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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan dari penelitian dan market test yang telah dilakukan, dihasilkan 

kesimpulan bahwa di Surabaya sudah ada brand-brand yang memiliki usaha di 

bidang dessert khususnya pudding yang sudah terkenal, sehingga dibutuhkan 

suatu identitas untuk membedakan brand Furutsu dari brand-brand yang lain. 

Menurut Robin Landa (2014) brand identity harus membedakan  dan 

mengkomunikasikan arti strategis khusus untuk target audiensnya serta 

menambah nilai pada brand atau grup. 

Untuk membentuk brand identity dari brand Furutsu diperlukan teori brand 

identity dan beberapa teori yang dapat mendukung teori tersebut. Teori-teori 

tentang elemen desain seperti teori warna, typography, dan logo dapat 

mendukung teori brand identity karena memuat teori yang dapat membantu 

penggunaan elemen-elemen desain tersebut untuk membentuk brand identity 

yang kuat dan tepat, serta dapat membantu menimbulkan awareness pada 

konsumen akan brand yang masih baru. Teori tentang customer behaviour dapat 

mendukung teori media promosi karena dalam teori customer behaviour dapat 

digunakan untuk membantu mengetahui perilaku dari target market Furutsu agar 

promosi yang dilakukan melalui media yang dipilih sampai pada target market.  

Maka solusi dari rumusan masalah tersebut adalah merancang brand identity 

yang tepat untuk Furutsu yang sesuai bagi target market di Surabaya dengan usia 

18-35 tahun sehingga Furutsu dapat menciptakan brand image yang tepat. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Furutsu Pudding, maka solusi 

komunikasi yang dibutuhkan yaitu merancang brand identity dan media 

promosinya sesuai dengan target market untuk meningkatkan brand awareness 

sebagai bisnis yang menawarkan pudding dengan buah asli sebagai bahan 

dasarnya dengan tampilan instagramable. 

Brand Verbal 

Furutsu Pudding merupakan brand yang bergerak di bidang dessert yang 

menjual pudding dengan bahan dasar buah asli tanpa bahan pengawet. 
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Uniqueness dari Furutsu Pudding adalah pudding buah yang disajikan dengan 

tampilan yang instagrammable. Target market dari Furutsu Pudding adalah pria 

dan wanita berumur 18 sampai 35 tahun dan memiliki psikografis berdasarkan 

VALS yaitu experiencers dan achievers. 

Brand Attributes 

Memberikan pudding yang menggunakan buah asli tanpa bahan pengawet. 

Brand Line 

Natural fruit but better. 

3.2.1 Konsep Gaya Desain 

Konsep gaya desain yang digunakan untuk perancangan brand identity dari 

Furutsu adalah Memphis Style, berdasarkan Design Trends 2018 oleh 

www.99designs.com generasi milienial menggemari desain dengan warna-warna 

pastel dengan pattern dari bentuk-bentuk geometris, yang merupakan ciri khas 

dari Memphis Style. Selain itu generasi milenial dengan usia 18-35 tahun 

merupakan target market Furutsu Pudding, oleh karena itu gaya desain Memphis 

Style sangat cocok untuk brand Furutsu Pudding. Memphis Style adalah gaya 

desain dengan karakteristik yang menggunakan warna-warna kontras dan 

terutama warna-warna pastel, bentuk geometris, dan pola pattern. Gaya ini dimulai 

dari sebuah grup yang merupakan designer dan arsitek dari Italia yang dipimpin 

oleh Ettore Sottsass di tahun 1980an.  

Pada 11 Desember 1980, Ettore Sottsass mengadakan pertemuan dengan 

desainer dan menghasilkan gaya desain bernama Memphis Style. Mereka 

mendapat inspirasi untuk Memphis Style dari tiga gaya desain dan 

menggabungkan gaya-gaya desain tersebut, gaya-gaya desain itu yaitu Art Deco 

yang menggunakan bentuk-bentuk geometris , Pop Art yang menggunakan warna-

warna kuat dan bold dan gaya desain Kitsch dari tahun 1950-an yang 

menggunakan desain minimalis (Sparkle, 2013). 

Hal yang paling mudah dikenal dari Memphis Style adalah penggunaan warna 

pastel dan pattern dari suatu bentuk, seperti bentuk geometris yang digunakan 

berulang-ulang yang memberikan kesan desain tahun 80an tetapi tetap terlihat 

fresh. Ciri khas tersebut adalah yang diambil dari Memphis Style untuk gaya desain 

dari Furutsu Pudding. 
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Gambar 3.1 Gaya Desain Memphis Style 

Sumber : Pinterest 

3.2.1.1 Jenis Logo 

Penggunaan logo yang digunakan pada brand identity Furutsu Pudding 

adalah combination mark yaitu jenis logo yang terdiri dari kombinasi antara kata-

kata dan icon. Berikut adalah contoh combination mark : 

       

             

Gambar 3.2 Contoh Combination Mark Logo 

Sumber : Google 
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3.2.1.2 Palet Warna 

 

Gambar 3.3 Palet Warna Furutsu 

Sumber : Data Pribadi 

 

Pemilihan warna pada brand Furutsu Pudding akan menggunakan warna-

warna pastel yang cerah sehingga memberi kesan friendly dan fun. Berikut adalah 

penjelasan makna dari warna-warna yang terdapat pada konsep desain Furutsu 

Pudding : 

1. Putih 

Warna putih adalah warna netral yang memberikan kesan bebas dan 

keterbukaan, selain itu warna putih juga sering dikaitkan dengan kesucian 

dan kebersihan. 

2. Merah muda 

Warna merah muda sering melambangkan bagian feminim dari kehidupan 

manusia yang menggambarkan kelembutan dan cinta. 

3. Merah 

Warna merah dapat memberikan kesan emosi yang kuat dari amarah 

hingga cinta dan gairah, warna ini biasanya digunakan untuk menarik 

perhatian audiens. 

4. Kuning 

Wana kuning sering melambangkan perhatian, keceriaan, kesenangan, 

positif dan hangat. Warna kuning adalah warna kedua yang memiliki 

daya tarik tinggi setelah warna merah. 

3.2.1.3 Typography 

Berdasarkan konsep gaya desain dari brand Furutsu Pudding, jenis typeface 

yang digunakan yaitu, Blogger Sans. Pemilihan typeface tersebut berdasarkan 

jenisnya yang merupakan sans-serif  lebih spesifiknya adalah rounded sans-serif 

yang memberikan kesan fun. Penggunaan jenis typography sans-serif ini dipilih 
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karena jenis tipografi ini merupakan salah satu karakteristik dari gaya desain 

Memphis. Penggunaan typeface ini dibagi menjadi dua berdasarkan 

penggunaannya, typeface Blogger Sans Bold  digunakan pada logo Furutsu 

Pudding dan pada headline, sedangkan typeface Blogger Sans Medium digunakan 

untuk body text. 

 

 

Gambar 3.4 Typeface Blogger Sans Bold   

Sumber : Data Pribadi 
 

Typeface Blogger Sans Bold  digunakan pada logo Furutsu Pudding dan pada 

headline karena memiliki bentuk karakter yang kokoh tetapi masih memberikan 

kesan fun dan friendly. 

 

 

Gambar 3.5 Typeface Blogger Sans Medium 

Sumber : Data Pribadi 

 

Typeface Blogger Sans Medium digunakan untuk body text karena memiliki 

kemampuan keterbacaan dan kejelasan. 

3.2.1.3 Gaya Fotografi 

Gaya fotografi Furutsu menggunakan teknik clean food photography dengan 

pencahyaan terang, tone hangat, dan background bertekstur, angle foto yang akan 

digunakan adalah medium angle dan close up angle. Teknik-teknik tersebut dapat 

memberikan kesan yang natural, appetizing, dan fun. Berikut adalah beberapa 

contoh gaya fotografi yang digunakan oleh Furutsu Pudding. 
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Gambar 3.6 Contoh Fotografi Produk 

Sumber : Pinterest dan Data Pribadi 
 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Jelaskan media komunikasi apa saja yang anda pilih. Dukung dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan mengapa media tersebut dianggap sesuai untuk 

menjangkau target market.  

1. Graphic Standard Manual 

Graphic Standard Manual dibuat untuk bagian internal perusahaan yang 

berfungsi sebagai pedoman untuk brand Furutsu Pudding sebagai acuan 

standar brand identity Furutsu Pudding, sehingga dapat membantu 

meningkatkan awareness masyarakat terhadap brand ini. Graphic 

Standard Manual berisi format dan aturan yang akan digunakan suatu 

brand dalam pengaplikasiannya pada berbagai media agar tetap 
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konsisten. Graphic Standard Manual termasuk dalam channel phase, 

evaluation. 

2. Instagram (Instagram Post dan Instagram Story) 

Instagram digunakan oleh Furutsu Pudding sebagai media promosi online 

utama, yang berisi informasi mengenai event-event yang akan diikuti, foto-

foto produk, strategi marketing seperti promo-promo yang ditawarkan, 

serta testimonial dari customer. Menurut Deru R. Andika pada jurnal 

“MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SARANA PROMOSI UNTUK 

MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN”, sosial media Instagram 

merupakan media pemasaran yang penting dalam menjangkau segmen 

pasar usia muda atau generasi milenial karena selain digunakan untuk 

meningkatkan akan awareness pada suatu produk, generasi milenial juga 

menggunakan Instagram sebagai suatu media untuk mengevaluasi value 

produk dari suatu brand. Oleh karena itu media promosi Instagram masuk 

dalam channel phase evaluation dan awareness. 

3. Website 

Website merupakan media promosi online kedua yang digunakan oleh 

Furutsu yang bertujuan memberikan informasi menyeluruh mengenai 

perusahaan, seperti company profile dan informasi menyeluruh mengenai 

produk-produk Furutsu. Penggunaan website sebagai media promosi 

sangat membantu didukung dengan pernyataan dari Pendra Sudarto 

dalam jurnal PERANCANGAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA PROMOSI 

DAN INFORMASI, website mampu menyimpan informasi yang cukup 

banyak dan lengkap, serta mampu memberikan informasi tersebut secara 

luas dengan lebih efisien dan up to date. Media promosi website termasuk 

dalam channel phase awareness dan evaluation. 

4. Packaging 

Packaging dengan tampilan dan desain yang menarik secara tidak 

langsung dapat membantu menarik perhatian dari target market suatu 

brand, hal ini didukung oleh Syukrianti Mukhtar dalam jurnal PERANAN 

PACKAGING DALAM MENINGKATKAN  HASIL PRODUKSI TERHADAP 

KONSUMEN, selain memperhatikan sisi keamanan agar produk dalam 

packaging tidak mengalami kerusakan, packaging juga harus memliki 

daya tarik dari sisi visual untuk membantu menarik perhatian audiens dan 
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meningkatkan awareness dari brand tersebut. Oleh karena itu Furutsu 

menggunakan teknik Furoshiki untuk packaging, yang merupakan suatu 

teknik menggunakan kain untuk membentuk suatu bungkusan. Media 

promosi packaging termasuk dalam channel phase evaluation, 

awareness, dan after sales. 

5. Logo On Product 

Penempatan logo selain pada packaging, logo Furutsu juga akan ditempel 

pada kemasan pudding Furutsu yang bertujuan untuk mengingatkan 

target market bahwa produk yang mereka konsumsi merupakan produk 

dari brand Furutsu, logo on product juga dapat membantu meningkatkan 

brand awareness dari target market Furutsu. Hal ini didukung dengan 

pernyataan dari Keller dalam jurnal “Building Brand Awareness in the 

Modern Marketing Environment: A Conceptual Model”, brand recall 

merupakan komponen penting dalam meningkatkan brand awareness dan 

mempertahankan brand equity yang tujuan utamanya adalah mencapai 

brand image yang kuat dan memiliki hubungan jangka panjang dengan 

target market. Logo on product termasuk dalam channel phase awareness 

dan evaluation. 

6. Brosur 

Brosur akan dibagikan saat mengikuti pameran atau market, yang 

bertujuan untuk meningkatkan awareness dengan cara menampilkan 

informasi mengenai produk, foto produk, dan contact perusahaan. Hal ini 

didukung dengan pernyataan dari Siti Fitrah Sahara dalam jurnal  

PELAKSANAAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK BROSUR PADA 

OBYEK WISATA BALAI KERAPATAN TINGGI KABUPATEN SIAK, media 

promosi menggunakan brosur merupakan media promosi yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat kalangan atas hingga bawah, oleh karena itu 

sangat mudah meningkatkan brand awareness apabila menggunakan 

media promosi brosur. Media promosi brosur termasuk dalam channel 

phase awareness dan evaluation. 

7. Signage 

Signage berfungsi sebagai penanda agar target market mengenali brand 

Furutsu saat mengikuti pameran atau market, selain itu signage juga 

berfungsi untuk meningkatkan awareness target market terhadap brand. 
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Hal ini didukung dengan pernyataan dari Wasib Bin Latif dalam jurnal 

“Building Brand Awareness in the Modern Marketing Environment: A 

Conceptual Model”, perusahaan menggunakan event market atau 

pameran untuk menghasilkan berbagai macam aspirasi. Brand 

awareness, penjualan, peningkatan citra organisasi dan merek serta 

keterikatan emosional adalah penyebab yang umum untuk berpartisipasi 

dalam acara tersebut, hal-hal tersebut dapat dicapai dengan bantuan dari 

media-media promosi yang digunakan dan desain dengan benar agar 

pesan tersampaikan pada target market. 

8. X-Banner 

X-Banner juga akan digunakan saat mengikuti pameran atau market yang 

bertujuan untuk menarik perhatian target market dan meningkatkan 

awareness mereka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya hal ini 

didukung dengan pernyataan dari Wasib Bin Latif dalam jurnal “Building 

Brand Awareness in the Modern Marketing Environment: A Conceptual 

Model”, perusahaan menggunakan event market atau pameran untuk 

menghasilkan berbagai macam aspirasi. Brand awareness, penjualan, 

peningkatan citra organisasi dan merek serta keterikatan emosional 

adalah penyebab yang umum untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, 

hal-hal tersebut dapat dicapai dengan bantuan dari media-media promosi 

yang digunakan dan desain dengan benar agar pesan tersampaikan pada 

target market. 

9. Menu 

Media promosi menu juga akan digunakan saat mengikuti pameran atau 

market yang bertujuan untuk memudahkan customer untuk memilih 

produk serta meningkatkan awareness mereka. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya hal ini didukung dengan pernyataan dari Wasib Bin 

Latif dalam jurnal “Building Brand Awareness in the Modern Marketing 

Environment: A Conceptual Model”, perusahaan menggunakan event 

market atau pameran untuk menghasilkan berbagai macam aspirasi. 

Brand awareness, penjualan, peningkatan citra organisasi dan merek 

serta keterikatan emosional adalah penyebab yang umum untuk 

berpartisipasi dalam acara tersebut, hal-hal tersebut dapat dicapai dengan 
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bantuan dari media-media promosi yang digunakan dan desain dengan 

benar agar pesan tersampaikan pada target market. 

 

 

3.2.3 Program Media  

Berikut adalah table yang berisi program media Furutsu Pudding yang sudah 

dijelaslan pada poin sebelumnya (3.2.2) 

No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

1 Graphic 

Standard 

Manual 

Selama bisnis 

berjalan 

Bagian internal 

perusahaan 

Evaluation 

 

2 Instagram 

Post 

2-3 posts dalam 

seminggu 

Instagram : 

@furutsu.id 

Evaluation, 

Awareness, 

After Sales 

3 Instagram 

Story 

1-2 posts dalam 

seminggu 

Instagram : 

@furutsu.id 

Evaluation, 

Awareness 

 

4 Website Selama bisnis 

berjalan 

Situs website 

www.furutsu.com 

Evaluation, 

Awareness 

 

5 Packaging Selama bisnis 

berjalan 

Setelah pembelian 

produk 

Evaluation, 

Awareness, 

Delivery, After 

sales 
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6 Logo On 

Product 

Selama bisnis 

berjalan 

Pada setiap produk Evaluation, 

Awareness 

7 Signage Selama pameran 

berlangsung 

Dipasang saat 

mengikuti event 

seperti market atau 

pameran 

Awareness 

8 X-Banner Selama pameran 

berlangsung 

Dipasang saat 

mengikuti event 

seperti market atau 

pameran 

Evaluation, 

Awareness 

9 Brosur Selama pameran 

berlangsung 

Disebarkan saat 

mengikuti event 

seperti market atau 

pameran 

Evaluation, 

Awareness 

10 Menu Selama pameran 

berlangsung 

Ditunjukan kepada 

customer saat 

mengikuti event 

seperti market atau 

pameran 

Evaluation, 

Awareness 

 
Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut adalah table yang berisi anggaran untuk keseluruhan media promosi 

Furutsu Pudding : 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Graphic 

Standard 

Manual 

Biaya Cetak : 

kurang lebih 20 

halaman 

1 Rp. 200.000 Rp. 200.000 



 

 

 52 

2 Instagram 

Post 

Biaya desain 1 Rp. 100.000 Rp. 100.000 

3 Instagram 

Story 

Biaya desain 1   Rp. 100.000 Rp. 100.000 

4 Website Biaya desain 1 Rp. 100.000 Rp. 100.000 

  Biaya Operasional 12 

Bulan 

Rp. 450.000 Rp. 450.000 

5 Logo On 

Product 

Biaya Cetak 100 

Lembar 

Rp. 2.000 Rp. 200.000 

6 Packaging Biaya Cetak  100 

Lembar 

Rp. 30.000 Rp. 300.000 

7 Signage Biaya Cetak 1 Rp. 400.000 Rp. 400.000 

8 X-Banner Biaya Cetak 1 Rp. 100.000 Rp. 100.000 

9 Brosur Biaya Cetak 100 

Lembar 

Rp. 2.000 Rp. 200.000 

10 Menu Biaya Cetak 10 Rp. 2000 Rp. 20.000 

Total Rp. 2.170.000  

 
Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 
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3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

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

 

1. Graphic Standar Manual 

 

Gambar 3.7 Mock Up Buku GSM 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

2. Amplop dan Letterhead 
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Gambar 3.8 Mock Up Amplop dan Letterhead 

Sumber : Data Pribadi 

 

3. Business Card 

 

Gambar 3.9 Desain Business Card 

Sumber : Data Pribadi 

 

4. Logo On Product dan Signage 

 

Gambar 3.10 Desain Logo On Product dan Signage 

Sumber : Data Pribadi 
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5. Menu 

 

Gambar 3.11 Desain Menu Produk 

Sumber : Data Pribadi 
 

6. Brosur 

 

Gambar 3.12 Desain Brosur Produk 

Sumber : Data Pribadi 
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7. Roll Up Banner 

 

Gambar 3.13 Desain Roll Up Banner 

Sumber : Data Pribadi 
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8. Packaging Furoshiki 

 

Gambar 3.14 Mock Up Packaging Box 

Sumber : Data Pribadi 
 

 

Gambar 3.15 Desain Kain Furoshiki 

Sumber : Data Pribadi 
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9. Website 

  

 

Gambar 3.16 Mock Up Website 

Sumber : Data Pribadi 

  



 

 

 59 

10. Instagram Post dan Story 

   

Gambar 3.17 Desain Instagram Post 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

Gambar 3.18 Desain Instagram Story 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Dalam perancangan brand identity untuk brand Furutsu Pudding subjek coba 

yang akan diwawancara adalah subjek coba yang berkaitan dengan bidang 

branding, business owner dengan bisnis yang serupa dengan Furutsu Pudding, 

dan subjek yang memiliki pengetahuan di bidang kuliner. 

3.3.2.1 Narsumber Expert User 

Narasumber Expert User 1 : Bpk. Marvin Ade 

Profesi : 

• Pemilik Maru Design Surabaya 

• Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen Visual Communication Design 

di Universitas Ciputra 

Kaitan narasumber dengan perancangan brand identity Furutsu Pudding 

• Beliau dapat membantu memberikan saran dan kritik mengenai brand identity 

Furutsu Pudding berserta media promosi, dari sisi desain, branding, dan 

penggunaan media promosi. 

 

Narasumber Expert User 2 : Samuel Zuriel 

Profesi : 

• Memiliki pengalaman bekerja dalam bidang branding. 

Kaitan narasumber dengan perancangan brand identity Furutsu Pudding 

• Beliau dapat membantu memberikan saran dan kritik mengenai brand identity 

Furutsu Pudding berserta media promosi, dari sisi desain, branding, dan 

penggunaan media promosi. 

 

Narasumber Expert User 3 : Bapak Edwin Tranggono 

Profesi : 

• Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen Visual Communication Design 

di Universitas Ciputra 

• Memiliki pengalaman bekerja dalam bidang branding. 

Kaitan narasumber dengan perancangan brand identity Furutsu Pudding 
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• Beliau dapat membantu memberikan saran dan kritik mengenai brand identity 

Furutsu berserta media promosi, dari sisi desain, branding, dan penggunaan 

media promosi. 

3.3.2.1 Narsumber Extreme User 

Narasumber Extreme User 1 : Gerry Fukuhara 

Profesi : 

• Menyukai makanan dessert. 

• Memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai desain dan branding. 

Kaitan narasumber dengan perancangan brand identity Furutsu Pudding 

• Beliau dapat membantu memberikan saran mengenai brand identity Furutsu 

Pudding berserta media promosi, dari perspektif sebagai calon konsumen. 

 

Narasumber Expert User 2 : Valencia Vinollie 

Profesi : 

• Memiliki pengalaman sebagai foodist 

• Memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis di bidang dessert pudding 

• Memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai desain dan branding. 

Kaitan narasumber dengan perancangan brand identity Furutsu Pudding 

• Beliau dapat membantu memberikan saran mengenai brand identity Furutsu 

Pudding berserta media promosi, dari perspektif sebagai calon konsumen. 

 

Narasumber Expert User 3: Saulina Arum 

Profesi : 

• Menyukai makanan dessert. 

• Memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis di bidang dessert pudding 

Kaitan narasumber dengan perancangan brand identity Furutsu Pudding 

• Beliau dapat membantu memberikan saran mengenai brand identity Furutsu 

Pudding berserta media promosi, dari perspektif sebagai calon konsumen. 
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3.3.3. Jenis Data  

Metode penelitian uji coba yang digunakan adalah kualitatif. Wawancara 

dilakukan dengan menunjukan prototype untuk mengetahui pendapat dari para 

narasumber. Hasil dari wawancara akan digunakan untuk mengetahui kekurangan 

dan menguji tingkat daya tarik dari prototype perancangan brand identity dan 

efektifitas dari penggunaan media promosi yang digunakan Furutsu Pudding. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN  

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 1. Branding 

• Design media. 

• Penggunaan media promosi. 

• Preferensi media promosi. 

• Mengetahui tren desain dan 

pengaruhnya mengenai 

pembentukan brand baru. 

• Menggali tentang pengalaman 

narasumber dalam mendesain 

brand produk sejenis. 

2. Business Owner Pudding 

• Preferensi media promosi 

• Persepsi terhadap prototype 

media 

• Pengalaman narasumber 

dalam marketing dan cara 

mempromosikan bisnis 

narasumber. 
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  Extreme user • Persepsi Design media. 

• Preferensi media promosi. 

• Persepsi terhadap prototype 

media. 

 
Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 
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