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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

 Merancang brand aktivasi dengan tema "Get Crafty" untuk Giftery 

Hampers yang sesuai bagi anak usia 1-5 tahun serta orangtua sang anak 

sehingga dapat mempromosikan brand Giftery Hampers sebagai brand yang 

menjual hampers yang bisa digunakan oleh sang penerima terutama anak-anak 

diusia 1-5 tahun dan memiliki variasi yang lebih banyak dibandingkan brand 

hampers lainnya.  

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

 Giftery Hampers merupakan bisnis hampers yang baru berdiri di tahun 

2017, Giftery Hampers sendiri sudah memiliki banyak kompetitor untuk bisa 

bersaing dan dikenal oleh masyarakat, Giftery Hampers memiliki beberapa 

kelebihan atau value propositions. Giftery Hampers menawarkan variasi barang 

hampers yang bisa digunakan oleh sang penerima dimana penerima disini 

difokuskan untuk anak usia 1-5 tahun.  

 Berdasarkan hasil riset dan survei yang telah dilakukan dibab 

sebelumnya ditemukan bahwa banyak orangtua merasa bahwa variasi hampers 

yang ditawarkan sekarang hampir sama semua dan ketika orangtua akan 

memberikan hal yang berbeda, para orangtua pun kebingungan karena mereka 

tidak paham betul barang apa yang akan berguna dan dipakai bagi penerima 

terutama apabila penerimanya ialah anak usia 1-5 tahun.  

 Selain itu, Giftery Hampers juga mendapatkan hasil dari riset serta 

survei yang telah dilakukan bahwa sebagian besar orangtua berkata barang 

hampers yang didapatkan hanya tersimpan dilemari karena tidak bisa terpakai 

entah karena ada foto sang anak yang berulang tahun ataupun barang serupa 

sudah banyak dan akhirnya tidak terpakai.  

 Melihat hal tersebut, Giftery Hampers memiliki kelebihan atau value 

propositions yaitu menawarkan variasi barang yang lebih beragam dimana 

variasi barang yang beragam tersebut memikirkan apakah barang yang akan 

diterima oleh anak 1-5 tahun tersebut terpakai dan tidak hanya menumpuk di 

lemari saja. Selain dari menawarkan variasi, Giftery Hampers juga menawarkan 

serta memberi wawasan kepada orangtua yang akan membeli hampers 
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mengapa penting memberikan hampers yang bisa digunakan karena yang 

mendapatkan barang hampers sebetulnya ialah sang anak, tetapi apabila 

diberikan hal seperti mug, handuk apakah anak bisa menggunakannya, oleh 

karena itu daripada memberikan hal seperti mug, handuk maka lebih baik bila 

memberikan barang yang terpakai oleh sang anak seperti pensil warna ataupun 

alat sekolah lainnya. 

 Melihat value propositions yang ditawarkan oleh Giftery Hampers bisa 

dikatakan bahwa keyword dari Giftery Hampers ialah variasi yang beragam, 

hampers yang bisa digunakan dan hampers untuk anak-anak. 

3.2.1 Konsep Gaya Desain 

 Target pasar dari Giftery Hampers ialah para orangtua yang akan 

membelikan hampers untuk acara anak mereka maupun anak-anak usia 1-5 

tahun, melihat hal tersebut gaya desain yang sesuai untuk Giftery Hampers ialah 

Flat Design. Flat Design sendiri merupakan desain yang awalnya populer untuk 

aplikasi maupun digital design karena kemudahannya untuk dimengerti serta 

kemudahan flat design dalam berinteraksi dengan pengguna tetapi sekarang flat 

design mulai digunakan dibanyak media tidak hanya di media digital saja. Melihat 

dari target pasar dan pengguna Giftery Hampers maka Flat Design cocok untuk 

digunakan dalam gaya desain Giftery Hampers karena Flat Design merupakan 

gaya desain yang gampang untuk di mengerti dan gampang berinteraksi dengan 

pengguna, Flat Desain menggunakan bentuk-bentuk simpel, karena target dari 

Giftery Hampers merupakan anak-anak usia 1-5 tahun dan orangtua mereka 

maka penting untuk memberikan hal yang simpel tetapi menarik perhatian para 

target pasar (Burmistrov et al, 2015). 

3.2.1.1 Grids 

 Ada beberapa alasan mengapa Grid sangat diperlukan untuk mendesain 

dengan adanya Grid membuat desain terlihat lebih rapi dan bersih, lebih efisien serta 

membuat desain lebih gampang diadaptasi oleh mata. Grid tidak hanya memberikan 

penataan kepada desain secara keseluruhan tetapi juga memberikan penataan dalam 

pembuatan desain secara keseluruhan termasuk proses pembuatan desain ( Menurut 

https://99designs.com, diakses pada 31 Januari 2017 oleh Meg Reid). Grid memiliki 

banyak variasi, tetapi untuk desain dari Giftery Hampers, Grid yang digunakan ialah 

Manuscript Grid dan Modular Grid. Manuscript Grid merupakan Grid yang tersimpel 
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dimana Grid ini sesuai untuk konten yang membutuhkan tulisan maupun gambar yang 

banyak mengambil tempat atau space. Grid ini biasanya digunakan untuk hal seperti 

tulisan maupun gambar yang mengambil banyak tempat baik tulisan semua, gambar 

semua maupun gabungan keduanya. Grid ini biasanya digunakan di dua halaman dari 

majalah tetapi apabila menggunakan satu halaman saja maka penampilannya cukup 

menarik dan cukup membantu desainer dalam menata sebuah konten. Manuscript Grid 

cocok ditempatkan untuk memuat promosi ataupun konten-konten selain produk dari 

Giftery Hampers yang akan menggunakan banyak gambar dan sedikit tulisan. 

 

Gambar 3.1 Manuscript Grid 

Sumber : http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/ 

  

 Selain Manuscript Grid, Grid yang digunakan oleh Giftery Hampers ialah 

Modular Grid. Modular Grid berbeda terbalik dengan Manuscript Grid, dimana 

Manuscript Grid menggunakan satu tempat untuk tulisan maupun foto saja, 

Modular Grid menggunakan satu tempat untuk beberapa kotak atau space untuk 

tulisan maupun gambar. Modular Grid cocok digunakan ketika Giftery Hampers 

memajang beberapa produk yang ditawarkan oleh Giftery Hampers atau bisa 

dikatakan seperti galeri foto. Didalam foto tersebut bisa dimasukkan atau 

diselipkan informasi (Sherin, 2017:199). 
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Gambar 3.2 Modular Grid 

Sumber : http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/ 

 3.2.1.2 Komposisi 

 Komposisi merupakan hal yang penting dalam mendesain karena 

dengan komposisi yang pas mata tidak akan lelah serta orang yang melihat tidak 

hanya melihat lalu melewatinya saja tetapi akan mengena dan tersimpan 

dipikiran orang yang melihat. Ada beberapa peraturan dalam menata komposisi 

yaitu ( Lupton dan Phillips, 2014) : 

1. Direct the eyes with leading lines 

Dimana desain perlu untuk langsung terlihat oleh mata dan 

menarik mata dalam 3 detik pertama apabila tidak mau dilewati 

begitu saja oleh mata. Hal ini dapat diwujudkan dengan 

menggunakan gambar ataupun warna yang menarik mata 

sehingga mata dapat melupakan hal lainnya dan fokus kepada 

satu hal yang ingin ditunjukkan. 

2. Scale and Hierarchy 

Dalam mendesain tentu saja ada skala serta hal yang dibuat 

lebih besar dari pada elemen desain lainnya. Hal ini membantu 

mata dalam menyerap informasi dengan mudah dalam waktu 

singkat. Dalam hal ini ada tiga hal penting yang pasti harus ada 

didalamnya yaitu Headline, Subheadline dan Text. Hal ini penting 

untuk menarik perhatian dan perhatian tersebut tidak terpisahkan 

oleh elemen pendukung lainnya. 
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3. Use elements that complement each other 

Kita sudah sering mendengar mengenai warna komplemen tetapi 

elemen komplemen kita jarang mendengarnya padahal elemen 

komplemen sama pentingnya dengan warna komplemen karena 

tanpa adanya elemen komplemen maka desain yang bagus pun 

akan terasa kurang karena kurangnya pelengkap yang 

melengkapi elemen. Elemen komplemen ini memiliki banyak 

variasi dari foto, warna maupun tulisan.  

 3.2.1.3 Typography 

 Typography ialah menata huruf, kata serta teks untuk konteks dan 

digunakan untuk menyampaikan pesan (Dabner et al, 2014 : 62). Gaya desain 

yang diangkat ialah gaya Flat Design, dalam Flat Design typography yang 

digunakan ialah typography yang bold, simpel dan efisien. Melihat hal tersebut 

typeface yang digunakan ialah Mangal untuk judul maupun teks. Mangal dipilih 

karena memiliki jenis type yang bold, simpel serta efisien seperti konsep dari Flat 

Desain. Sedangkan untuk teks menggunakan Caviar dreams. Mangal dan Caviar 

Dreams memiliki tipe huruf yang hampir sama dimana dasar dari kedua typeface 

tersebut ialah bundar.  

 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 
Gambar 3.3 Mangal Typeface 

 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 
Gambar 3.4 Caviar Dreams  

 3.2.1.4 Warna 

 Warna merupakan elemen yang selalu ada di elemen grapic desain, 

terdapat berbagai macam variasi warna yang dapat dikombinasikan. Warna juga 

memiliki kekuatan dalam penyampaian pesan. Warna dapat menyampaikan 
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emosi, beberapa warna memiliki arti universal tetapi beberapa warna juga 

memiliki arti yang tabu dibebarapa tradisi ( Dabner et al, 2014). Seperti misalnya 

merah mengekspresikan kehangatan, aktif dan semangat sedangkan biru 

mengekspresikan pasif dan mimpi ( Leong, 2012). 

 Menggunakan gaya desain Flat Desain maka warna yang akan 

digunakan untuk Giftery Hampers ialah warna yang cerah dan warna-warni dan 

menggunakan 6 sampai 8 warna dasar. 

 3.2.1.5 Gaya Illustrasi 

 Dikarenakan gaya desain yang digunakan ialah gaya Flat Desain maka 

gaya illustrasi yang digunakan pun akan menyesuaikan yaitu menggunakan gaya 

flat serta menempatkan di latar belakang yang simpel. 

 
Gambar 3.5 Gaya Illustrasi 

 

 

 3.2.1.6 Gaya Fotography 

 Gaya fotography yang akan digunakan untuk Giftery Hampers akan 

menggunakan gaya foto yang simpel dan akan menggunakan latar belakang 

yang simpel juga, melihat teori yang diangkat ialah teori flat design dimana flat 

design sendiri merupakan design yang mengangkat mengenai mudah dimengerti 

serta mudah untuk berinteraksi dengan yang melihat. Gaya fotography yang 

akan digunakan ialah gaya fotografi yang simpel dan bersih (clean). 
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Gambar 3.6 Gaya Fotografi 

(NJ) Newborn Photography Erica Haller Photography Blog 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

 Giftery Hampers merupakan bisnis yang baru berdiri di tahun 2017 oleh 

karena itu penting bagi Giftery Hampers untuk bisa dikenal serta digunakan oleh 

target market dari Giftery Hampers. Dalam mengenalkan Giftery Hampers baik 

brand maupun produk yang ditawarkan oleh Giftery Hampers dibutuhkan 

beberapa media promosi. Dalam pemilihan serta melaksanakan promosi tersebut 

dibutuhkan beberapa strategi serta beberapa media untuk memperkenalkan 

serta membantu target pasar untuk mengevaluasi kelebihan dari Giftery 

Hampers. Berikut ialah media dan strategi yang digunakan oleh Giftery Hampers: 

 3.2.2.1 Aktivasi Brand 

 Menurut penelitian oleh Arydinal Haq (2016), brand aktivasi 

dilaksanakan untuk mendekatkan brand dengan target market melalui interaktif. 

Aktivasi brand juga digunakan untuk membangun merek (brand building) 

sekaligus meningkatkan penjualan dengan menggunakan aktivitas untuk menarik 

daya tarik konsumen. Brand akan bisa dibangun dengan apa yang dijanjikan oleh 

brand tersebut, hal ini lah yang membuat pentingnya untuk menyelaraskan brand 

experiences dan brand promises, pembuktian dalam menyelaraskan brand 

experiences dan brand promises dapat dilakukan salah satunya dengan 

melakukan aktivasi brand. 

 Dalam mengenalkan Giftery Hampers, promosi yang dilakukan salah 

satunya menggunakan aktivasi merek. Aktivasi merek ini akan menguji cobakan 

paket dari Giftery Hampers menggunakan bingkisan yang dibagikan. Aktivasi 

merek pun diadakan dalam skala kecil yaitu disekolah minggu maupun disekolah 

http://blog.ericahallerphotography.com/2013/02/22/easter-mini-sessions-new-jersey-children-photographer/
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TK dengan total jumlah sekitar 50 anak untuk sekolah minggu dan sekolah TK. 

Didalam paket akan berisikan buku mewarnai, pensil warna, gantungan kunci 

serta goodie bag yang ada logo dari Giftery Hampers dan Get Crafty. Tema dan 

judul dari aktivasi merek ialah Get Crafty dimana menggunakan tema dan judul 

demikian karena sampel yang dibagikan merupakan hal yang bisa dibuat serta 

dicoba langsung oleh sang anak. Konsep dari pembagian paket tersebut ialah 

ketika anak menerima paket tersebut, mereka menerima dalam bentuk hampers 

lalu mencobanya langsung, dan ketika mereka pulang ke orangtua mereka, 

mereka dapat menceritakan dan orangtua bisa melihat dan berpikir untuk 

menggunakan Giftery Hampers melalui acara Get Crafty tersebut. 

 

 3.2.2.2 Media Sosial 

 Diera yang serba modern ini, media sosial merupakan media yang 

sangat membantu dan sangat diperlukan dalam segala aspek terutama dalam 

aspek pemasaran serta pengenalan brand. Sosial media juga membantu kita 

untuk dapat mengenalkan baik secara langsung ataupun tidak langsung brand 

kita, karena tanpa kita sadari pemasaran dalam bentuk sosial media akan kita 

jumpai setiap hari dari kita membuka mata hingga menutup mata (Kerpen, 2015). 

 Media sosial merupakan media pendukung dalam mempromosikan 

Giftery Hampers karena di era modern seperti sekarang ini semua orang 

menggunakan sosial media. Sosial media yang akan digunakan oleh Giftery 

Hampers antara lain Instagram serta Line@. Instagram sendiri merupakan media 

untuk membantu target pasar mengevaluasi kelebihan dari Giftery Hampers 

melalui tidak hanya produk yang didisplay melainkan akan ada konten yang 

berisi mengapa Giftery Hampers berbeda dari bisnis hampers lainnya, selain itu 

Instagram dapat memfasilitasi terjadinya jual beli. Sedangkan Line@ digunakan 

selain untuk memfasilitasi terjadinya jual beli juga menyediakan sarana 

pendukung  pasca transaksi jual beli. Pasca transaksi ini bisa berupa 

penyampaian komplain, saran, kritik maupun kesan dan pesan ketika membeli 

produk dari Giftery Hampers. 

 

  3.2.2.3 Iklan Majalah 

 Selain dari media online, penting juga untuk menggunakan media 

offline. Walaupun banyak atau hampir semua orang menggunakan media sosial 
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tetapi media offline juga penting untuk digunakan. Ketika sebuah perusahaan 

akan menggunakan media offline, harus dipikirkan matang-matang mengenai 

media offline yang digunakan karena media offline akan menghabiskan lebih 

banyak biaya daripada media online, tetapi tidak hanya media online saja yang 

penting digunakan karena media offline masih cukup efektif terutama untuk 

kampanye untuk memberitaukan mengenai sebuah brand atau produk baru yang 

dikeluarkan (Chandler, 2013). 

 Media offline yang digunakan oleh Giftery Hampers ialah memasukkan 

brand baik beberapa produk maupun pengetahuan mengenai brand ke majalah 

yang mencapai target pasar Giftery Hampers, misalnya dengan memasukkan ke 

majalah khusus ibu dan anak. Karena para ibu-ibu akan membaca majalah 

semacam itu dan apabila ia tertarik, ia akan bisa melihat-lihat lebih dalam lagi 

mengenai brand melalui media online maupun kontak yang tertera di majalah 

tersebut, dan majalah juga bisa menjadi media untuk menyampaikan kelebihan 

yang ditawarkan oleh Giftery Hampers karena dimajalah tidak hanya didominasi 

oleh gambar melainkan bisa dimasukkan beberapa informasi didalamnya. 

 

 3.2.2.4 Poster 

 Menurut Sabri ( dalam Mustiqon, 2012 :85) poster ialah pengambaran 

yang ditujukan sebagai gambaran, peringatan, penggugah selera serta 

mengkomunikasikan pesan secara singkat. 

 Giftery Hampers juga menggunakan media poster sebagai media 

promosi, dimana poster ini memiliki tujuan untuk membangun awareness target 

market serta membantu mengevaluasi kelebihan dari Giftery Hampers. Poster ini 

akan dipasang di sekolah-sekolah TK dengan anak usia 1-5 tahun serta baby 

day care, dimana tempat-tempat tersebut ialah tempat dimana terdapat para 

bapak atau ibu yang sudah memiliki anak dan tidak dipungkiri membutuhkan 

hampers untuk acara anak mereka. 

 

 3.2.2.5 Brosur 

 Selain menempelkan poster di sekolah-sekolah maupun baby day care, 

Giftery Hampers juga akan membagikan brosur disekolah TK maupun baby day 

care. Didalam brosur yang akan dibagikan terdapat penawaran diskon, dimana 

hal ini dipakai dengan tujuan agar memfasilitasi terjadinya jual beli. Karena ketika 
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orang melihat adanya diskon dan ketika mereka membutuhkan jasa pembuatan 

Hampers, maka mereka akan bertanya dan ketika bertanya, Giftery Hampers 

dapat menginformasikan serta membantu para konsumen mengevaluasi 

kelebihan dari Giftery Hampers dan mengapa harus menggunakan Giftery 

Hampers. 

 3.2.2.6 Web Banner 

 Selain sosial media, website sekarang merupakan hal yang paling 

sering dipakai oleh masyarakat, karena kemudahan serta serba ada di sebuah 

website, masyarakat pun akan menggunakan website sebagai media untuk 

mencari segala hal. Hal ini yang menjadi pertimbangan Giftery Hampers untuk 

menggunakan web banner atau iklan yang ada di website untuk digunakan 

sebagai media promosi. Karena website diakses oleh semua orang tidak hanya 

target market dari Giftery Hampers. Ketika target market dari Giftery Hampers 

melihat iklan di website dan melihat-lihat apa yang ditawarkan oleh Giftery 

Hampers, adanya kemungkinan untuk terjadinya proses jual beli dan secara tidak 

langsung target maket terbangun awareness nya karena ketika target market 

melihat-lihat dan ingin tau secara tidak langsung mereka akan mengenal Giftery 

Hampers melalui informasi yang ada. 

 

 3.2.2.7 Merchandise 

 Giftery Hampes juga akan membagikan merchandise. Merchandise ini 

dibagikan ketika pembagian brosur, dimana merchandise ini akan berupa 

gantungan kunci yang terdapat logo dan kontak Giftery Hampers serta sosial 

media Giftery Hampers. Tujuan pembagian merchandise ini ialah agar targte 

market penasaran dan akhirnya mencari tau apa itu Giftery Hampers, hal ini juga 

bisa digunakan sebagai membangun brand  awarenes dan menjadi media 

promosi karena ketika terget market yang mendapatkan penasaran dan mencari 

tau, secara tidak langsung target market mengetahui mengenai brand. 

  3.2.2.8 Video 

 Video ini bertujuan untuk mengenalkan kelebihan dari Giftery Hampers 

secara tidak langsung. Video ini akan diputar di media promosi seperti sosial 

media dan web banner. Dimana video ini akan mengangkat mengenai 

pentingnya memberikan hampers yang dapat digunakan oleh sang anak yang 

mendapatkan, dan bisa menjadi bahan pertimbangan maupun menarik target 
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market untuk menggunakan jasa Giftery Hampers dan mengetahui kelebihan 

Giftery Hampers dari cuplikan video singkat. 

3.2.3 Program Media  

No Media Waktu Touchpoint Channel Phases 

1 Aktivasi Brand 

- Melakukan 

aktivasi brand di 

sekolah TK 

dengan cara 

menguji coba 

kan barang 

berupa sampel 

Maret 2018 Sekolah minggu - Membangun 

Awareness 

- Membantu 

mengevaluasi 

value proposition 

2 Sosial Media Maret 2018- 

berlanjut 

- Instagram 

 

- Membangun 

Awareness 

- Membantu 

mengevaluasi 

value proposition 

- Memfasilitasi 

terjadinya jual beli 

-Menyediakan 

sarana pendukung 

pasca transaksi 

jual-beli 

3 Iklan Majalah 

-Mengiklankan 

Giftery Hampers 

di Majalah Ibu 

dan anak 

April 2018 Majalah ibu - Membangun 

Awareness 

- Membantu 

mengevaluasi 

value proposition 

4 Poster 

-Pembagian 

serta 

penempelan 

poster di 

sekolah 

April 2018 Sekolah minggu - Membangun 

Awareness 

 

5 Brosur April  2018 Sekolah minggu - Memfasilitasi 
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- Pembagian 

brosur  

terjadinya jual beli 

- Membangun 

awareness 

6 Web Banner 

- Pemasangan 

webbanner di 

website untuk 

anak dan ibu 

April 2018 Website informasi 

untuk ibu-ibu dan 

anak 

- Membangun 

Awareness 

- Membantu 

mengevaluasi 

value proposition 

7 Merchandise 

- Pembuatan 

gantungan kunci 

untuk dibagikan  

Maret-Mei 2018 -Sekolah minggu 

 

- Membangun 

Awareness 

 

8 Video  

-Pembuatan 

video yang akan 

dipasang di 

sosial media  

Maret-Mei 2018 - Instagram 

 

- Membantu 

mengevaluasi 

value proposition 

Tabel 3.1 Program Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Aktivasi Brand 

- Biaya untuk 

produk sampel 

Biaya 

produk 

40 50.000 2.000.000 

2 Sosial Media 

Advertising 

- Sponsor 

instagram 3x 

tayang 

Biaya 

pemasaran 

3 200.000 600.000 

3 Iklan Majalah 

-Pemasangan 2x 

tayang dimajalah 

Biaya 

pemasaran 

2 500.000 1.000.000 

4 Poster 

- Biaya cetak 

poster ukuran A2 

Biaya cetak 4 20.000 80.000 
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5 Brosur 

- Biaya cetak serta 

pembagian brosur 

ukuran 14.7cm x 

6cm serta biaya 

pembagian 

-Biaya 

cetak 

-Biaya 

pembagian 

100 20.000 200.000 

6 Web Banner 

-Biaya web 

banner tayang 2x 

Biaya 

pemasaran 

2 250.000 500.000 

7 Merchandise 

- Biaya cetak serta 

pembagian 

-Biaya 

cetak 

-Biaya 

pembagian 

50 20.000 1.000.000 

8 Video 

 

-Biaya 

produksi 

1 500.000 500.000 

9 Stationary -Biaya 

cetak 

20 50.000 1.000.000 

10 Foto -Biaya 

produksi 

10 50.000 500.000 

11 Produk -Biaya 

bahan 

10 100.000 1.000.000 

Total 8.380.000

  

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

 Dalam tahap ini pengumpulan data dilakukan untuk menetapkan dasar 

dari daya tarik dari baik target pasar maupun calon konsumen. Dalam tahap ini 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu desain uji coba, subjek coba, 

jenis data, instrumen pengumpulan data serta teknik analisis data. 

 Desain yang diuji coba pada tahap ini ialah stiker pada produk sampel 

untuk membantu para calon konsumen mengenal dan mengingat merek serta 

pembuatan desain media promosi, serta perlengkapan yang membantu dalam 
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aktivasi merek seperti amplop, kartu pengenal, dan hal lainnya yang membantu 

dalam proses sampling berupa aktivasi. 

 Subjek uji coba yang digunakan pun ada dua macam, subjek coba acak 

sistematis yaitu para orangtua yang sudah memiliki anak sebagai expert dan 

extreme user serta uji coba sampling dimana yang digunakan ialah sampling 

cluster. 

 Uji coba acak sistematis menggunakan orangtua, terutama ibu-ibu yang 

sudah memiliki anak memiliki anak dengan usia 17 tahun dimana dahulu beliau 

membuat hampers sendiri untuk ulangtahun anak beliau. Dengan pengalaman 

serta melihat beliau seorang ibu yang sudah memiliki anak maka beliau 

digunakan untuk subjek coba dengan meminta pendapat masukan ketika 

dicobakan dan melihatkan barang dari Giftery  Hampers maka masukan serta 

pendapat beliau dapat membantu Giftery Hampers untuk memajukan serta terus 

berinovasi dan dapat memenuhi keinginan target pasar.Selain sistem acak 

sistematis, teknik yang digunakan ialah sampling cluster, sampling cluster ialah 

sampling yang diadakan dan ditujukan kepada suatu kelompok. Kelompok disini 

ialah anak-anak TK, dimana hampers dari Giftery Hampers ditujukan agar bisa 

berguna bagi penerima, dimana penerima disini ialah anak dengan umur 1-5 

tahun, maka penting untuk menguji cobakan desain maupun barang kepada 

target pasar, karena dengan mengadakan sampling cluster maka bisa ditentukan 

apakah barang tersebut benar-benar bisa digunakan dan diterima oleh sang 

anak maupun orangtua tersebut. 

 Jenis pengumpulan data yang digunakan pun ada dua yaitu data primer 

atau bisa disebut pengumpulan data secara langsung melalui observasi bisnis 

hampers yang sudah ada sebagai pembanding dan bahan pembelajaran untuk 

Giftery Hampers, melalui wawancara baik dengan expert maupun extreme, 

dimana extreme disini ialah para ibu yang sudah memiliki anak baik yang pernah 

menggunakan jasa hampers maupun belum serta kuisioner, kuisioner pun 

diambil 2 kali dengan target yang pertama ialah mereka yang belum maupun 

sudah memiliki anak, dan kuisoner kedua merupakan kuisioner yang khusus 

untuk mereka yang sudah memiliki anak dan sebagian besar sudah pernah 

menggunakan jasa hampers. Pengambilan kuisioner bertujuan untuk membantuk 

Giftery Hampers agar dapat memenuhi kebutuhan target pasar dan dapat 

diterima oleh target pasar. Serta pengumpulan data secara sekunder, dimana 
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pengumpulan data ini didasarkan dari jurnal maupun teori dalam buku yang 

dapat mendukung serta menguatkan hasil riset dari Giftery Hampers. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam 

dimana dalam pengumpulan data lanjutan, peneliti melakukan wawancara 

dengan sumber secara langsung dan menanyakan hal-hal secara mendalam 

mengenai ide bisnis, serta inovasi yang ditawarkan oleh Giftery Hampers dan 

meminta pendapat serta saran sumber apakah Giftery Hampers dapat diterima 

oleh target pasar atau tidak. 

 

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

 

  Gambar 3.7 logo Giftery Hampers 

   
  Gambar 3.8 Logo Get Crafty untuk aktivasi brand 

   
Gambar 3.9 Amplop untuk Get Crafty 

 

 
 
Gambar 3.10 Backdrop untuk Get Crafty yang akan dipasang di sekolah minggu  
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Gambar 3.11 Contoh instagram post untuk konten seperti pengetahuan  
dan facts-facts serta instagram post untuk katalog gambar  

 
 

 
 
Gambar 3.12 map besar untuk mengirim dokumen-dokumen  

 
 

 
Gambar 3.13 Goodie bag yang akan dibagikan sewaktu 
 aktivasi dilaksanakan 
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Gambar 3.14 Iklan majalah untuk mempromosikan Giftery hampers 

 

 
 

Gambar 3.15 Letterhead untuk mengirim surat resmi 
 

 

 
 

Gambar 3.16 Gantungan kunci sebagai merchandise 
 

 
Gambar 3.17 name tag yang  

 

 
Gambar 3.18 template goodie bag  untuk dibagikan saat aktivasi 

 

 
Gambar 3.19 Poster untuk Get Crafty 
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Gambar 3.20 booth untuk aktivasi 

 

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

 1. Nama  : Lily Hartono 

 Usia   : 56 tahun 

 Pekerjaan  : pebisnis dan ibu rumah tangga 

 Sebagai  : Expert dalam bidang hampers 

 Lily Hartono dipilih menggunakan sistem acak sistematis dimana beliau 

menjadi expert atau ahli dalam bidang pembuatan hampers dikarenakan dahulu 

ia pernah membuat hampers sendiri untuk kedua anaknya. Beliau juga yang 

menginspirasi untuk membuat hampers dengan value lebih yaitu bisa digunakan 

oleh pemakai dimana target pemakai disini ialah anak dengan usia 1-5 tahun 

karena menurut beliau diusia demikian orangtua akan lebih royal untuk 

mengeluarkan uang untuk ulangtahun anak mereka. Beliau dipilih juga karena 

beliau merupakan narasumber serta pengilham dalam ide bisnis yang terbentuk. 

Oleh karena itu penting untuk menguji cobakan ide promosi maupun ide aktivasi 

dan barang yang akan dijual karena pendapat , kritik serta saran dari beliau akan 

membantu. 

 2. Nama  : Pramesticara 

     Usia   : 30 tahun 

     Pekerjaan  : Dosen Visual Communication Design 

     Sebagai  : Expert dalam bidang desain dan media promosi 

 Pramesticara merupakan dosen  Visual Communication Design di 

Universitas Ciputra, beliau merupakan expert dalam bidang desain serta media 

promosi. Pemilihan beliau sebagai expert dilakukan dengan cara sistem acak 

sistematis, dengan pertimbangan beliau juga merupakan narasumber yang 

memberikan ide serta masukan ketika terbentuknya bisnis Giftery Hampers oleh 

karena itu penting untuk menunjukkan serta meminta pendapat dan saran beliau 

mengenai uji coba yang akan dilakukan dalam segi desain serta media promosi 
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karena beliau merupakan ahli dibidang tersebut. Saran serta masukan maupun 

kritik dari beliau akan digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan tingkat 

efektifitas dari media promosi serta desain yang dianggap menarik dan akan 

menarik target pasar.  

3.3.3. Jenis Data  

 Uji coba produk akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif 

dengan mewawancarai para expert serta melakukan wawancara langsung 

kepada extreme sebagai prosedur penelitian dengan menunjukan hasil eksekusi 

desain uji coba serta acara aktivasi yang diadakan dengan tujuan untuk 

mengetahui pendapat, tanggapan, saran maupun kritik dari para ahli. Dari 

menunjukan eksekusi desain tersebut dapat pula diuji seberapa besar daya tarik 

serta tingkat efektivitas baik para ahli maupun calon konsumen. Dengan 

dilakukannya uji coba baik desain maupun sedikit sampel, akan diketahui 

seberapa besar respon subjek uji coba, jika respon dari uji coba baik maka akan 

ada peningkatan agar Giftery Hampers bisa lebih dikenal dan lebih baik lagi, 

sedangkan bila respon tidak terlalu baik atau ada yang kurang maka akan 

dilakukan revisi untuk menjadi lebih baik sesuai dengan ekspektasi serta 

keinginan calon konsumen maupun para ahli. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Instrumen pengumpulan data yang akan dilakukan ialah melalui metode 

pengumpulan data baik secara primer dan sekunder. Data primer ialah data yang 

didapatkan langsung melalui wawancara, data sekunder merupakan data yang 

didapatkan dari yang sudah ada sebelumnya. Data primer yang digunakan dalam 

perancangan ini meliputi saran, pendapat, masukan maupun review dari para 

expert dan extreme. Dimana expert disini ialah ahli dalam bidang pembuatan 

hampers atau dulunya pernah membuat sendiri paket hampers serta ahli dalam 

bidang desain dan media promosi. Sedangkan extreme disini ialah ibu rumah 

tangga yang sudah sering memesan paket hampers baik untuk ulang tahun sang 

anak maupun acara lainnya, wawancara extreme pun dilakukan pada saat 

pelaksanaan aktivasi dengan mewawancarai ibu-ibu yang sudah memiliki anak 

ditempat acara aktivasi diadakan. 
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NO 

TEKNIK 

PENGUMP

ULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Review desain  

Insight mengenai barang yang 

ditawarkan dan cara mempromosikan 

Insight strategi media promosi 

  Extreme user Persepsi terhadap prototype 

Review mengenai cara bisnis 

ditawarkan 

Pandangan mengenai acara aktivasi 

Tabel 3.2 teknik pengumpulan data 

  


