
Bab III Metode Pengembangan 

3.1. Model Pengembangan  

Melalui teori teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, perancangan yang akan 

dilakukan untuk aktivasi Brand pada bisnis Klub Nutrisi Kazaktiv  mengarh kepada hubungan 

antara Brand , kegiatan di dalamnya dan hubungan terhadap pelanggan  dan masyrarakat sekitar 

Klub Nutrisi. Klub Nutrisi adalah wadah bagi masyarakat untuk menjalani hidup sehat yang 

seimbang dengan  pemenuhan konsumsi nutrisi harian yang di kombinasi dengan gaya hidup 

sehat yang aktif.   

Perancangan Brand Activation dengan tujuan sebagai sarana edukasi dan praktek gaya 

hidup sehat seimbang melalui Klub Nutrisi Kazaktiv  adalah berupa kegiatan kecil didalam Klub 

Nutrisi yang dilakukan secara per-periode dan berkala sehingga akan didapatkan pemahaman 

mendalam tentang pentingnya nutrisi dan hidup sehat aktif untuk menunjang keberhasilan 

program sehat.  

Perancangan aktivasi menyasar untuk pemahaman bagi member dan pelanggan untuk 

memahami gaya hidup sehat dan mampu mempraktekannya. Berdasarkan hasil observasi dan 

survei terhadap pasar, kegiatan program hidup sehat yang tidak dilandasi dengan pemahaman 

dan juga praktek yang memberikan pengajaran akan berdampak pada ketidak maksimalan hasil 

yang akan dicapai pada akhir program, hal ini dapat dibuktikan melalui survei yang telah 

dilakukan terhadap pelanggan  Klub Nutrisi yang menjalani program dengan pemahaman edukasi 

dan praktek yang baik dengan yang tidak . 73% customer yang memiliki pemahaman yang baik 

dan praktek yang dapat diadaptasi dengan mudah memiliki hasil akhir program sehat yang lebih 

baik .  

Perancangan aktivasi kegiatan sebagai sarana edukasi dan praktek terbagi menjadi tiga 

bagian acara yang memiliki siklus berulang (per-periode) yang disesuaikan dengan perancangan 

program sehat didalam Klub Nutrisi, acaranyya dibagi dalam tiga kegiatan yaitu : 

a. Kelas Rejo Aktiv adalah wadah edukasi bagi pelanggan  dan masyarakat luas yang  

mmeberikan pemahaman dasar secara materi mengenai nutrisi yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya nutrisi bagi tubuh dan fungsi 

utamanya bagi penunjang kegiatan sehari hari. Materi yang akan disampaikan telah 

terstruktur secara baik dan merupakan standar dasar untuk pemahaman nutrisi awam, 

materi juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada pasar. Didalam 



kelas akan dibagi mennjadi berbagai kelas yang akan ditujukan ke beberapa sasaran 

peserta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur kegiatan 
aktivasi Kazaktiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUNDOWN ACARA KELAS REJO AKTIV 

15' pembukaan acara kelas dan briefing materi 

15' promosi kegiatan yang akan datang 

30'  materi 1 

30' materi 2 

10'  tanya jawab 

5'  penutup dan foto bersama 

Tabel 3. 1 rundown acara Kelas Rejo Aktiv 

• Kelas rejo aktiv : kelas ini dibuka  sebagai kelas utama yang bisa diikuti oleh 

masyarakat umum (sesuai undangan coach masing masing ), dengan materi yang 

dibawakan akan mengacu kepada promosi kegiatan kegiatan yang akan 

berlangsung dan periodenya, kelas rejo aktiv juga berperan sebagai wadah sharing, 

testimoni dan juga sebagai wadah untuk pengenalan program klub nutrisi dan 

peluangnya. Kelas rejo aktiv memiliki target untuk peserta mampu di upgrade untuk 

mengikuti program di klub nutrisi dan mengikuti kelas kelas yang lain, pesert yang 

akan mengikuti kelas ini adalah untuk pemula program hingga coach.  

• Peluang Aktiv : kelas dibuka sebagai fase lanjutan kelas yang telah ada, materi yang 

akan disampaikan mengenai pemahaman dasar terhadap produk dan materi 

pemahaman dasar untuk bisnis klub nutrsi. Peserta yang dapat mengikuti kelas ini 

adalah para pelanggan dengan pencapaian membawa 2-5 referensi pelanggan lain. 

Dalam kelas ini akan diberikan promosi peluang yang dapat dicapai di dalam klub 

nutrisi dan materi dasar tentang testimoni dan pengetahuan produk. 

• Belajar aktiv : kelas ini dibuka sebagai fase lanjutan dari kelas sebelumnya yatu 

peluang aktiv, kelas ini akan berlangsung selama 2 hari dengan durasi -/+ 3 jam, 

peserta yang dapat mengikuti kelas ini adalah mereka yang merupakan member di 

dalam Klub Nutrisi dan pemilik klub nutrisi. Dalm kelas ini akan berisi materi tentang 

tata cara kerja dan prosedur didalam klub nutrisi, selain itu juga terdapat sesi untuk 

pengembangan diri. 

• Praktek aktiv : kelas ini dibuka sebagai sarana praktek langsung yang akan 

berlangsung selama -/+ 1 jam setelah jam buka klub nutrisi. Peserta yang dapat 

mengikuti kelas ini adaah mereka yang merupakan pelanggan klub nutrisi yang 



tertarik untuk mengerjakan metode klub nutrisi sebagai bisnis. Dalam kelas ini akan 

diajarkan materi mengenai penanganan pelanggan, cara menarik pelanggan dan 

cara menimbang tamu baru .  

• Evaluasi aktiv : kelas ini dibuka sebagai sarana evaluasi kegiatan yang telah di 

jalankan. Peserta yang dapat mengikuti kelas ini adalah pemilik klub nurisi dan para 

leader. Dalam kelas ini akan di evaluasi kegiatan yang telah berjalan sebelumnya 

dan materi mengenai pengembangan diri sebagai pemimpin klub nutrisi yang baik.  

b. Hari aktiv pelanggan adalah kegiatan berkumpul Bersama member, pelanggan  dan juga 

masyarakat umum berupa berkumpul Bersama melakukan testimoni hasil produk, 

pemhaman dasar akan nutrisi dan juga olahraga Bersama . kegiatan ini bertujuan 

memberikan gambaran mengenai kegiatan di dalam Klub Nutrisi kepada masyarakat luar 

sekaligus menjadi acara besar di akhir periode serangkaian acara sebagai sarana 

berkumpul, membangun komunitas dan pesta pelanggan .  peserta yang dapat mengikuti 

acara ini adalah terbuka bagi semua pelanggan, member dan pemilik klub nurtisi dibawah 

satu organisasi, dan tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum yang tidak diundang 

langsung. Dalam acara ini akan berisikan olahraga Bersama, rekoknisi penghargaan 

terhadap beberapa nominasi, pengetahuan umum tentang nutrisi dan gaya hidup sehat.  

  



RUNDOWN ACARA HARI AKTIV PELANGGAN 

5'  Kata sambutan dan mc 

15'  pembukaan dari leader organisasi 

45' olahraga bersama  

10' materi gaya hidup sehat  

30' rekognisi penghargaan 

10' materi dasar nutrisi  

30' pembagiaan hadiah 

20' penutupan dan foto bersama  

Tabel 3. 2 rundown Hari Aktiv Pelanggan 

 

Kegiatan yang dirancang untuk mengkatifkan brand Kazaktiv  di fokuskan secara berkala 

melalui kegiatan kecil didalam Klub yang bertujuan tidak hanya membangun edukasi dan 

praktek tetapi juga membangun komunitas yang kuat dan hubungan dengan pelanggan  

yang personal sehingga konsep personal coaching yang diusung Kazaktiv  akan menjadi 

tepat sasaran. Melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan akan memperkuat Brand 

Image bagi Kazaktiv , dengan memberikan metode pamahaman berupa kelas Bersama yang 

dikemas secara menyenangkan dan sederhana. Dan praktek yang mengusung nilai nilai 

kebersamaan dan menyenangkan akan membantu membangun kepercayaan dan sebagai 

bentuk kegiatan promosi yang efektif.   

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Brand Awareness memiliki keterkaitan dengan jejak ingatan bagaimana pelanggan  

mampu membedakan brand dengan berbagai perbedaan, dengan memberikan Brand Image  

yang mampu menjadi persepsi komsumen terhadap brand  (Kevin Lane Keller 2012:51). Brand 

Image memiliki peranan penting dalam sebuah bisnis yang akan memberikan penggambaran 

yang muncul di benak pelanggan  mengenai keberadaan brand dan sebagai pembanding dengan 

kompetitior.  

Berikut adalah Brand Image untuk Kazaktiv  :  



Brand Verbal  

Kazakativ adalah bisnis yang bergerak dibidang klub nutirsi dengan menyediakan 

pemenuhan kebutuhan konsumsi nutrisi harian yang menerapkan gaya hidup sehat dan aktif, 

dengan mengkombinasikan konsumsi nutrisi, dan kegiatan olahraga sebagai penunjang program. 

Dengan konsep personal coaching yang dijanjikan sebagai jaminan keberhasilan program akan 

memberikan kepercayaan dan kenyamanan kepada pelanggan  untuk menjalankan program 

sehat. Coaching yang akan diterima setiap pelanggan akan memberikan gambaran eksklusif dan 

kenyamanan lebih dari pelanggan karena program sehat akan disesuaikan dengan kebutuhan 

masing masing pelanggan.  

 

Brand Attributes  

Brand Attribute adalah beberapa kata kunci yang didasarkan pada brand verbal  (Aaker David 

2013:5) . “Fun and Simple helathy personal coaching” adalah kata kunci yang direpresentasikan 

dalam bisnis klub nutrisi Kazaktiv  yang di dapatkan dari brand verbal dan brand positioning yang 

ada yang telah dijelaskan pada bab 2.2.1.2 STP (Segmentation, Targeting and Positioning). 

Perancangan acara dan kegiatan di dalam klub nutrisi akan bersifat menyenangkan dan 

sederhana sehingga mampu masuk ke dalam target pasar maupun komunitas dengan baik, 

selain itu juga akan mampu diaplikasikan dalam  kehidupan sehari hari. Kegiatan juga akan 

difokuskan kepada materi yang akan dibawakan disajikan dengan menyenangkan dan sederhana 

sehingga dapat diterima dengan baik . 

 

Brand Promise 

• Memberikan pelayanan personal coaching  yang efisien dan fleksible terhadap pelanggan 

sehingga mampu memberikan dampak untuk keberhasilan program  

• Memberikan garansi 30 hari uan kembali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku 

selama masa program berlangsung  

• Dengan adanya pelatihan nutrisi dan gaya hidup sehat skala nasional dan internasional 

yang di ikuti coach akan memberikan pemahaman yang baik dan mendalam terhadap 

produk dan perusahaan kepada pelanggan. 

Brand Visual 

Brand Visual adalah Visualisasi yang mewakili kata kunci brand attributes secara lebih 

spesifik (Aaker David, 2013:5). Brand Visual Kazaktiv  berada berada pada beberapa klasifikasi 

seperti : 

 



Kata kunci desain perancangan Kazaktiv  : 

 

 

 

Gambar 3.2 Palet warna Kazaktiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tips kesehatan dan resep 

 

 

Kata kunci desain perancangan kelas rejo aktiv : 



 

Gambar 3.4 Palet warna Kelas Rejo Aktiv 

 

 

 

  

 

Gambar 3.5 Palet warna Hari Aktiv Pelanggan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Foto Kegiatan  



3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Dengan mengusung sifat menyenangkan maka didapatkan referensi desain yang adalah 

gaya desain yang mudah diingat, unik, menyenangkan dan juga sederhana. Kata kunci ini 

didapatkan melalui target pasar yang ada dan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam klub 

nutrisi. Pemilihan gaya desaiin digunakan untuk memberikan gambaran jelas dan sesuai dengan 

keadaan target market yang akan disasar oleh kegiatan aktivasi Kazaktiv .  

Brand Element memiliki enam kriteria yang harus dipenuhi dengan tujuan sebagai pembeda 

dan alat pengenal brand tersebut, kriteria tersebut adalah (kevin lane keller 2012:141) :  

• Memorability : mudah dikenali dan mudah di-ingat  

• Meaningfullness : arti dari sebuah brand yang bersifat deskriptif atau persuaif, 

mengenai informasi umum tentang alam atau kategori produk dan informasi spesifik 

tentang nilai tambah dan keunggulan produk  

• Likeability : secara visual estetik, menarik, menyenangkan kaya visual dan gambaran 

verbal.  

• Transferability : transfer kategori produk melalui dalam dan luar atau sebrang secara 

geografis dan budaya.  

• Adaptability : fleksibel dan mudah di update .  

• Protectable : legal dan terdaftar. 

Konsep gaya desian yang di terapkan dalam perancangan aktivasi Kazaktif memiliki konsep 

gaya desain utama yaitu modern Flat Design Style yang dikombinasikan dengan unsur 

minimalis, desain dengan pendekatan minimalis yang menekankan kegunaan, dengan desain 

yang bersih tanpa ada bevel, bayangan, tekstur, berfokus pada tipografi, warna-warna cerah dan 

ilustrasi dua dimensi yang memiliki ciri khas (www.jagodesain.com)  : 

• Minimalis 

• Warna kalem dan enak dipandang 

• straight lines 

• Pemanfaatan ruang negative 

http://www.jagodesain.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Flat Design 

Warna  

warna adalah hubungan antara sumber warna, objek dan pengamat warna. Untuk 

memperkirakan keterbacaan sebuah warna atau objek tiga kompponen ini harus 

dipertimbangkan baik secara individual dan juga secara keseluruhan (John T. Drew dan Sarah 

A. Meyer 2012;113). Kesesuaian pemilihan warna untuk pengaplikasian pada kegiatan Kazaktiv  

dipilih berdasarkan riset yang telah dilakukan bahwa target market yang berada pada ekonomi 

menengah kebawah dengan usia 25 tahun – 55 tahun cenderung tertarik dengan warna warna 

cerah hal ini diperkuat dengan hasil survei yang telah dilakukan, Warna memiliki psikologi yang 

berbeda beda, psikologi warna menunjukkan – bagaimana perasaan yang ditimbulkan saat 

berinteraksi dengan warna tersebut, dan hal ini menjadi dimensi yang kuat di setiap seni visual. 

Warna warna dengan cerah memiliki psikologi warna yang menggambakan suasana atau 

perasaan gembira dan perayaan, nada warna cerah meliputi :   

 

 

 

 

 



Gambar 3.8 Teori Warna 

 

konsep pemilihan warna yang pilih untuk diaplikasikan dalam perancangan kegiatan aktivasi 

Kazaktiv  adalah warna dengan nada warna terang dan memiliki tema sederhana, 

menyenangkan. Melalui hasil observasi dan penelitian pasar yang tlah dilakukan pemilihan warna 

mengacu kepada ketertarikan pasar terhadap warna warna cerah yang di perngaruh oleh budaya 

dan kebiasaan sehari hari, demografis target pasar yang berada pada masyarakat Madura dan 

Jawa Timur memiliki budaya yang tercermin dari penggunaan warna warna terang dan menarik 

perhatian. Warna juga menjadi elemen penting bagi sebuah Brand untuk menjadi pembeda dan 

pengenal diantara pesaing.  

Palet warna yang dipilih untuk kegiatan aktivasi yang akan di lakukan dalam Kazaktiv  dibagi 

menjadi 3 palet warna utama untuk membedakan per-kegiatan, pengpalikasian warna akan di 

gunakan untuk kebutuhan individu per-kegiatan di semua media yang digunakan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 



 

 

Gambar 3.9 Palet warna utama  

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Palet Warna Kelas Rejo Aktiv  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Palet warna Hari aktiv Pelanggan   



Psikologi warna yang diadaptasi (www.graf1x.com , 2018) : 

• Ungu : warna yang melambangkan karakter yang imajinatif, penuh kasih dan digunakan 

untuk melambangkan rasa kemanusiaan, selain itu warna ungu juga baisa digunakan 

untuk menginspirasi dengan karakter penuh dengan misteri tetapi bijak dan kuat. Warna 

ungu dipilih menjadi warna utama Kazaktiv  karena cocok dengan konsep Kazaktiv  

yang mengedukasi dengan tujuan menjadi pribadi yang paham dan memiliki pribadi 

pemimpin yang baik.  

• Hijau : warna hijau melambangkan keamanan, kesehatan, keseimbangan dan 

memberikan kesan emosi yang tenang, dan memberikan kekuatan. Warna hijau dipilih 

sebagai warna sekunder unutk logo Kazaktiv  karena konsep Kazaktiv  yang 

memberikan wadah bagi pelanggan untuk bercengkrama, dan saling bertukar pikiran.  

• Merah muda : warna merah muda memiliki karakter pengasih, indah, lembut dan 

sekaligus menjadi warna yang mampu meningkatkan komunikasi. Dengan emosi yang 

dipancarkan oleh warna merah muda yaitu memotivasi sebuah kegiatan, meningkatkan 

energi positif dan meningkatkan kreatifitas. Warna ini dipilih untuk warna utama dalam 

logo kelas rejo aktiv karena dalam kelas rejo aktiv akan menjadikan pesertanya memiliki 

pemahaman dan mencetak pribadi yang aktif dan positiif 

• Oranye : karakteristik warna oranye adalah optimis, mandiri, berpetualang, kreatif, 

menyenangkan dengan emosi yang dipancarkan menstimmulasi otak untuk 

meningkatkan kualitas komunikasi, menarik perhatian dan festival. Warna ini dipilih 

untuk merepresentasikan kegiatan praktek yang ada didalam hari aktiv pelanggan 

dengan kesan menyenangkan, berkumpul, dan berbagi cerita.  

 

Gaya desain dan komposisi  

Konsep gaya desain yang pilih unyuk desain dan perancangan kegiatan Kazaktiv  adalah 

gaya desain Flat Design yang digabungkan dengan unsur minimalis. Flat design yang merupakan 

terapan dari gaya desain Swiss Style yang diperkenalkan antara tahun 1940-1950 di Swiss. 

Desain ini mulai diterapkan pada media online pada tahun 2012, dengan fokus gaya desain yang 

menekankan pada Grid, tipografi sans serif, hirarki konten yang jelas dan informatif atau edukasi 

mudah dibaca dan mementingkan tata letak. Peran warna menjadi penting pada konsep gaya 

desain Flat Design karna membantu membuat flat desain ini menjadi menarik perhatian dan lebih 

indah (Pratas Antonio 2014:27) 



Area putih (white space) adalah area negative dalam sebuah desain yang tidak diisi oleh 

teks, gambar ataupun elemen desain yang mencolok. Area putih membantu tercapainya 

Readibility  dan legibility dalam sebuah layout desain, hal ini menciptakan struktur rapi , seimbang 

dan penekanan pada informasi yang akan disampaikan (Pratas, Antonio 2014:36).   

 

Gambar 3.12 Konsep White space (Area Putih)   



Tipografi 

Bahasa tulis merupakan represntasi fisik dari struktur pemikiran yang adadi otak yang 

tidak terlihat secara kasat mata, rangkaian huruf dalam sebuah kata atau kalimat bukan hanya 

dapat memberikan makna yang mengacu kepada sebuah objek gagasan, tetapi juga memiliki 

kemampuan untuk menyeruakan suatu citra aaupun kesan secara visual, huruf juga memilikin 

perpaduan nilai fungsional dan nnilai estetik. Pengetahuan mengenai huruf dapat dengan mudah 

dipelajari dalam sebuah seni tipografi (Danton Sihombing, 2012:3). Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam penggunaan tipografi unutk desain dan perancangan mengacu kepada 

konsep deain yang dipilih. Dengan konsep desain flat desain, jenis tipografi yang dipilih adalah 

dalam kelompok Sans Serif yang memiliki karakteristik jelas dan memiliki readability dan legibility 

yang jelas untuk menyampaikan informasi yang ada. Jenis huruf sans serif muncul pada 1816 

yang saat itu dianggap aneh oelh masayrakat, jenis huruf ini mulai popular pada abad ke -20an 

saat desaigner mulai mencari bentuk baru untuk merespon pada penolakan terhadap nilai nilai 

lama. Modern art movement mulai menghapus dekorasi dan hiasan berlebih pada deasin yang 

ada saat itu mewakilkan golongan kaya dan para penguasa (Rustan 2013:14).  

Jenis Typeface  yang digunakan untuk desain perancangan kegiatan Kazaktiv  berada 

dalam klasifikasi sans serif  , Typeface tersebut adalah :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Typeface Montserrat SemiBold untuk headline 



Gambar 
3.14 

Typeface 

Montserrat light untuk bodytext  

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Agar proses penyampaian informasi dan promosi dapat tersampaikan dengan baik dan tepat, 

maka di perlukan perancangan pemilihan media yang tepat dan efektif. Berdasarkan hasil 

penelitian, observasi dan juga survei yang wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, Media 

yang dipilih oleh perancang untuk penunjang kegiatan aktivasi adalah media cetak dan media 

online.  

Pemilihan media yang akan diaplikasikan pada klub nutrisi akzaktiv akan mengacu kepada 

brand image dan brand attributes yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Dengan konsep 

menyenangkan dan sederhana pemilihan media yang akan digunakan akan memiliki gaya design 

yang menggunakan warna warna terang dan elemen yang mudah dipahami. Tujuan pemilihan 

media ini adlah untuk menyampaikan bahwa brand image  klub nutrisi Kazaktiv  adalah tempat 

berkumpul sehat yang nyaman, cocok bagi semua kalangan dan menyenangkan.  

Pemilihan media yang dipilih akan mengarahkan target market kepada kegiatan kegiatan 

yang ada di dalam rangkaian aktivasi Kazaktiv . Platform utama yang akan menjadi sarana 

promosi dan edukasi adalah platform media social (online platform).  

Penjelasan pemilhan media social dan kegunaannya adalah : 

A. Brand Awareness  

Untuk menciptakan kepekaan merek klu nutirisi Kazaktiv  dimata masyarakat sekita maka 

pemilihan media yang digunakan adalah media re-branding yang disajikan dalam bentuk 

panduan merek dan pengaplikasiannya pada beberapa media penunjang kebtuhan 

promosi dan komunikasi Kazaktiv  dengan masyarkat .  

• Panduan merek 

Panduan merek digunakan sebagai panduan utama merek klub nutisi Kazaktiv  

sebagai acuan standar identitas merek yang akan diaplikasikan pada media, yang 

bertujuan untuk menjaga identitas merek dan konsistensi desain. Di dalam panduan 



merek akan dijelaskan konsep merek, visi misi, hingga aturan yang mengatur 

penggunaan merek dalam media. Poin poin utamanya adalah : 

- Filosofi merek : menjelaskan mengenai konsep dasar pemahaman bisnis klub 

nutrisi Kazaktiv , visi misi dan target market klub nutrisi Kazaktiv .  

- Filosofi logo utama dan logo turunan : menjelaskan mengenai pemilihan elemen 

dan arti dari logo, yang akan merepresentasikan konsep dari filosofi merek 

Kazaktiv . 

- Pemilihan warna : pemilihan warna yang digunakan merepresntasikan filosofi 

merek.  

- Tipografi : menjelaskan aturan pemakaian typeface yang akan digunakan dalam 

keperluan media sehari hari  

- Area bersih logo : menjelaskan pengaturan layout peletakan logo dalam aplikasi 

medi  

- Aturan logo : menjelaskan tentang aturan pengaplikasian logo pada media mulai 

minimum ukuran logo hingga pengaplikasian pada bidang tertentu. 

- Alat kantor : menjelaskan tentang contoh pengaplikasian logo pada media media 

peralatan kantor yang akan digunakan dalam sehari hari.  

• Instagram dan Facebook 

Berdasarkan hasil obervasi costumer journey yang dilakukan untuk melihat kebiasaan 

kegiatan target market sehingga didapat hasil yang tepat untuk pemilihan media dan 

survei yang telah dibagikan sevara masal dengan profil responden pria dan wanita 

usia pekerja 25 tahun-50 tahun dengan demografis area pasar kapas kerampung 

(offline survei) dan pria wanita usia produktif 20 tahun- 45tahun dengan demografis 

menyebar area Surabaya pusat (online survei), didapatkan hasil  survei 68% 

masyarakat menggunakan Instagram di sela sela waktu luang mereka saat bekerja, 

diperjalanan dan 37% membuka Instagram saat sedang dalam kegiatan atau aktivitas 

harian.  

Kegiatan mengunggah konten di intagram meningkat Brand Awareness masyarakat 

terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Kazaktiv  dan juga bertujuan 

mengundang target market baru yang ingin bergabung didalam kegiatan yang akan 

dilakukan di periode selanjutnya. Selain itu platform media social dijadikan platform 

evaluasi kegiatan yang mampu di jadikan media testimoni dan mengundang oleh 

perancang dan member Herbalife untuk kegiatan follow up kostumer.  



Unggahan pada media sosial akan dijadwalkan pada saat waktu waktu yang tepat dan 

strategis yaitu pada saat pagi pukul 07.00 WIB – 10.00 WIB atau pada saat sore hari 

pukul 17.00 WIB – 19.00 WIB, waktu ini dipilih dengan mengacu kepada kegiatan 

observasi yang dilakukan karena pada saat saat ini media online yang paling sering 

dikunjungi. Untuk pemasangan iklan sebagi media promosi , media sosial akan 

diunggah melalui akun akun media sosial yang mengadakan Paid Promote and 

Sponsorship yang akan mengunggah konten promosi yang akan menggiring 

pengguna media sosial mengunjungi akun media sosial Kazaktiv , hal ini ditujukan 

untuk meingkatkan awareness masyarakat dan mampu menarik target market baru.  

• Email  

Media email digunakan untuk mengirimkan email email undangan kegiatan yang akan 

ditujukan kepada stakeholder dan sponsorship kegiatan aktivasi.  

• Flyer  

media cetak yang berupa flyer  yang akan dibagikan kepada msayarkat umum yang 

bertujuan untuk menarik perhatian untuk masuk kedalam klub nutrisi Kazaktiv .  

• Totebag 

Merchandise yang akan dijual didalam klub kazaaktiv berupa totabag tas dan akan 

dijual secara umum. Totebag akan bertuliskan menganai kutipan kutipan sehat  

• Invoice  

Media invoice akan di gunakan sebagai bukti pembayara (nota) yang akan di 

gunakaan saat proses jual belo produk dan merchandise di dalam Kazaktiv . 

B. Value Proporsition 

Untuk menciptakan pemilihan media yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap 

nilai merek dan kelebihan Kazaktiv  dibandingkan dengan klub nutrisi lain yang ada maka 

pemilihan media yang dipilih merupakan sebuah kegiatan aktivasi dengan media 

penunjangynas sebagai berikut :  

• Kelas Rejo Aktiv  

Kelas rejo aktiv memberikan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul belajar 

memahami mengenai perusahaan, nutrisi, gaya hidup sehat, hingga pengetahuan 

mengenai pengembangan diri dan pribadi. Media media yang terdapat dalam kelas 

rejo aktiv adalah media yang bertujuan sebagai sarana promosi dan penunjang 

kegiatan.  



- Poster : digunakan pada saat kelas akan dimulai, dengan tujuan untuk mengajar 

tamu pelanggan untuk menghadiri acara. 

Ukuran : a4 

Material : Fancy paper 

Jumlah : 20 lembar / kelas  

- X banner : sebagai media promosi pengenalan kegiatan pada msyarakat 

sekitar 

Ukuran : 60 cm x 160 cm  

Bahan : banner  

Jumlah : 2 buah 

- Silabus : sebagai panduan materi yang akan di cetak dan dibagikan kepada 

pelanggan.  

Ukuran : a5  

Material : HVS 100gr 

Jumlah : 30 lembar / buku ( cetak 50 buku)  

- Tamplate presentasi : di gunakaan untuk pennyampaian materi 

Ukuran : 4;3 

Bahan : soft file  

Jumlah : 1 file. 

C. After sales sevice  

Dalam konsep pemlihan media untuk menunjang kegiatan follow up setelah menjadi 

pelanggan dan temu di dalam klub nutrisi Kazaktiv , maka kegiatan aktivasi hari aktiv 

pelanggan di rancang sebagai wadah berkumpul dan berbagi cerita sekaligus menjad 

wadah untuk penyampauian materi dan pembicara. Berikut adlah media yang digunakan 

dalam hari aktiv pelanggan, medianya terfokus untuk pada saat acara dan untuk 

mengundang : 

- Booth : berbentuk kerangka display yang akan dijadikan tempat registrasi, dan 

sebagai tempat untuk mendisplay media media yang akan dibagikan seperti goodie 

bags, pin award  dan merchandise lainnya.  

Ukuran : 50 cm x 80 / 200 cm . 

Material : karton merang tebal  

Jumlah : 1 buah  

- Kaos : akan digunakan sebagai kaos panitia dan juga merchandise yang akan dijual 

secara umum kepada pelanggan dan member klub nutrisi Kazaktiv .  



Ukuran :  S, M, L, XL 

Material : kaos katun  

Jumlah : 25 pcs 

- Goodie bag : wadah yang akan digunakan untuk wadah hadiah yang akan 

dibagikan kepada pemenang undian dan pemenang penghargaan. 

ukuran : 16 cm x 6 cm x 19 cm  

material : paper bag 

jumlah : 40 buah / acara 

- Pin penghargaan : pin akan diberikan kepada pemenang penghargaan yang akan 

di rekoknisi pada saat acara berlangsung.  

Ukuran : diameter 9 cm  

Material : pin  

Jumlah : 5 pcs / kategori (4 kategori) 

- Gelang registrasi :gelang akan diberikan pada saat registrasi sebagai penanda 

mengikuti acara yang nanti akan ditukarkan dengan hadiah yang telah disiapkan.  

Ukuran : 3 cm x 18 cm  

Material : kertas plastic  

Jumlah : 150 pcs / acara. 

3.2.3 Program Media  

Progam media dirancang berdasarkan pendekatan customer jeourney yang telah diobservasi 

dalam beberapa kurun waktu kemarin pada bulan februari 2018. Customer jeourney dibutuhkan 

untuk menjelaskan titik temu yang tepat antara merek dan calon pembeli. Maka dari itu dibuthkan 

chanel media yang sesuai (kurniawan, 2015).  

Media yang dirancang memiliki fungsi seperti berikut :  

a. Awareness  

Membangun kepekaan masyarakat terhadap merek yang ada dan produk yang ditawarkan 

b. Purchased 

Memfasilitasi terjadinya proses pembelian dan penjualan  

c. Delivery 

Menyampaikan nilai merek kepada masyarakat 

d. Evaluation  



Membangun sarana evaluasi masrakat terhadap nilai merek dan produk yang ditawarkan  

e. After sales 

Menyediakan sarana pendukung paska terjadinya proses jual beli.  

  



Media internal Kazaktiv  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

1 Panduan 

Merek 

Mei 2018 – 

seterusnya  

(berlaku selama 

merek dan desain 

masih digunakan) 

Internal Membangun 

Awareness 

masyrakat  

 

2 Alat alat 

kantor : 

-amplop 

-kop surat 

-kartu nama 

-stempel  

Mei 2018 – 

seterusnya  

(selama tidak 

terjadi perubahan ) 

Sarana komunikasi 

formal dan 

administrasi dalam 

bentuk cetak dan 

digital  

Awareness, 

Evaluation, 

Purchased, 

Delivery, 

After sales 

3. Signage  Mei 2018 –  

seterusnya 

Sarana pengenal  Awareness 

4 Sosial media  

-posting 

Mei 2018 – 

seterusnya  

IG : @kaza.aktiv 

Facebook : 

Kaza.aktiv 

Awareness, 

Evaluation, 

After sales 

5. Gelas plastik  Mei 2018 - 

seterusnya 

Wadah produk 

diminum ditempat  

Awareness, 

Evaluation, 

Purchased, 

Delivery, 

After sales 



Media aktivasi Kazaktiv  

1. Poster  

-poster 

kegiatan 

kelas rejo 

aktiv  

-poster hari 

aktiv 

pelanggan  

Mei 2018 – juni 

2018 (perioder 

berjalan 

bergantian selama 

1 bulan ) 

Disebarkan di klub 

nutrisi area kapas 

kerampung dan 

sekitarnya .  

-cetak  

-digital (sosial 

media) 

Awareness, 

after sales, 

Evaluation  

2. X – banner 

-kelas rejo 

aktiv ( 

belajar aktiv) 

-hari aktiv 

pelanggan  

-  

Mei 2018 – juni 

2018 (perioder 

berjalan 

bergantian selama 

1 bulan ) 

Pop up booth  Awareness, 

evaluation 

3.  Flyer 

(brosur) 

-kelas rejo 

aktiv  

-hari aktiv 

pelanggan 

Mei 2018 – 

seterusnya  

(permanen) 

Undangan masuk 

klub nutrisi. 

Dibagikan di area 

kaza.aktiv dan 

pasar kapas 

kerampung 

(tanda pengenal 

dengan member 

lain. 

Awareness, 

evaluation 

4. Silabus  

-materi kelas 

rejo aktiv  

Mei 2018 – juni 

2018  

Materi internal kelas 

rejo aktiv dan 

sebagai panduan 

Evaluation, 

After sales. 



(pergantian materi 

setiap bulan) 

materi yang bisa 

dibawa pulang 

5. Tamplate 

presentasi  

-kelas rejo 

ativ  

Mei 2018 – 

seterusnya.  

(selama tidak ada 

pergantian tema / 

materi tematik) 

Menyampaikan 

materi yang akan di 

bahas pada saat 

kelas  

Awareness 

After sales,  

Evaluation 

 

6. POP (booth 

display) 

-hari aktiv 

pelanggan 

Mei 2018 – 

seterusnya.  

(selama tidak ada 

pergantian tema / 

materi tematik) 

Pop up booth 

Registrasi  

Display  

Awareness, 

Evaluation, 

Purchased, 

Delivery, 

After sales 

7. Kaos  

-

merchendise 

-hari aktiv 

pelanggan 

Mei 2018 – 

desember 2018  

(selama 1 tahun 

akan ganti 

seragam ) 

Pop up booth  Awareness, 

Evaluation, 

Purchased, 

Delivery, 

After sales 

8. Goodie bag  

-kelas rejo 

aktiv  

-hari aktiv 

pelanggan 

Mei 2018 – 

seterusnya  

Wadah hadiah 

sebagai 

penghargaan dan 

proses jual bel  

Awareness, 

Evaluation, 

Purchased, 

Delivery, 

After sales 

9. Pin award  

-hari aktiv 

pelanggan 

Mei 2018 – 

seterusnya  

(minggu ke-3 

setiap bulan ) 

Penghargaan 

terhadap 

pencapaian.  

Awareness 

After sales,  

Evaluation 

 



10.  Gelang 

registrasi  

-hari aktiv 

pelanggan 

Mei 2018 – 

seterusnya  

(minggu ke-3 

setiap bulan ) 

Gelang  registrasi  Evaluation, 

Purchased, 

Delivery, 

After sales 

11.  Video 

promosi 

-hari aktif 

pelanggan 

Mei 2018 – 

seterusnya  

(minggu ke-3 

setiap bulan ) 

Dokumentasi  Awareness 

After sales,  

Evaluation 

 

Tabel 3.3 Pemilihan Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut akan dijabarkan secara rinci mengenai anggaran dana yang akan di keluarkan 

menyangkut keperluan media yang dipilih. Anggran dana meliputi perhitungan atas biaya yang 

dikeluarkan untuk kebutuhan media, anggaran dana untuk media klub nutrisi Kazaktiv  adalah 

sebagai berikut :  

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Panduan 

merek 

Biaya 

Cetak  

buku  

1 buku 

cetak 

Rp. 200.000 Rp. 200.000 

2 amplop Biaya 

Cetak 

100 

lembar  

Rp. 4.500 Rp.450.000 

2 Stempel  fisik 1 buah Rp. 90.000 Rp.90.000 

3 Kartu 

nama  

Biaya 

cetak  

1 box  Rp.80.000 Rp. 80.000 

4 Poster  Biaya 

cetak 

10 buah Rp.80.000 Rp. 80.000 

5. X banner  Biaya 

cetak  

2 buah Rp.375.000 Rp. 750.000 



6. Silabus  Biaya 

cetak 1 

buku (30 

lembar) 

25 buku  Rp. 35.000 Rp. 875.000 

7. Brosur 

(flyer) 

Biaya 

cetak  

1 rim  

(500 

lembar) 

Rp. 375.000 Rp. 375.000 

8. POP 

(booth) 

Aplikasi 

design 

pada 

display 

1 

kerangka  

Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 

9. Kaos  Biaya 

sablon 

50 kaos  Rp. 65.000 Rp. 3.250.000 

10.  Goodie 

bag  

Biaya 

cetak  

100 

paper 

bag 

Rp. 18.000 Rp. 1.800.000 

11.. Pin 

award  

Biaya 

cetak  

50 pin  Rp. 4.500 Rp. 225.000 

12.  Gelang 

regstrasi  

Biaya 

cetak  

150 pcs Rp. 6.000 Rp. 900.000 

13. Dekorasi 

interior 

Cat  

Biaya 

perawatan  

1 

ruangan  

Rp. 578.000 Rp. 578.000 

14.  Dekorasi 

interior 

wallpaper  

Cetak 

wallpaper  

4 m x7 m Rp. 870.000 Rp.870.000 

15.  Sewa 

ruangan 

Biaya 

sewa 

2 hari 

sewa  

Rp. 850.000 Rp. 1.700.000 



untuk 

kelas  

16 totebag Sablon + 

totebag  

20 pcs Rp.35.000 Rp. 700.000 

17. Booth  Biaya 

cetak  

1 pcs Rp. 3.500.000 Rp.3.500.000 

Total Rp. 17.423.000 

Tabel 3 . 4 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

       Uji coba produk yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai 

dasar data mengnalaisa efekstivitas perancangan kegiatan yang rancang untuk mengaktifkan 

kegiatan didalam bisnis klub nutrisi Kazaktiv . Proses uji coba produk antara lain adalah :  

1. Desain uji coba  

2. Subjek coba  

3. Jenis data  

4. Instrumen pengumpulan data  

5. Teknik Analisa data  

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

Mockup desain yang telah di rancang akan dibagi menjadi 3 bagian desain yang di bagi 

sesuai dengan kebutuhan.  

a. Brand Identity  

pada penjabaran ini akan di bahas mengengai mockup deain yang akan digunakan oleh klub 

nutrisi Kazaktiv , dasain yang ada akan digunakan untuk keperluan kantor dan juga 

keperluan jual beli.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Logo Kazaktiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Peralatan kantor  

  



 

 

 

Gambar 3.17  stempel     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Flyer  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Gelas 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Merchendise totebag 
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Gambar 3.21 Invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 
3.22 Kaos 

panitia 

 

 

Gambar 
3.23 
Panduan 
merek   



b. Brand Aktvation 

Mockup desain yang dirancang akan digunakan pada saat kegiatan aktivasi berjalan. 

Kegiatan aktivasi yang akan dijalankan terdiri dari dua kegiatan aktivasi yaitu kelas rejo aktiv ! 

dan hari aktiv pelanggan !. Mockup yang dirancang bertujuan sebagai sarana untuk promosi dan 

meningkatkan Brand awareness masyarakat, selain itu juga terdapat merchandise yang akan 

dijual umum.  
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Gambar 3.25 Pin Button 

  



Gambar 
3.26 Sosial 

media 
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Gambar 3.27 
Handbook   
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Gambar 
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Gambar 
3.31 X- 
banner 

 

 

3.3.2.  

 

Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Subjek penelitian akan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan hasil 

mengenai sebuah variable yang dirancang. penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang 



bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan 

menggunakan langkah-langkah tertentu. 

Identifikasi subjek coba yang akan dilakukan akan berada pada Batasan yang membahas 

mengenai efisiensi penataan ulang kegiatan di dalam klub nutrisi dengan perannya sebagai 

sarana edukasi dan praktek bagi masyarakat untuk menunjang gaya hidup sehat yang aktif dan 

seimbang.  

Subjek penelitian yang akan dipakai adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif yang masing 

masing penelitian akan menjadi subjek penelitian dengan hasil yang berbeda beda . hasil yang 

diharapkan adalah : 

a. Penelitian kualitatif  

Penelitian yang di lakukan dengan cara mengamati dan melakukan dialog dengan 

narasumber. Pendekatan kualitatif “Gaya” penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami 

realitas dan memahami maknanya. Penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan 

proses, peristiwa dan otentisitas, dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat 

eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. 

Dengan demikian, hal yang umum dilakukan berkutat dengan analisa tematik. Peneliti 

kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. (Gumilar 

Rusliwa Somantri, 2013). Data kualitatif juga akan di gabungkan dengan kegiatan 

observasi dimana peneliti akan mengamati peristiwa peristiwa yang terjadi di lingkungan 

sekitar area yang diteliti, untuk mendapatkan hasil perbandingan efisiensi kegiatan 

sebelum dan sesudah perancangan. 

Konsep penelitian kualitatid memiliki kekuatan pada interaksi yang terjadi antara peneliti 

dan obej atau variable yang di telitinya. Konsep ini dianggap cocok untuk pengumpulan 

data yang berupa masukan, kritik dan tanggapan mengenai kegiatan yang sudah berjalan 

dan harapan kedepannya. Hasil penelitian ini akan di jadikan sumber kuat untuk 

membuktikan efisiensi kegiatan dan evaluasi kegiatan kedepanya.  

Melalui wawancara yang akan dilakuakn kepada expert user dan extreme user penggalian 

materi kualitatif . 

 

b. Penelitian kuantitatif : 

Metode kuantitatif berakar pada asumsi  tradisional, positivistik, eksperimental. Metode ini 

berkembang dari tradisi pemikiran empiris Comte, Mill, Durkeim, Newton dan John Locke. 

“Gaya” penelitian kuantitatif biasanya mengukur fakta objektif melalui konsep yang 

diturunkan pada aspek aspek dan dijabarkan pada indikator-indikator dengan 



memperhatikan aspek reliabilitas. Penelitian kuantitatif bersifat bebas nilai dan konteks, 

mempunyai banyak “kasus” dan subjek yang diteliti, sehingga dapat ditampilkan dalam 

bentuk data statistik yang berarti. Hal penting untuk dicatat di sini adalah, peneliti 

“terpisah” dari subjek yang ditelitinya (Gumilar Rusliwa Somantri, 2013).  

Konsep penelitian kuantitatif memiliki kekuatan pada angka dan statistic yang mampu 

menjadi bahan yang kuat untuk membuktikan sebuah perancangan. Metode ini akan 

digunakan untuk mendapatkan hasil statistic mengenai efisiensi kegitan, dan ketertarikan 

masyarakat terhadap perancangan design promosi kegiatan yang dilakukan untuk 

menunjang kegiatan yang ada.  

3.3.3. Jenis Data  

Jenis data yang dimiliki adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya. Data primer yang didapat, diperoleh melalui kegiatan wawancara, pertemuan dan 

observasi terhadap lingkungan, sumber daya manusia dan juga suasana di area Kazaktiv . 

Wawancara yang dilakukan dengan memberikan contoh uji coba produk untuk menggali 

tanggapan mengenai efisiensi desain dan pengaplikasiannya dalam perancangan kegaitan klub 

nutrisi Kazaktiv .  

c. Data primer : data terkini mengenai perkembangan budaya yang ada di area Kazaktiv , data 

wawancara mengenai gaya hidup dan kebiasaan. Data diskusi yang didapatkan berupa 

masukan, pemikiran terhadap konsep desain yang telah dirancang secara kasar.  

Narasumber yang akan diwawancarai akan dibagi menjadi 2 yaitu extreme user dan expert user, 

para narasumber akan diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan perancangan kegiatan yang 

akan menjadi bagian aktivasi merek, masukan mengenai desain yang akan digunakan, sedangkan 

untuk extreme user akan diberikan pertanyaan mengenai tanggapan tentang produk dan kegiatan 

yang dilaksanakan.  

Fokus pertanyaan akan diberikan pada saat wawancara dan akan disajikan juuga dalam bentuk 

kuisioner, focus pertanyaan adalah sebagai berikut :  

 

Extreme User : 

• Bagaimana pengalaman saat berprogram di klub nutrisi ? 

• Apa yang didapat saat berprogram dengan personal coach ? 

• Sudah berapa lama anda mengkonsumsi produk ini ? 

• Apa yang anda rasakan terhadap produk ini ? 

• Mengapa anda memilih berprogram di nc ? 



• Apa yang anda rasakan saat berada didalam NC ? 

• Apa yang ingin anda capai dengan berprogram disini ? 

• Jika di klub nutrisi diadakan kelas pemahaman produk apa anda akan mengikuti ? 

• Apa anda pernah mengikuti kegiatan di dalam klub ? 

• Apa desain (mockup) ini cocok dengan kegiatan di dalam klub ? 

• Desaign seperti apa yang menarik perhatian anda ? (beberapa mockup) 

• Apa desain yag sudah dirancang efisien untuk menarik orang dating ? 

• Bagaimana harapan dan kritik anda mengenai pelayanan kami di dalam NC ? 

Expert User : 

• Sudah berapa lama anda menjalankan NC ? 

• Mengapa anda memilih berbisnis NC ? 

• Apa yang anda dapat dari NC ? 

• Apakah anda melihat NC ini adalah sebuah bisnis yang menjanjikan kedepannya? 

• Bagaimana dengan entrepreneur muda seperti saya ini jika menjalankan NC ? 

• Apa yang ingin anda rubah dalam metode NC ini ? 

• Dengan perancangan kegiatan yang sudah di tetapkan sekarang apa yang menurut anda 

kurang ? 

• Apakah efisien kegiatan yang dilakukan di dalam klub nutrisi untuk sarana edukasi dan 

praktek gaya hidup sehat ? 

• Dengan desain yang telah di rancang apakan sudah merepresentasikan visi misi kegiatan 

? 

• Desain seperti apa yang di senangi dan cocok untuk menjadi media promosi yang akan 

digunakan dalam kegiatan ke depan ?  

• Apakah desain yang sudah dirancang sudah cukup menarik untuk mengajak orang dating 

mengikuti kegiatan di dalam klub?  

• Dengan konsep NC yang saya rancang secara design apa tanggapan anda ? 

Selain melalui kegiatan wawancara dan penggalian data melalui kuisioner, penggalian data 

melalui kepustakaan juga diambil untuk memperkuat hasil dari wawancara dan kuisioner yang 

akan di kaitkan dengan teori teori yang ditemukan dan menjadi dasaran persepsi untuk kegiatan 

dan perancangan kedepannya. Kepustakaan yang akan digali adalah mengenai : 

• Teori marketing  

• Teori branding  



• Teori warna  

• Teori konsep gaya desain  

• Teori media promosi  

• Teori pemilihan media 

Profil narasumber : 

Extreme User  

1.     Sulastri, 37 tahun, penjual sayur, pelanggan 

Kazaktiv . Narasumber bertindak sebagai 

extreme user yang akan diwawancarai 

mengenai hal hal yang berkaitan dengan 

pelayanan, produk dan pengalam di dalam 

Klub Nutrisi.  

 
2.  Yanti, 39 tahun, penjual sayur, pelanggan 

Kazaktiv . Narasumber bertinda sebagai 

extreme user yang akan diwawancarai 

mengenai hal hal yang berkaitan dengan 

pelayanan, produk dan pengalam di dalam Klub 

Nutrisi. 

 
 
 
 

3.  Wanda Hamidah, 38 tahun, member Kazaktiv , 

narasumber akan bertindak sebagai member yang 

akan diwawancarai mengenai pengalaman selama 

mengikuti kegiatan aktivasi sesuai dengan alur 

kegiatan, perkembangan yang dirasakan dan 

masukan terhadap kegiatan aktivasi yang telah 

diikuti  



 

4.   Wiwik, 36 tahun, member Kazaktiv , narasumber akan 

bertindak sebagai member yang akan diwawancarai 

mengenai pengalaman selama mengikuti kegiatan 

aktivasi sesuai dengan alur kegiatan, perkembangan 

yang dirasakan dan masukan terhadap kegiatan 

aktivasi yang telah diikuti 

 

Expert User  
1.     Fajriah & Yudha atmadja, 38 – 40  

tahun, Distributor Herbalife Nutrition 

GET team member 2500 RO , 

stakeholder. Narasumber bertindak 

sebagai expert  user yang akan 

diwawancarai mengenai hal hal yang 

berkaitan dengan kegiatan aktivasi dan 

alur kegiatan, dan akan dimintai pendapat mengenai efisiensi kegiatan, pengalaman 

selama kegiatan dan mengenai perkembangan bisnis Klub Nutrisi.   

 
2.    Iin & Suwardi, 40 – 44 tahun, Distributor 

Herbalife Nutrition GET team member, 

stakeholder. Narasumber bertindak sebagai 

expert  user yang akan diwawancarai 

mengenai hal hal yang berkaitan dengan 

kegiatan aktivasi dan alur kegiatan, dan 

akan dimintai pendapat mengenai efisiensi 

kegiatan, pengalaman selama kegiatan dan 

mengenai perkembangan bisnis Klub Nutrisi.   



 
3.    Udin Lamo & Endang Broto Wilis, 47-52 tahun, 

Distributor Herbalife Nutrition Millionaire Team 

member, stakeholder. Narasumber bertindak 

sebagai expert  user yang akan diwawancarai 

mengenai hal hal yang berkaitan dengan 

kegiatan aktivasi dan alur kegiatan, dan akan 

dimintai pendapat mengenai efisiensi 

kegiatan, pengalaman selama kegiatan dan mengenai perkembangan bisnis Klub 

Nutrisi. 

 

4.  Sony Prasetya Wanandi, 27 tahun, Senior 

Graphic Designer di Visual Cast 

Designology. Narasumber bertindak 

sebagai expert user yang akan 

diwawancarai mengenai hal hal yang 

berkaitan dengan media promosi yang telah 

dirancang, keserasian media promosi, dan 

efisiensi media promosi terhadap kegiatan 

aktivasi yang berjalan.  

 

 

5.    Aulia Rabeastasmia, 30 tahun, Senior Graphic Designer di 

Visual Cast Designology. Narasumber bertindak sebagai 

expert user yang akan diwawancarai mengenai hal hal 

yang berkaitan dengan media promosi yang telah 

dirancang, keserasian media promosi, dan efisiensi media 

promosi terhadap kegiatan aktivasi yang berjalan.  

 

  



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

Metode pengumpulan data yang berupa wawancara dan kuisioner akan berfokus kepada :  

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN  

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user • Pengalaman selama menjalankan 

klub nutrisi  

• Masalah yang di hadapi dalam bisnis 

klub nutrisi  

• Review perancngan kegiatan yang 

di laksanakan dalam klub nutrisi  

• Review efisiensi desain  

• Review alur kegiatan yang telah 

dirancang  

• Tanggapan mengenai kegiatan yang 

telah dirancang  

• Hal hal yang perlu diperhatikan saat 

kegiatan berlangsung  

• Evaluasi kegiatan yang telah 

berlangsung.  

• Strategi promosi yang baik untuk 

kegiatan kedepan  

• Masukan untuk perancangan dan 

kegiatan yang akan datang  

  Extreme 

user 

• Pengalaman selama berada didalam 

klub nutrisi 

• Pengalaman terhadap produk yang 

dikonsumsi 

• Kekurangan saat berada didalam 

klub nutrisi 

• Yang didapat selama berprogram di 

dalam klub nutrisi  



• Pemahaman yang didapat selama 

berprogram  

• Keikutsertaan dalam kegiatan di 

dalam klub nutrisi  

• Desain yang dirancang menarik 

perhatian  

• Review kegiatan yang sudah diikuti  

• Review desain yang telah di 

publikasikan  

• Media apa yang sering digunakan 

dalam sehari hari.  

• Preferensi media promosi  

• Masukan untuk kegiatan 

kedepannya 

2 Kuesioner 

(Kuantitatif) 

Responden • Persepsi responden terhadap 

prototype  

• Pemahaman responden terhadap 

pesan yang disampaikan dalam 

desain 

• Efisiensi desain dalam media 

promosi  

• Gaya desain yang cocok dan 

menarik perhatian  

• Media yang sering digunakan  

• Instagram atau facebook  

• Konsep visual yang menarik  

• Konsep gaya desain yang dimenarik  

 Kepustakaan Buku dan 

jurnal  

• Teori marketing ( SWOT, 4P. 

pemasaran dan komunikasi masal) 

• Teori branding (brand ekuitas, brand 

awareness, brand activation, 

pannduan merek, brand identity) 

• Teori warna  



• Teori konsep gaya desain  

• Teori media promosi  

• Teori pemilihan media 

 

tabel 4. 1 Instrumen pengumpulan Data 

   

  



 


