa yang sesuai untuk menyablon kaos, bantal, dan goodie bag? 

x Berapa biaya sablon kaos dan apakah ada minimum ordernya? 
x Berapa biaya sablon bantal dan apakah ada minimum ordernya? 
x Berapa biaya sablon goodie bag dan apakah ada minimum ordernya? 

7) Berapa biaya cetak keychain acrylic? Apakah ada ketentuan tertentu? 
 

Pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada extreme user : 

1)  Apakah jalan cerita buku cerita ini sudah baik dan jelas? 
2)  Apakah pesan moral yang disampaikan di akhir cerita sudah baik dan jelas? 
3)  Apakah penampilan gambarnya (tokohnya, warnanya, dll) sudah bagus? 
4)  Apakah bacaan pada buku cerita ini mudah dimengerti? 
5)  Apakah feature Bahasa Inggris pada buku ini berguna untuk anak-anak? 
6)  Kesimpulannya, apakah buku cerita ini menarik dan bermanfaat? 
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Pertanyaan Focus Group Discussion yang akan ditanyakan kepada responden : 

1)  Apakah jalan cerita buku cerita ini sudah baik dan jelas? 
2)  Apakah pesan moral yang disampaikan di akhir cerita sudah baik dan jelas? 
3)  Apakah penampilan gambarnya (tokohnya, warnanya, dll) sudah bagus? 
4)  Apakah bacaan pada buku cerita ini mudah dimengerti? 
5) Apakah feature Bahasa Inggris pada buku ini berguna untuk anak-anak? 
6)  Kesimpulannya, apakah buku cerita ini menarik dan bermanfaat? 

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & Sekunder) 

 
NO PENGUMPULAN DATA SUMBER DATA INSTRUMEN 

1. Wawancara (Kualitatif) Expert user - Review kriteria yang dimiliki buku    

..cerita yang baik. 

- Review color tone yang sesuai untuk   

.buku cerita anak.  

- Review tentang pengalaman bisnis  

.buku cerita expert. 
- Review plot cerita. 

- Review pesan moral di akhir cerita. 

- Review penampilan visual dan layout. 
- Review feature Bahasa Inggris. 

- Review finishing untuk buku cerita  

.dan media promosi. 

 Wawancara (Kualitatif) Extreme user - Review jalan cerita. 

- Review pesan moral di akhir cerita. 

- Review penampilan gambar. 

- Apakah bacaan pada buku ini    

mudah dimengerti? 

- Review feature Bahasa Inggris. 

- Apakah buku ini menarik dan 

bermanfaat? 
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2. Focus Group Discussion 
(Kuantitatif) 

Responden - Review jalan cerita. 

- Review pesan moral di akhir cerita. 

- Review penampilan gambar. 

- Apakah bacaan pada buku ini    

mudah dimengerti? 

- Review feature Bahasa Inggris. 

- Apakah buku ini menarik dan 

bermanfaat? 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


