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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Merancang komik dengan penggabungan tema komik Shonen dan edukasi 

untuk komik “Stella the Shonen” yang sesuai bagi para remaja berumur 12 – 18 

tahun, sehingga mempermudah untuk belajar sejarah komik Jepang, 

mendapatkan referensi cara / teknik, dan gaya gambar yang diaplikasikan dalam 

buku komik “Stella the Shonen Girl : Adventure in Mysterious Manga Gallery”.  

Selain itu, buku ini akan dirancang sesuai dengan informasi tepat dan mudah 

dipahami oleh pembaca untuk mendapatkan pengetahuan tentang buku edukasi 

komik “Stella the Shonen”. Dengan tema cerita petualangan, misteri, komedi, dan 

sejarah akan memberikan konten menarik bagi pembaca untuk membaca buku 

komik “Stella the Shonen Girl : Adventure in Mysterious Manga Gallery”.  

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

A. Brand Verbal  

 Buku komik “Stella the Shonen Girl” merupakan buku edukasi yang 

bertujuan untuk membantu para pembaca mencari referensi tentang gaya gambar, 

teknik, dan konten sejarah komik Jepang, serta dapat di gunakan sebagai studi 

dasar kesastraan Jepang. Value Preposition dari buku komik yang ditawarkan 

adalah buku dengan konten visual yang dapat memudahkan para remaja untuk 

menangkap isi informasi sejarah manga yang ada di dalam buku komik tersebut, 

disertai alur cerita yang menarik dengan unsur petualangan, gambar yang aman 

dan menarik untuk para pembaca untuk membaca disertai dengan referensi 

informasi yang tepat dan mudah dipahami. Buku komik dengan ukuran A4 ini akan 

memberikan detil informasi yang akan di muat didalam buku tersebut. Konten 

didalamnya akan dibuat fullcolor pages agar enak untuk dibaca 

  

B. Brand Attributes  

 Kata kunci untuk buku komik “Stella the Shonen Girl” ini adalah “a 

Manga”, “Fun content”, dan “educational”. Perancangan buku ini seimbang antara 

visual dan tulisan sehingga orang lebih mudah mengerti untuk menangkap konten 

isi sejarah dan cerita dengan konsep manga shonen dan unsur petualangan, 
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misteri, dan sejarah pada umumnya, disertai dengan gambar manga dan isi konten 

dengan informasi yang diangkat dari hasil penggalian data yang sesuai dengan 

nilai sejarah yang bersifat edukasional. Penulis akan menggunakan referensi data 

primer dan sekunder mengenai bagaimana cara merancang komik agar menarik 

orang untuk membaca komik ini.  

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

A. Graphic Standar Manual (GSM) 

1. Logo Typeface dan Filosofinya 

 Judul Komik “Stella the Shonen Girl” menggunakan warna merah dan font 

Huggable yang memberikan karakteristik sudut pandang orang pertama sebagai 

karakter protagonist yang terikat didalam cerita utama pada komik ini, untuk 

memberikan adanya keterkaitan dengan pengalaman probadi tokoh utama 

dengan  kejadian-kejadian misterius yang dialaminya di dalam kehidupannya. 

Serta dengan font huggable ini yang memberikan karakteristik  pengalaman tokoh 

utama memiliki petualangan seru dan menyenangkan didalam kehidupannya.  

 

Gambar 3.2.1.1.1. Logo Utama  

Sumber. Desain Penulis Sendiri.  
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2. Minimum Clear Space Protection  

 Jarak minimum antara logo “Stella the Shonen Girl” dengan objek desain 

lain adalah 1 cm. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan bentuk 

logo sehingga tidak tertutup dengan objek lainnya.  

Gambar 3.2.1.1.2. Minumum Clear Space Logo 

Sumber . Desain Penulis Sendiri  

3. Logo Misuse  

 Penggunaan logo “Stella the Shonen Girl” memiliki beberapa peraturan 

dalam pengunaan. Berikut ini disebutkan peraturan penggunaannya. 

 Logo tidak boleh didistorsi  

 Logo tidak boleh berubah warna  

 Logo tidak boleh dirotasi  

 Logo tidak boleh diubah bentuknya 

 Logo tidak boleh dirubah fontnya. 
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B. Gaya Gambar   

 Gaya gambar yang dipakai didalam komik ini adalah gaya ¼ chibi yang 

menjadi sebuah gaya gambar yang dapat diterima oleh kategori anak-anak sampai 

dengan remaja (Taiyo Ame, 2017). Tidak hanya bertujuan untuk memberikan 

kesan tampak lucu, tetapi dengan gaya ini dapat memberikan kesan komedi, aksi, 

dan serius. Seperti contoh mengambil referensi gaya gambar chibi pada gambar 

di bawah ini.  

Gambar 3.2.1.1.3. Contoh Referensi Gambar Anatomi Chibi 

Sumber. Taiyo Ame (2017). 

 

 Selain penggunaan chibi pada cerita utama, untuk membedakan karakter 

didalam lukisan dengan menggunakan lineart water brush khusus untuk memberi 

kesan bahwa mereka berasal dari lukisan itu.  

 

C. Konsep Karakter  

 1. Stella  

 Stella merupakan tokoh protagonis di dalam cerita “The Shonen  Girl” ini 

yang terinspirasi dari karakteristik tokoh utama dalam sebuah cerita komik shonen 

pada umumnya. Tokoh utama pada buku komik shonen pada awal cerita 

memberikan tokoh utama dengan karakteristik pemula yang ingin belajar sesuatu 

untuk mendapatkan pengalaman apa yang ia capai nantinya, dengan berbagai 

tantangan atau halangan untuk memberikan kesan tokoh tersebut memiliki sebuah 

perkembangan didalam sebuah cerita. 

 Stella diambil dari nama “Style” dan “La”. “Style” yang berarti desain, dan 

“La” memberikan indentifikasi nama feminim sebagai karakter yang memiliki hobi 
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menggambar didalam cerita dan dia tertarik ingin belajar menggambar dengan 

teknik lain. Untuk memberikan kesan shonen, maka karakter ini dibuat tomboy.   

 Warna utama pada karakter ini menggunakan warna Velvet untuk 

memberi kesan dia memiliki keberanian, semangat, dan feminisme didalam 

dirinya.  

 

Gambar 3.2.1.1.4 . Stella  

Sumber. Design penulis sendiri 

 

 2. Sunny  

 Sunny merupakan tokoh tritagonis pada cerita “The Shonen Girl”. 

Karakter ini terinspirasi dari karakter yang mempunyai sifat untuk membantu 

protagonis untuk mengawali sebuah petualangan didalam suatu cerita.  

 Nama “Sunny” yang memiliki arti cerah, dan ceria. Konsep karakter ini 

dibuat kebalikan dari tokoh utama yang gemar shonen, namun tokoh ini lebih 

menekankan pada shoujo dan sebagai karakter rival yang ramah.  
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 Warna utama pada karakter ini adalah menggunakan warna cerah seperti 

kuning, dan orange, untuk memberi kesan yang menggambarkan dengan sikap 

ceriah dan selalu gembira pada karakter ini.  

 

Gambar 3.2.1.1.4 Sunny  

Sumber. Design Penulis Sendiri 

 

3. Penny 

 Penny Merupakan tokoh tritagonis pada cerita “The Shonen Girl”. 

Karakter ini terinspirasi dari karakter yang mempunyai sifat untuk membantu 

protagonis untuk mengawali sebuah petualangan didalam suatu cerita dan juga 

sebagai teman dekat Sunny dan Stella dalam hal menggambar.  

 Nama “Penny” diambil dari nama “Pen” yang berarti pena. Alasan 

mengambil nama tersebut untuk memberi kesan, bahwa tokoh ini bersahabat pena 

dengan Sunny dan Stella didalam cerita ini  

 Konsep warna Penny menggunakan warna dominan hijau yang 

menggambarkan orang ini tenang, dan damai.  
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Gambar 3.2.1.4. Penny 

Sumber. Design Penulis Sendiri 

 

4. Petugas Misterius 

 Petugas misterius tokoh deutragonis pada cerita “The Shonen Girl”. 

Karakter ini terinspirasi dari karakter yang mempunyai sifat untuk membantu 

protagonist dalam menyelesaikan permasalahan Stella ketika dia ingin 

berkembang menjadi komikus sejati. Awal mula petugas misterius ini merupakan 

salah satu bagian organisasi yang ditugaskan untuk memilih orang untuk 

dibimbing menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, organisasi rahasia tersebut 

membangun sebuah museum tersebut.  

 Karena bersifat misterius dan rahasia, maka konsep karakter ini dibuat 

berpakaian formal dan bersifat tersembunyi dengan kekuatan teknologi dan 

imaginasi untuk membantu orang untuk belajar di Museum (hanya yang terpilih 

saja).  

 Konsep warna yang akan diterapkan pada karakter ini dominan pada 

warna abu-abu dan hitam untuk memberikan kesan misterius dan tersembunyi.  
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Gambar 3.2.1.1.7. Petugas Misterius 

Sumber. Design Penulis Sendiri 

 

 

5. Karakter Lain di dalam Museum  

 Karakter lain di dalam museum adalah orang – orang terkenal dalam 

sejarah Manga seperti Rakuten Kitazawa , Osamu Tezuka. Selain orang terkenal, 

di Museum juga ada karakter didalam dunia Chojugiga seperti kodok, kelinci, 

rubah, dan karakter lainnya. Untuk didalam ruangan Ukiyoe, disana ada seorang 

kakek yang akan mengajari Stella cara membuat lukisan Ukiyoe dengan teknik 

sederhana. Dari semua karakter didalam museum itu merupakan bagian dari 

teknologi dan kekuatan imajinasi dari petugas misterius itu yang akan membantu 

orang-orang yang ingin belajar sejarah manga.  

 Untuk membuat suasana menjadi di dalam museum atau dunia masa lalu 

maka konsep warna yang akan dipakai adalah menggunakan warna sepia. Karena 

dengan warna demikian dapat memberikan kesan masa lalu. Untuk jaman 

Chojugiga sampai dengan jaman Ukiyoe menggunakan lineart water brush khusus 

untuk memberikan gaya gambar pada jaman itu.   
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Gambar 3.2.1.1.8 Karakter lain didalam Museum seperti karakter didalam Gambar 

Chojugiga, Ukiyoe, jaman Rakuten, dan Jaman Tezuka.  

Sumber. Design Penulis Sendiri 

 

C. Moodboard Warna  

 Moodboard warna untuk komik “The Shonen Girl” memiliki timeline 

moodboard warna untuk mewakili pada jaman kuno sampai dengan jaman 

modern. Pada jaman kuno terutama pada jaman Chojugiga sampai dengan jaman 

Kibyoshi menggunakan warna sepia untuk memberikan kesan masa lalu. Dengan 

menggunakan referensi hasil karya kuno ini akan memberikan inspirasi 

moodboard pada jaman kuno. 

 

Gambar 3.2.1.1.9 . Referensi Moodboard untuk Jaman Kuno 

Sumber. www.library.metro.tokyo.jp 

 

http://www.library.metro.tokyo.jp/
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Untuk mengaplikasi moodboard gambar pada jaman kuno ini akan digunakan 

pada waktu memasuki pada jaman Chojugiga sampai dengan jaman Kibyoshi 

seperti pada contoh panel dibawah ini.  

Gambar 3.2.1.1.10. Contoh pengaplikasian Moodboard Sepia pada Jaman Kuno 

Sumber. Design Penulis Sendiri dan Colormind. Io 

 

Sedangkan untuk jaman Rakuten , menggunakan moodboard pada abad 18. 

Dimana pada jaman tersebut visual masih bersaturasi rendah.  

 

 

Gambar 3.2.1.1.11. Contoh pengaplikasian 

moodboard pada abad 18 . 

Sumber. Gambar Sendiri dan Colormind, Io 
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Sedangkan untuk jaman modern menggunakan moodboard bersaturasi tinggi 

dan kontras warna yang cerah.  

 

Gambar 3.2.1.1.12. Referensi Pengaplikasian Moodboard pada Jaman Modern 

Sumber. Grobmart.com 

 

 

Gambar 3.2.1.1.13. Warna Moodboard untuk Jaman Modern 

Sumber . Gambar Sendiri.  
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D. Layout Komik   

 Jika menulis sebuah komik dengan bahasa inggris atau bahasa lain, 

komik tersebut akan dibaca dari kiri ke kanan. Itu akan membuat pembaca tidak 

bingung untuk membaca komik tersebut, kecuali bahasa komik yang dipakai 

adalah bahasa Jepang, Arabian, atau Hebrew. Karena dari dasar bahasa tersebut 

panel komik dibuat dari kanan ke kiri. 

 Agar pembaca tidak bingung membaca komik, maka urutan komik yang 

nyaman untuk dibaca adalah membuat panel secara zigzag atau mebuat pola “Z”. 

Jika membuat komik dengan pola “Z” maka panel tersebut membuat para 

pembaca membaca komik dengan urutan yang benar dari kiri ke kanan. 

 

Gambar 3.2.1.1.14.Contoh Layout Komik  

Sumber. Kaskus 
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Macam – macam balon kata pada komik yang digunakan di dalam komik ini 

menggunakan 4 macam balon kata yaitu , balon kata normal, balon kata ketika 

berteriak, balon kata ketika berpikir, dan balon kata ketika bertelepon.  

 

Gambar 3.2.1.1.15. Contoh Macam-Macam Balon Kata pada Komik 

Sumber. Commons Wikipedia.Org  

  

E. Typografi Konten Komik  

 Typografi konten komik menggunakan font “Anime Ace” untuk 

percakapan biasa. Karena dengan menggunakan font tersebut dapat memberikan 

kesan untuk enak dibaca terutama pada komik. 

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVWXYZ 

Sedangkan untuk sound effect pada komik (contoh: seperti suara 

ledakan, dan suara keras lainnya) menggunakan font “Badaboom”. Dengan bentuk 

gaya font yang tebal dan tegas dapat mewakilkan suara keras pada komik 

tersebut.  

Absdefghijklmn 
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Opqrstuvwxyz 
E. Pemilihan Ukuran Kertas  

Untuk pemilihan kertas pada komik “Stella the Shonen Girl” ini adalah 

standar ukuran seri A yaitu standar internasional ISO 216 berdasarkan standar 

Jerman DIN 476. Kertas Seri A ini biasanya digunakan untuk percetakan yang 

umum seperti untuk perkantoran, pendidikan, dan penerbitan. Yang paling popular 

adalah ukuran A4 (di kutip dari http://mahirphotoshop.com, pada tanggal 12 

Februari 2018).  

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Sebagai sebuah bisnis yang baru didirikan, “The Shonen Girl” membutuhkan 

kerja sama dengan sekolah dan perpustakaan dengan serangkaian media promosi 

yang untuk memperkenalkan produk ke target market, berikut media promosi yang 

akan digunakan:  

1. Media Sosial  

 Media sosial yang akan digunakan “Stella the Shonen Girl” ini adalah 

Instagram, dan Facebook. Pemilihan media ini berdasarkan riset, bahwa 

Instagram dan Facebook merupakan media sosial yang banyak digunakan oleh 

banyak orang pada saat ini. Selain itu, Instagram dan Facebook sebagai sebuah 

situs berbagi foto yang dapat mendorong keterlibatan konsumen. Facebook juga 

dapat memberikan ringkasan tentang buku untuk dapat menarik perhatian para 

konsumen untuk tertarik membaca dengan menawarkan preview terbatas . Konten 

promosi media sosial meliputi ringkasan singkat tentang komik didalamnya serta 

perkenalan karakter. Media sosial ini akan dijalankan setelah tahap perkenalan 

melalui poster.  

 

2. Poster  

 Poster menyediakan cara visual untuk memperkenalkan dan 

berkomunikasi dengan target pasar. Ketika Poster ditempatkan dengan benar, 

poster dapat memikat orang terdekat dan mengingatkan mereka tentang produk 

atau layanan. Poster menjadi media yang berguna untuk usaha baru mulai untuk 

http://mahirphotoshop.com/
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meningkatkan brand awareness. Isi konten poster tersebut akan berisi informasi 

singkat mengenai ringkasan dan mengajak orang untuk membeli komik tersebut. 

Ukuran kertas yang akan digunakan untuk membuat poster adalah ukuran seri B 

yang memiliki ukuran besar. Karena ukurannya yang besar, jadi ukuran seri B ini 

biasanya digunakan untuk mencetak poster maupun lukisan dinding. (di kutip dari 

http://mahirphotoshop.com, pada tanggal 12 Februari 2018). Rencana untuk 

pemasangan poster ini akan dipromosikan di sekolah Karitas 3 Surabaya, sebagai 

awal langkah untuk memperkenalkan produk komik “Stella the Shonen Girl”.   

 

3. POP (Point of Purchase)  

 POP biasanya digunakan untuk menghasilkan kegiatan pembelian di 

dalam toko untuk sebuah produk atau merek baru. Karena itu, produk baru seperti 

komik “The Shonen Girl” membutuhkan POP untuk menarik perhatian target 

market serta memberikan informasi mengenai komik “Stella the Shonen Girl”. POP 

juga digunakan untuk menarik konsumen yang tidak terjangkau promosi melalui 

online. POP ini rencana akan ditaruh di perpustakaan sekolah agar murid-murid 

tertarik untuk membaca sebelum event di mulai.   

 

4. Promotional Items (Merchandise)  

 Promotional items merupakan produk yang memiliki logo , pesan, slogan, 

atau personalisasi yang akan diperlihatkan dan memberikan secara gratis pada 

konsumen. Cara promosi ini memiliki kelebihan yaitu dapat disimpan oleh 

konsumen dengan jangka waktu lama sehingga brand dapat diingat oleh 

konsumen lebih lama dibandingkan dengan iklan. Promotional yang akan didisplay 

pada konsumen adalah tote bag, T-Shirt, Notebook, dan Pouch. Sedangkan untuk 

giveaway akan diberikan sebuah gantungan kunci, stiker, dan brosur. Untuk 

giveaway merchandise akan dilaksanakan pada event pada bulan Oktober nanti.  

 

5. Banner  

 Iklan Banner biasanya menjadi sebuah pilihan yang tepat. Konten Banner 

yang akan dipakai adalah banner yang berupa konten pengingat bagi para 

pembaca untuk membaca komik tersebut di perpustakaan sekolah sebelum event 

berlangsung yang isinya berupa kalimat untuk mengajak para pembaca untuk 

membaca komik “Stella the Shonen Girl”.   
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6. Shelf Talker  

 Merupakan sebuah label atau tanda yang melekat pada rak toko untuk 

menarik perhatian pembeli terhadap sebuah produk tertentu yang dilampirkan di 

rak. Karena produk komik “The Shonen Girl” adalah produk baru, dibutuhkan Shelf 

Talker agar produk dapat menonjol serta untuk membangun awareness calon 

konsumen.  

  

3.2.3 Program Media  

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

1 Poster Maret 2018 PTC dan Pakuwon 

Mall  

Membangun 

Awareness 

konsumen  

 

2 Brosur  Maret – 

September 2018 

PTC dan Pakuwon 

Mall 

Membangun 

Awareness 

konsumen  

3 Media Sosial  Maret – 

September 2018  

Instagram dan 

Facebook  

Membangun 

Awareness 

konsumen  

4 X - Banner  Maret – 

September 2018  

Toko buku 

Gramedia , 

perpustakaan, Ptc , 

dan Pakuwon Mall    

Membangun 

awareness 

konsumen 

dan 

memberikan 

informasi buku 

singkat  
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5 POP  Maret – 

September 2018  

Toko buku 

Gramedia , 

perpustakaan, Ptc , 

dan Pakuwon Mall    

Membangun 

awareness 

konsumen 

dan 

mendukung 

terjadinya 

transaksi jual 

beli  

6 Merchandise  Maret – 

September 2018  

POP  Membangun 

awareness 

konsumen 

dan after sales 

7 Shelf Talker  Maret – 

September 2018  

Toko buku 

Gramedia , 

perpustakaan, Ptc , 

dan Pakuwon Mall    

Membangun 

awareness 

konsumen 

dan 

mendukung 

terjadinya 

transaksi jual 

beli  

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut ini adalah daftar anggaran belanja design yang akan digunakan untuk 

projek akhir semester ini.  

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Poster Biaya Cetak 2 7.000 14.000 

2 Gantungan 

kunci  

Biaya Cetak 10 pcs 7.000 70.000 
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Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk pada komik “Stella the Shonen Girl” bertujuan untuk 

mengumpulkan data yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan tingkat 

efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Bagian ini 

terdiri atas: desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, 

dan teknik analisis data.  

3 T-shirt  Biaya Cetak  1 pcs 120.000 120.000 

4 Note Book Biaya Cetak 10 pcs 42.500 425.000 

5 Standee 

Akrilik 

Biaya Cetak 1 pcs 50.000 50.000 

6 Tote Bag  Biaya Cetak  10 pcs 45.000 450.000 

7 Stiker  Biaya Cetak 40 pcs 13.000 13.000 

8 Komik 

Stella the 

Shonen Girl 

Biaya Cetak 2 pcs 376.500 735.000 

9 Taplak 

Meja 

Booth assesoris  1 pcs 25.000 25.000 

10 Brosur  Biaya cetak  30 pcs 1.750 52.500 

11 Bikin Booth Booth  1 1.300.000 1.300.000 

12 Shelf Talker  Biaya cetak  1 pcs  5.000 5.000 

13  POP  Biaya laser dan 

cetak  

1 pcs  1.000.000 1.000.000 

Total 3.371.000 



 

 

 50 

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

Mock up yang akan diujicobakan pada expert dan extreme users adalah 

konten buku, desain buku, cerita, sample media promosi seperti brosur, poster, 

kartu nama, dan sebagainya. Bertujuan untuk dapat dikembangkan sebelum 

melakukan finalisasi media promosi dan desain buku. Berikut ini adalah design uji 

coba yang akan ditampilkan nantinya.  
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Gambar 3.3.1.1. Brosur bookmark / 4 panel comic book trailer dan aplikasi merchandise 

pada tote bag, stiker, notebook, dan T-shirt. 

Sumber. Desain Penulis Sendiri.   

                                        

Gambar 3.3.1.2. X-banner dan Shelf Talker 

Sumber . Desain Penulis Sendiri. 
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Gambar 3.3.1.3. Poster dan Desain Keychain 

Sumber. Desain Penulis Sendiri 

 

 
Gambar 3.3.1.4. Aplikasi pada banner media sosial 

Sumber. Data pribadi  

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

Berikut ini adalah daftar expert dan extreme user yang akan di wawancarai. 
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A. Extreme User 

 Kriteria expert user yang akan di wawancara adalah para expert yang 

berumur sekitar 30 tahun keatas dan berpengalaman dalam bidang design komik, 

promosi produk, dan ahli dalam finishing produk. Berikut ini adalah para expert 

yang akan diwawancarai nantinya.  

1. Shienny Megawati  

 Ia memiliki pengalaman dalam membuat komik dan buku novel serta 

beliau mempromosikan hasil karyanya baik online maupun offline. Salah satu hasil 

karya yang terkenal dari beliau ini adalah buku Thermelian. Informasi yang ingin 

digali dari Bu Shienny adalah cara mempromosi buku offline maupun online seperti 

promosi dalam bentuk booth , dan dari media sosial.  

 

2.  Robert Hilton   

 Merupakan seorang pengajar Robins Art Drawing Course di PTC. Beliau 

sering mengajar dengan gaya gambar yang bermacam-macam serta sering 

melakukan promosi setiap ada konvention . Informasi yang ingin digali dari Bapak 

Robert adalah mengenai perlengkapan yang harus dipersiapkan dalam 

mempromosi dalam booth serta meminta pendapat gaya gambar yang sering 

disukai para remaja sekarang ini. 

 

3. Raymond Zoe  

 Salah satu pendiri tempat print Zoe, beliau juga ahli dalam bidang desain 

printing. Informasi yang ingin digali dari beliau adalah bagaimana cara memilih 

bahan untuk membuat finishing buku komik edukasi, pengaturan warna print pada 

buku, finishing buku yang baik, dan meminta informasi tentang print merchandises.  

 

B. Extreme User  

 Kriteria para extreme user yang akan diwawancarai adalah extreme yang 

berumur sekitar 12 - 18 dan 23 tahun khusus untuk review konten komik dan 

memiliki hobi mengoleksi komik, serta membaca komik. Berikut ini adalah daftar 

nama yang akan diwawancarai nantinya.    

1. Mercyella   

Merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Ciputra dari jurusan Informasi 

Teknologi. Ia gemar mengumpulkan dan membaca komik, terutama  komik Jepang 
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bertemakan misteri, komedi, cerita romantis, dan cerita bermoral . Selain gemar 

membaca komik Jepang, Ia juga gemar menggambar karakter dengan gaya 

gambar Chibi. 

2. Callista Susanto 

 Merupakan Extreme User dari Universitas Ubaya yang gemar 

mengumpulkan dan membaca komik. Ketika dia mempunyai waktu luang, 

biasanya menghabiskan waktu untuk membaca komik.  

 

 

3. Group Discussion dengan anak SMP Karitas 3   

 Dengan Group Discussion ini , maka peluang untuk mencari informasi 

akan lebih detil untuk mengobservasi mereka dalam membaca konten buku komik 

dari penulis untuk mengetahui pendapat mereka dalam membaca komik tersebut.  

3.3.3. Jenis Data  

Uji coba produk ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, daya Tarik, 

dan kekurangan dari prototipe yang telah dihasilkan. “Stella the Shonen Girl” 

memilih  Expert yang berpengalaman dalam membuat desain komik, promosi 

produk, serta berpengalaman dalam membuat finishing buku, merchandise, 

banner , dan sebagainya.   

Uji coba komik “Stella the Shonen Girl” ini menggunakan metode 

pengumpulan data secara Kualititatif, karena dapat mencakup review, pendapat, 

pemasukan , dan pengembangan buku komik secara detil dalam membuat 

perencanaan buku komik dibandingkan dengan metode kuantitatif, karena metode 

kuantitatif hanya mencakup pendapat  dan pemasukan terbatas dari orang-orang 

yang di survei dan mendapatkan responden yang tidak sesuai dengan bidangnya. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

 Berikut ini adalah daftar pertanyaan bagi extreme dan expert user yang 

akan diwawancarai nantinya.  

 a. Pertanyaan untuk expert ahli dalam bidang design komik   
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1. Apakah design ini sudah cukup menarik untuk usia 12 – 18 Tahun ? berikan 

alasannya.  

2. Bagaimana cara menentukan judul komik yang tepat ? 

3. Selain cerita, konten apa saja yang harus ditampilkan didalam komik 

edukasi tersebut ? (Contoh : daftar isi , dll)  

4. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam me-launching buku komik ? 

5. Bagaimana cara mempromosikan komik yang baik ?  

6. Dimana tempat yang cocok untuk mempromosikan komik ? 

 

b. Pertanyaan untuk expert ahli dalam finishing produk  

1. Jenis kertas apakah yang cocok untuk membuat buku komik ? 

2. Jenis finishing apa saja yang tersedia didalam tempat print ini ? 

3. Bahan kertas apa sajakah yang tersedia didalam tempat print ini ? 

4. Ada berapa jenis ukuran kertas yang tersedia untuk diprint ? 

5. Apakah ada diskon ketika melakukan transaksi ditempat print ini ? 

 

c. Pertanyaan untuk extreme user  

1. Bagaimana cara anda memilih komik untuk dibaca ? 

2. Bagaimana cara anda membeli komik untuk dibaca ?  

3. Dalam membeli komik, anda menghabiskan berapa komik dalam seminggu 

? 

4. Misal kamu beli komik baru rilis, tahu informasi darimana ?  

2. Apakah anda suka membaca komik berkarakter chibi ? 

4. Apakah anda tertarik membeli komik dengan tema sejarah ?    

 

 

 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Review desain komik (judul , konten, 

dsb) 

Insight strategi promosi komik  

Finishing Design komik 
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  Extreme user Persepsi terhadap prototype komik 

Media exposure komik 

Preferensi media promosi komik 

Pemilihan judul komik  

Observasi perilaku target market 

Focus Group Discussion   

 

 
Tabel 3.3.3.1 Tabel Pengumpulan data   


