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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1.  Model Pengembangan  

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Aure dimana bisnis 

tersebut saat ini masih belum dikenal oleh masyarakat, maka diperlukan suatu 

kegiatan aktivasi yang dapat meningkatkan awareness masyarakat. Dalam 

pengembangannya berbagai teori seperti brand image, brand activation, 

promosi, media promosi, serta customer journey sangat dibutuhkan sebagai 

panduan perusahaan dalam menentukan kegiatan aktivasi yang paling efektif 

serta efisien. Setelah melakukan penggalian data, dan dengan mempelari 

berbagai teori yang berhubungan maka ditentukan kegiatan sebagai berikut : 

Meracang brand activation dengan tema “The Flower Bar”, yang berbentuk 

interactive booth dimana calon konsumen dapat secara langsung merasakan 

pengalaman menjadi florist serta mencoba produk bunga Aure yang diharapkan 

dapat memberikan pengalaman yang positif serta meningkatkan brand 

awareness Aure kepada masyarakat Surabaya. 

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual)  

Keunikan Aure terdapat pada produk bunganya baik itu fresh maupun 

artificial yang dapat membantu menyampaikan perasaan pemberinya melalui 

filosofi bahasa bunga. Buket bunga yang disertai dengan filosofi ini bertujuan 

membantu customer yang merasa sulit untuk mengekpresikan diri atau 

menyampaikan perasaanya secara verbal. Aure juga ingin memberikan 

kebebasan bagi customer untuk berekspresi sebebas mungkin, untuk itu Aure 

menyediakan produk bunga artificial dengan bahan paper khusus sehingga 

memiliki bentuk yang sangat mirip dengan aslinya dan saat ini belum ada di 

Surabaya. Aure menyediakan banyak pilihan varian jenis bunga kertas (baik lokal 

maupun impor) dan warna sehingga tidak lagi terkendala dengan stok bunga 

fresh yang terbatas dari supplier. Buket bunga Aure cocok untuk diberikan di 

segala macam event karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan harga 

yang bersaing di pasar menengah keatas.  
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Adapun brand verbal dari Aure adalah “We will help you to speak your 

feelings through flower philosophy”. Sehingga dapat diambil brand attribute untuk 

Aure yaitu “Speak” dan “Feelings”. “Speak” diartikan sebagai adanya suatu 

pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain, dan “Feelings” adalah suatu 

perasaan yang bersifat personal dan berbeda-beda antara satu orang dengan 

orang yang lain. Hal ini membuat setiap rangkaian bunga bersifat unik dan 

berbeda antara satu dengan yang lainnya dan memiliki nilai personal. Tagline 

dari Aure adalah “speak through flowers”. Melalui tagline ini perusahaan ingin 

mengajak target market untuk memberikan bunga yang memiliki pesan khusus 

melalui Bahasa bunga.  

Berdasarkan hasil studi literatur dalam bab kajian pustaka sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa Aure membutuhkan sebuah aktivasi brand yang sesuai 

dengan karakteristik produk yang ditawarkan serta konsumennya. Untuk itu Aure 

akan melakukan aktivasi brand melalui mini workshop yang dilakukan di 

interactive booth saat pameran atau bazaar di mall. Brand activation ini memiliki 

tema  “The Flower Bar” yang bertujuan memberikan experience singkat menjadi 

florist, memperkenalkan produk bunga Aure, serta mengedukasi mengenai 

filosofi bahasa bunga. 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam booth ini dilengkapi dengan 

instalasi meja panjang dan rak bertingkat sebagai tempat display untuk 

meletakkan berbagai jenis dan warna bunga. Setiap calon konsumen yang 

tertarik dapat ikut berpartisipasi dalam event ini dengan merangkai bunga 

mereka sendiri didalam vas kaca yang telah disediakan. Setiap bunga akan 

dilengkapi dengan informasi seperti nama jenis bunga, serta filosofi bunga yang 

dimiliki sehingga peserta bisa merangkai sesuai dengan pesan ataupun 

perasaan yang ingin disampaikan. Hasil karya yang telah dibuat kemudian bisa 

dibeli dengan potongan harga khusus dengan syarat mengunggah foto hasil 

karya mereka ke Instagram story. Selain itu disediakan pula merchandise berupa 

notebook, sticker dan bookmark kepada setiap peserta yang telah berpartisipasi 

didalam event. Interactive Booth ini ditujukan sebagai salah satu strategi 

marketing Below The Line (BTL) dimana calon konsumen bisa langsung datang 

dan berinteraksi dengan perusahaan. Kegiatan ini bertujuan menguatkan brand 

awareness, dan brand experience, serta memberikan edukasi kepada calon 

konsumen mengenai filosofi bahasa bunga.   
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3.2.1 Konsep Gaya Desain 

Konsep gaya desain yang akan digunakan dalam perancangan media 

promosi untuk bisnis Aure adalah gaya Scandinavian. Gaya desain Scandinavian 

ini ditandai dengan penggunaan elemen – elemen dan warna yang natural serta 

memiliki kesan sederhana, bersih, ceria. Desain Scandinavian juga memiliki 

banyak warna cerah dan pola yang menyenangkan. Tidak hanya warna netral, 

tetapi warna cerah lainnya juga digunakan seperti warna bunga. Pola-pola yang 

biasa ditemukan dalam desain Skandinavia tradisional biasanya terlihat 

sederhana, seperti ilustrasi botani dengan gaya simetris. (Samara, 2017) 

Gaya desain Skandinavia ini cocok untuk digunakan dalam kegiatan 

aktivasi Aure yang memiliki tema “The Flower Bar” yang menawarkan produk 

bunga dengan konsep ramah dan hangat. Selain itu sesuai dengan value yang 

ditawarkan yaitu custom dan filosofi bunga, pemilihan color pallete yang netral 

dari gaya Skandinavia tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan warnya 

buket bunga yang dijual. Penggunaan warna yang cerah seperti warna bunga 

juga sesuai dengan target market yang dituju yaitu wanita 17 – 23 tahun.  

 

Berikut merupakan ciri gaya desain Skandinavia menurut Samara, 2017 : 

1. Ditandai oleh simplicity, minimalism, dan functionality 

2. Penggunaan warna-warna alami untuk menambah suasana dan kesan 

lebih dekat dengan alam. Ada beberapa warna netral utama didalam gaya 

desain Skandinavia seperti deep onyx, elegant charcoal, medici grey, stone 

white, golden basketry, fossil grey, dan white cliff beige. Penggunaan 

warna netral monokrom membuat desain Skandinavia lebih fleksibel dalam 

menerima warna komplementer lainnya. 

3. Memiliki banyak warna cerah dan pola yang menyenangkan. Tidak hanya 

warna netral tetapi warna cerah lainnya juga digunakan, contohnya dengan 

menggunakan warna bunga.  

4. Menggunakan pola dalam berbagai warna 
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Gambar 3.1 Moodboard Gaya Desain Scandinavian 

(Sumber : Pinterest) 

 

3.2.1.1. Konsep Layout 

Secara keseluruhan gaya desain untuk semua kepentingan 

layout, mulai dari stationery, media promosi, hingga merchandise 

yang diadaptasi dari gaya desain Scandinavian adalah clean dan 

simple. Layout “The Flower Bar” hanya akan menampilkan elemen 

– elemen yang penting dengan sedikit elemen dekorasi. Ciri visual 

layout yang digunakan “The Flower Bar” adalah layout yang 

seimbang dengan memperhatikan komposisi yang proporsional 

dan konsisten dari semua elemen desain serta mengoptimalkan 

penggunaan white space.  
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Gambar 3.2. Moodboard Konsep Layout 

(Sumber : Pinterest) 

 

3.2.1.2. Konsep Elemen Desain 

 Elemen desain yang terdapat pada semua desain “The 

Flower Bar” adalah berbagai ilustrasi bernuansa floral yang 

simple dengan berbagai warna yang flat yang disusun 

sedemikian rupa hingga membentuk pattern. Pattern ini akan 

digunakan untuk mengisi space – space tertentu sesuai dengan 

kebutuhan untuk mempercantik layout dan komposisi desain.  

Penggunaan berbagai ilustrasi bunga dengan gaya hand 

drawing ini bertujuan memberikan kesan natural dan 

penataannya dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan 

kesan gaya desain khas Skandinavia. Penggunaan pattern ini 

hanya untuk mengisi ruang – ruang yang kosong pada bidang 

desain saja, misalnya cover buku, bagian belakang kartu nama, 

packaging, dll.  

 

 

 

Gambar 3.3. Moodboard Konsep Elemen Desain Pattern 

(Sumber : Pinterest) 
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Gambar 3.4. Moodboard Konsep Elemen Desain Ilustrasi 

(Sumber : Pinterest) 

 

3.2.1.3. Konsep Palet Warna 

 Pemilihan warna juga sangat penting karena dapat 

mencerminkan identitas atau value dari sebuah brand. Untuk itu 

diperlukan color pallette yang sesuai sehingga dapat 

menyeimbangkan antara persepsi audiens dengan value yang 

ditawarkan. Berikut kesan kesan yang ditimbulkan oleh 

kombinasi warna (Mollicca, 2013) : 

 Resfresing : Komposisi warna ini memberikan kesan 

bersih, dingin dan sejuk. Palet warna ini terdiri dari 

warna biru, hijau dan putih 

 Calm : Komposisi warna ini memberikan rasa tenang 

dan dapat digambarkan seperti air jenih ataupun langit. 

Palet warna ini terdiri dari warna – warna yang memiliki 

saturasi rendah seperti biru langit, hijau muda, dan 

merah muda.  

 Natural : Sesuai dengan namanya, warna ini 

memberikan kesan earthy dan memberikan kesan rustic. 

Palet warna ini terdiri dari warna hijau daun, coklat, 

merah beri, dan oranye. 

 Bold : Kombinasi palet warna ini menggunakan warna 

yang tua dan tajam dan dikombinasikan dengan warna 

hitam. Palet warna ini memberikan kesan kuat dan 

kokoh. 
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 Pastel : Merupakan kombinasi warna dingin dengan 

menggunakan saturasi rendah. Memberikan kesan 

warna yang berjiwa muda, jernih dan polos. 

 Netral : Kombinasi warna ini memberikan rasa organic. 

Palet warna ini terdiri dari warna krem, abu – abu, dan 

hijau muda.  

  

 
 

Gambar 3.5 Moodboard Konsep Palet Warna 

 (Sumber : Pinterest) 

 

3.2.1.4. Konsep Tipografi  

 Tipografi merupakan elemen yang sangat penting karena juga 

mempengaruhi persepsi dan emosi dari audiens. Typeface yang 

akan diterapkan pada aktivasi merek Aure memiliki karakteristik 

simple, modern dan mudah untuk dibaca yaitu jenis typeface sans 

serif. San serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki sirip pada 

ujungnya dan memiliki ketebalan huruf yang hampir sama. Jenis 

huruf ini menimbulkan kesan modern, kuat dan efisien. (Rustan, 

2011) 

 Kriteria typeface sans serif yang akan digunakan adalah 

modern, simple namun tidak terlalu kaku dan terlihat natural agar 

mendukung konsep event yang diadakan yaitu mini workshop 

yang menawarkan produk bunga dan membutuhkan keterampilan 

tangan untuk merangkainya, serta dapat memberikan kesan 

ramah untuk mengundang audiens ikut berpartisipasi. 
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Gambar 3.6 Moodboard Konsep Tipografi  

(Sumber : Google) 

 

Type Specimen Gill Sans Light  

 

Gambar 3.7 Moodboard Konsep Tipografi  

 (Sumber : Google) 

 

 Typeface Sinhala MN termasuk dalam tipe sans serif dan 

memiliki keunikan tersendiri. Typeface ini terlihat modern namun 

tidak kaku karena cirinya yang memiliki perbedaan pada tebal tipis 

stroke, serta bentukan terminal nya yang melengkung dan 

memberikan kesan natural sehingga bisa mewakili produk yang 

ditawarkan yaitu bunga. Typeface ini digunakan sebagai logotype 

pada perancangan logo aktivasi merek “The Flower Bar”. 

 Begitu pula dengan typeface Gill Sans yang juga termasuk 

kedalam tipe sans serif yang modern dan simple. Font ini memiliki 

beragam bobot sehingga bisa berubah dengan mudah sesuai 

dengan kebutuhan. Dalam perancangan aktivasi “The Flower Bar”, 

typeface Gill Sans yang akan digunakan adalah dengan weight 

Light, dan Semi Bold Italic. Typeface ini memberikan kesan semi – 

formal tanpa terlihat mengintimidasi ketika menggunakan bobot 

Light, namun tampak ramah dan hangat ketika menggunakan 

bobot yang lebih berat seperti Semi Bold Italic. (Animate Studios, 

2017) Typeface ini digunakan pada semua tulisan mulai dari 
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headline, body text, serta berbagai tulisan lainnya dan hanya 

dibedakan berdasarkan ukuran serta weight typeface. 

 

3.2.1.5. Konsep Gaya Fotografi 

 Gaya fotografi yang akan digunakan untuk perancangan 

aktivasi “The Flower Bar” menggunakan konsep utama 

minimalis. Diutamakan foto – foto yang memiliki komposisi yang 

seimbang, tidak terlalu penuh, dan mementingkan nilai estetika. 

Setiap foto – foto berfokus kepada produk itu sendiri untuk 

menunjukkan detail dan keaslian produk. Tone yang akan 

digunakan adalah warm & terang. Selain foto produk diperlukan 

juga foto nuansa atau vibes untuk kebutuhan konten feeds 

Instagram. 

 

 

  

Gambar 3.8 Moodboard Gaya Fotografi  

(Sumber : Instagram @wonderland.botanicals) 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media 

Dalam memilih media promosi yang sesuai dan efektif maka perlu 

dilakukan analisa lebih lanjut mengenai target konsumen serta segmen yang 

dituju. Teori yang digunakan adalah STP (Segmentation, Targeting, Positioning). 

Menurut buku Marketing Management (Kotler & Keller, Marketing Management, 
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2016) segmentasi adalah membagi pasar menjadi beberapa bagian yang jelas 

yang terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan 

yang sama. Variabel segmentasi utama terbagi menjadi 4 macam yaitu 

segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan behavioral. Segmentasi 

geografis membagi pasar menjadi unit-unit geografis seperti negara, negara 

bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan. Segmentasi Demografis 

membagi pasar menurut usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis 

kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, 

dan kelas sosial. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi 

beberapa kelompok berdasarkan ciri-ciri psikologis / kepribadian, gaya hidup, 

atau nilai-nilai. Terakhir adalah segmentasi behavioral yaitu membagi pasar 

perilaku, pemasar membagi pembeli ke dalam kelompok berdasarkan 

pengetahuan mereka tentang, sikap terhadap, penggunaan, atau respons 

terhadap suatu produk.  

Secara geografis target pasar dari bisnis Aure adalah penduduk Surabaya 

dan sekitarnya. Dilihat dari produk yang dijual Aure ditemukan bahwa secara 

demografis target pasar yang dituju adalah wanita berumur 17 – 23 tahun 

dengan profesi sebagai pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda dengan kondisi 

ekonomi menengah keatas. Secara psikografis target pasar dari bisnis Aure 

dapat dikategorikan sebagai berikut. Dilihat dari personality nya, target pasar 

Aure adalah orang - orang yang suka memberi hadiah dan menganggap 

memberikan sesuatu kepada orang lain itu penting dan menunjukkan bahwa 

mereka perhatian / caring. Target customer memiliki gaya hidup mewah, dan 

merasa bahwa dengan memberikan bunga yang mahal / unik dapat 

mencerminkan status sosial mereka dan seberapa besar niat mereka. 

Sedangkan untuk penerima bunga muncul persepsi bahwa dengan membawa 

bunga yang bagus atau besar maka semakin tinggi pula status sosial mereka. 

Target pasar Aure adalah orang – orang yang mencari produk yang unik, cantik, 

berkelas dan berasal dari kelas sosial menengah keatas.  

Menurut segmentasi behavioral target market Aure membutuhkan produk 

bunga yang bisa diberikan saat merayakan event spesial seperti anniversary, 

valentine, wisuda, ulang tahun, dan sebagainya. Bunga tersebut berguna 



 

 

 
32 

sebagai kado yang unik atau bisa digunakan sebagai sarana untuk 

menyampaikan perasaan pemberinya di momen – momen tertentu tergantung 

dengan kebutuhan. Selama menjalankan bisnis ini terjadi beberapa transaksi 

berulang dari customer yang telah mempercayai Aure seperti saat ada event 

besar contohnya hari ibu, valentine, terutama saat wisuda. Saat wisuda biasanya 

satu customer bisa membeli beberapa buket sekaligus untuk diberikan kepada 

teman – temannya. Buket bunga merupakan salah satu barang yang wajib saat 

event wisuda maupun valentine sehingga customer pasti membeli buket bunga 

dan cenderung tidak mempermasalahkan harga.  

Berdasarkan teori STP diatas dapat disimpulkan bahwa target market Aure 

memiliki keseharian yaitu menaiki mobil untuk berangkat ke sekolah, kampus 

atau kantor, mengalami kemacetan, mendengarkan radio, browsing internet / 

Instagram, sering menggunakan aplikasi untuk chatting seperti LINE dan WA, 

serta sering jalan – jalan di mall. Berikut merupakan media – media yang akan 

digunakan untuk melancarkan aktivasi brand Aure dengan tema “The Flower Bar” 

diantaranya adalah media yang mampu berkomunikasi dengan audiens secara 

efektif, mampu memberikan pengalaman yang positif dalam penggunaannya, 

serta memberikan experience langsung terhadap produk dan brand.  

a. Brosur  

  Brosur sebagai media promosi bertujuan memberikan informasi 

mengenai kegiatan promosi baru atau untuk memperkenalkan produk 

kepada konsumen. Dengan memberikan brosur maka customer / target 

customer dapat lebih mudah memahami serta tertarik karena tidak ada 

terlalu banyak informasi yang dimasukkan. (Edina, Damayanti, & Cahyadi, 

2015) Didalam perancangan brand activation Aure, brosur dirasa penting 

untuk memperkenalkan event mini workshop Aure yaitu “The Flower Bar” 

yang akan diadakan serta dapat digunakan untuk mengarahkan audiens 

ke media - media lainnya seperti sosial media dan website untuk 

mengenalkan lebih jauh mengenai brand Aure. Brosur ini nantinya akan 

dibagikan saat pameran atau bazaar dan diletakkan pada meja display di 

interactive booth. 
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b. Katalog 

  Katalog berisikan informasi mengenai berbagai variasi bunga 

yang merupakan pilihan favorit selama ini, disertai dengan filosofi yang 

ada pada bunga tersebut . Selain itu katalog ini juga dilengkapi dengan 

gambar – gambar inspirasi untuk merangkai flower vase dalam event 

“The Flower Bar”. Dengan menggunakan katalog ini diharapkan dapat 

memudahkan calon konsumen yang berpartisipasi dalam event untuk 

memilih bunga yang paling sesuai kebutuhan untuk merangkai flower 

vase mereka sendiri. (Edina, Damayanti, & Cahyadi, 2015) Katalog ini 

akan diletakkan di meja yang akan digunakan untuk merangkai flower 

vase dan dapat diambil oleh peserta yang ingin mengikuti event. 

 

c. Poster Digital 

  Poster digital dapat digunakan untuk mempromosikan event 

dan berfungsi seperti invitation. Keunggulan dari media ini adalah tidak 

memakan biaya cetak serta lebih mudah untuk di share dari satu orang ke 

orang yang lain melalui berbagai media digital sehingga jangkauannya 

lebih luas. (Edina, Damayanti, & Cahyadi, 2015) Poster digital ini akan 

memberikan informasi mengenai teknis event seperti tanggal, lokasi, serta 

kegiatan yang akan dilakukan. Poster digital ini nantinya akan di share 

melalui berbagai media digital seperti pada story Instagram, LINE, dan 

WhatsApp. 

 

d. X-Banner 

  Media X-Banner ini akan digunakan untuk memberikan 

gambaran secara singkat mengenai bagaimana step untuk membuat 

flower vase pada event “The Flower Bar”. Menurut penelitian, 

pemajangan x-banner dapat menjadi stimulus bagi audiens yang 

melihatnya, dan kemudian memberikan respons berupa tindakan seperti 

yang diharapkan dari tujuan promosi, yaitu mengikuti event workshop 

yang diadakan. (Silvana & Damayanty, 2014) X-Banner ini akan 

diletakkan di depan interactive booth untuk bisa menarik perhatian 

audiens sehingga ingin ikut berpartisipasi didalam event tersebut.  
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e. Interactive Booth 

  Dengan membuka pop up booth maka sebuah brand dapat 

menarik perhatian dari pasar serta memungkinkan untuk memberikan 

pengalaman yang positif pada touchpoints antara merek dengan 

konsumen. (Liembawati, Brahmana, & Dharmayanti, 2014). Interactive 

booth dengan tema “The Flower Bar” ini akan digunakan sebagai sarana 

calon konsumen dapat merasakan secara langsung brand experience 

yang ditawarkan Aure. Acara ini berlangsung di mall saat ada kegiatan 

bazaar atau pameran dan bertujuan menstimulasi target konsumen untuk 

secara langsung merasakan pengalaman menjadi seorang florist dengan 

merangkai bunga didalam vas serta mengedukasi mereka mengenai 

filosofi bunga. Selanjutnya output dari acara tersebut adalah saat target 

konsumen melakukan “share” foto hasil karya mereka di media sosial 

masing – masing. Pada interactive booth ini juga disertai display produk 

bunga Aure baik itu fresh maupun artificial dengan tujuan 

memperkenalkan produk Aure kepada masyarakat. 

 

f. Merchandise 

  Merchandise bertujuan untuk mengenalkan brand dan produk 

kepada target market. Selain itu dengan memberikan merchandise 

sebuah brand dapat membangun pengalaman positif, mengundang 

pembelian serta untuk menjaga loyalitas customer lama. (Pujiyanto, 2013)  

Merchandise ini akan diberikan kepada para peserta yang telah ikut 

berpartisipasi didalam event “The Flower Bar”. Merchandise ini terdiri dari 

bookmark, dan sticker. Pemilihan merchandise ini diberikan dengan 

pertimbangan bahwa barang – barang tersebut dapat digunakan sehari – 

hari dan telah disesuaikan dengan target market yang dituju yaitu wanita 

17 – 23 tahun. 

 

g. Voucher Diskon 

  Voucher diskon merupakan salah satu media promosi yang 

paling digemari oleh masyarakat. Dengan memberikan voucher diskon 

dapat mendorong konsumen untuk mencoba membeli produk serta 

meningkatkan volume penjualan secara cepat. (Lokito & Saniscara, 
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2016). Voucher ini nantinya akan diberikan kepada para peserta yang 

telah mengikuti event “The Flower Bar” sebagai tanda apresiasi dan 

diharapkan dapat mendorong mereka untuk membeli produk bunga Aure 

lainnya. 

 

h. Instagram 

  Instagram merupakan media yang sangat populer di kalangan 

remaja yang dan adalah platform yang sering digunakan ketika 

menghabiskan waktu secara online. Keunggulan Instagram sebagai 

media promosi terdapat pada fiturnya dimana penjual bisa menampilkan 

hasil foto secara menarik. Selain itu instagram menawarkan kemudahan 

dimana hasil foto instagram bisa langsung di share ke media sosial lain 

yaitu Facebook & Twitter sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. 

(Kurniawati, 2015)  

 

  Media ini memuat berbagai produk bunga Aure dan informasi 

mengenai event yang akan diadakan. Dalam penggunaannya terbagi 

menjadi dua yaitu Instagram feeds dan Instagram Ads. Instagram Ads 

berfungsi untuk menarik perhatian calon konsumen sehingga mau 

melakukan pencarian lebih sedangkan Instagram feeds dapat digunakan 

sebagai sumber utama dalam tahapan “mencari tahu” yang dilakukan 

calon konsumen. 

 

i. Website 

  Website dapat memudahkan customer untuk memahami 

produk yang ditawarkan dengan tampilan yang menarik serta mudah 

digunakan sehingga memberikan pengalaman yang positif. Selain itu 

website juga menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti 

baik itu mulai dari infomasi tentang brand, produk yang ditawarkan, 

hingga event yang akan diadakan oleh brand tersebut. Dengan 

menggunakan website dapat memberikan rasa aman kepada pengguna 

dalam bertransaksi dan membuat customer lebih yakin terhadap produk 

yang dijual. (Kurniawan, Kusumawati, & Priambada, 2018).  Di dalam hal 

ini Aure membutuhkan website sehingga dapat memperkenalkan 
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mengenai brand Aure, mempermudah proses jual beli produk, 

menginformasikan event aktivasi “The Flower Bar” serta memberikan 

experience kepada masyarakat dalam membeli produk bunga secara 

online. 

3.2.3 Program Media  

Channel Phases dalam pemilihan program media “The Flower Bar” 

berfungsi sebagai : 

1. Awareness : Sebagai tahapan awal menyampaikan informasi kepada 

calon konsumen. 

2. Evaluation : Membantu konsumen dalam mengevaluasi Value 

Proposition yang ditawarkan 

3. Purchase : Memfasilitasi traksaksi jual-beli 

4. Delivery : Menyampaikan Value Proposition kepada calon konsumen 

5. After Sales : Memfasilitasi Customer Support setelah transaksi selesai 

 
No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1. Brosur Minggu terakhir 

dalam bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Membangun 

awareness 

konsumen, 

menyampaikan 

VP 

2. Katalog Minggu terakhir 

dalam bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar  

Direct Marketing 

(LINE & WA) 

Membangun 

awareness 

konsumen, 

menyampaikan 

VP 

3. Poster Digital H-2 minggu 

sebelum event 

Instagram 

@le.aure 

Direct Marketing 

(LINE & WA) 

Membangun 

awareness 

konsumen 
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4.  X-Banner Minggu terakhir 

dalam bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Awareness 

5. Pameran & 

Event (Pop 

up booth) 

Minggu terakhir 

dalam bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Evaluation,  

Delivery 

6. Merchandise Minggu terakhir 

dalam bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Awareness, 

After sales 

7. Voucher 

Diskon 

Minggu terakhir 

dalam bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Awareness 

8. Instagram 

Ads 

H-2 minggu 

sebelum 

pameran / 

bazaar 

Instagram 

@le.aure 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, After 

Sales 

9. Instagram 

Feeds 

H-4 minggu 

sebelum 

pameran / 

bazaar 

Instagram 

@le.aure 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, After 

Sales 

10. Website April - berlanjut Website 

www.leaure.com 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, After 

Sales 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

Sumber : Pribadi 
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3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

 

Nama media 

Kategori 

(Biaya 

produksi / 

biaya tayang) 

Harga Satuan Total 

Kartu Nama (per box) Biaya produksi  IDR75.000  1  IDR75.000  

Kop Surat Biaya produksi  IDR1.000  15  IDR15.000  

Amplop Biaya produksi  IDR2.500  15  IDR37.500  

Invoice Biaya produksi  IDR1.000  25  IDR25.000  

Seragam Biaya produksi  IDR200.000  1  IDR200.000  

Signage Biaya produksi  IDR200.000  1  IDR300.000  

Packaging Biaya produksi  IDR20.000  25  IDR500.000  

Design stationery Biaya produksi  IDR2.000.000  1  IDR2.500.000  

Katalog Biaya produksi  IDR1.000  40  IDR40.000  

Brosur Biaya produksi  IDR2.500  40  IDR100.000  

IG Ads Biaya tayang  IDR20.000  3  IDR60.000  

Stiker Biaya produksi  IDR1.500  50  IDR75.000  

Bookmark Biaya produksi  IDR500  50  IDR25.000  

Pop up booth Biaya produksi  IDR1.250.000  1  IDR1.250.000  

X Banner Biaya produksi  IDR100.000  1  IDR100.000  

Voucher diskon Biaya produksi  IDR250  30  IDR7.500  

Design media promosi Biaya produksi  IDR5.300.000  1  IDR5.300.000  

TOTAL 
IDR10.010.000  

 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

Sumber : Pribadi  
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3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik 

dari produk yang dihasilkan.  

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

 Kartu Nama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Tight Tissue Kartu Nama  

Sumber : Pribadi 

 

 Kartu nama ini menggunakan layout yang balance dan menyisakan lebih 

banyak space sehingga terlihat lebih simple. Logo, tagline, dan body text 

diletakkan rata tengah dan menggunakan pattern pada bagian belakang 

kartu nama. 
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 Letter Head (Proposal) 

 

Gambar 3.10 Tight Tissue Letter Head  

Sumber : Pribadi 

 

 Kop surat ini menggunakan elemen pattern sebagai border untuk bagian 

atas kop surat sehingga menunjukkan ciri khas brand sekaligus mengisi 

space yang kosong di bagian atas kop surat. 

 

 Invoice 

 

Gambar 3.11 Tight Tissue Invoice  

Sumber : Pribadi 

 

 Invoice menggunakan elemen desain pattern secukupnya pada pagian 

atas text dan memberikan feel yang lebih warm dan friendly. Desain pada 

invoice ini senada dengan letterhead. 
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 Packaging 

 

Gambar 3.12 Tight Tissue Packaging 

Sumber : Pribadi 

 

 Desain packaging menggunakan warna cream pada bagian depan 

dengan disertai informasi yaitu logo dan contact Aure. Pada bagian 

sampingnya menggunakan elemen desain pattern berwarna moss. 

 

 Seragam (Apron) 

 

Gambar 3.13 Tight Tissue Seragam 

Sumber : Pribadi 

 

 Konsep dari desain apron ini adalah clean, simple, serta ingin 

memusatkan perhatian pada logo perusahaan saja sehingga tidak digunakan 

elemen desain lainnya. Warna yang digunakan adalah moss dengan 

pertimbangan agar apron tidak cepat kotor.  
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 Amplop 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Tight Tissue Amplop 

Sumber : Pribadi 

 

 Pada desain amplop warna color pallette digunakan pada bagian depan 

dan belakang amplop, sedangkan bagian dalam menggunakan elemen 

pattern agar amplop tidak monoton dan memberikan feel yang lebih warm 

dan friendly. Peletakkan logo serta seluruh informasi lainnya pada bagian kiri 

bawah amplop dan menyisakan cukup banyak ruang sehingga tetap terlihat 

simple.  

 

 Stiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Tight Tissue Stiker 

Sumber : Pribadi 

 

Desain stiker ini memusatkan perhatian pada logo perusahaan dengan 

hanya menggunakan warna cream sebagai background. Stiker akan 

menggunakan plastik transparan sebagai pembungkusnya.  
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 Bookmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Tight Tissue Bookmark 

Sumber : Pribadi 

 

 Desain bookmark ini bertujuan memperkenalkan sedikit tentang Aure 

dengan layout balance menyerupai layout kartu nama. Pada bagian 

belakang digunakan pattern untuk mengisi space yang kosong.  

 

 Poster Digital 

 

 
Gambar 3.17 Tight Tissue Poster 

Sumber : Pribadi 
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 Desain poster lebih memfokuskan perhatian pada gambar. Logo serta 

informasi diletakkan pada bagian-bagian yang tidak terganggu foto 

sedangkan semua informasi diletakkan menyebar di kanan dan kiri namun 

dengan proporsi yang balance. 

 

 Brosur  

 

Gambar 3.18 Tight Tissue Brosur 

Sumber : Pribadi 

 

 Pada desain brosur gambar dibuat memenuhi bidang, kemudian 

informasi diletakkan menyebar agar terlihat balance. Untuk text yang lebih 

panjang diletakkan didalam shape kotak dan lingkaran agar lebih mudah 

dibaca.  
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 X-Banner 

 
 

Gambar 3.19 Tight Tissue X-Banner 

Sumber : Pribadi 

 

 Desain x-banner ini menggunakan konsep lingkaran sebagai frame foto, 

dan diletakkan selang-seling agar gambar tidak terlihat kaku dan 

membosakan. Logo perusahaan dan logo aktivasi diletakkan diatas agar 

mudah dilihat, sedangkan informasi penjelas diletakkan dibagian bawah.  

 

 

 Katalog 
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Gambar 3.20 Tight Tissue Katalog 

Sumber : Pribadi 

 

 Desain katalog ini mengurangi secara keseluruhan lebih banyak 

menggunakan warna solid color pallete dengan kombinasi penggunaan 

pattern. Katalog ini memperbesar bidang yang mencantumkan informasi 

mengenai aktivasi brand Aure. Desain ini membuat jarak foto dan informasi 

tidak terlalu mepet dan terlihat lebih rapi. 

 

 Voucher 
 

 
 

Gambar 3.21 Tight Tissue Voucher 

Sumber : Pribadi 

 

 Desain voucher membagi layout menjadi 2 bagian, bagian kiri untuk text, 

dan bagian kanan untuk foto. Bagian kiri terdiri dari logo aktivasi dan logo 

perusahaan, kemudian text lainnya berada dibawah logo dan dibuat rata kiri. 

Typeface hadiah menggunakan tipe bold agar mengarahkan mata audiens 

untuk melihatnya terlebih dahulu.  
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 Booth 

 

Gambar 3.22 Tight Tissue Booth 

Sumber : Pribadi 

 
 Desain booth memisahkan antara rak display bunga untuk dirangkai 

dengan meja untuk merangkai. Dengan tatanan seperti ini makan dapat 

memudahkan peserta untuk memilih dan merangkai flower fase dan 

menyisakan lebih banyak ruang untuk bergerak. Pada bagian belakang 

terdapat rak display produk Aure baik fresh maupun artificial flower bouquet. 
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 Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Tight Tissue Website 

Sumber : Pribadi 

 

 Desain website menggunakan  tampilan yang lebih sederhana, clean, 

dan tidak memberikan terlalu banyak informasi. Pada banner atas website 

menampilkan informasi mengenai event “The Flower Bar” yang akan 

diadakan. Foto yang digunakan telah disesuaikan dengan warna tampilan 

website sehingga memberikan kesan natural dan warm.  
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 IG Ads 

 
 

Gambar 3.24 Tight Tissue IG Ads 

Sumber : Pribadi 

 

 Desain IG Ads berfokus pada gambar flower vase dan kemudian ke 

informasi dan logo yang diletakkan di bagian kiri. Semua informasi diletakkan 

pada bagian yang tidak terhalangi foto dan menyebar sehingga terlihat tetap 

balance. 

 

 IG Feeds 

 

Gambar 3.25 Tight Tissue IG Feeds 

Sumber : Pribadi 

 

 Desain IG Feeds menggunakan konsep frame dimana semua foto di 

desain seakan-akan seperti photo collage. Warna yang digunakan sebagai 

background hanya cream sehingga feeds terlihat rapi dan senada.  
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Guna menguji keefektifan desain, event serta media promosi yang 

mendukung seluruh kegiatan aktivasi brand Aure maka akan dilakukan uji tes 

market sehingga seluruh media yang telah dirancang dapat memenuhi 

kebutuhan target market secara tepat dan efisien. Penggalian data pada extreme 

dan expert user dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan 

pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab sehingga diperoleh makna dalam suatu topik tertentu. Teknik 

wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam atau in-depth  

interview. Menurut Sutopo dalam (Wahyuni, 2014) in-depth interview merupakan 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 

Pemilihan responden expert dan extreme user menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample dengan 

pertimbangan tertentu sehingga relevan dengan topik yang diteliti. Alasan 

penggunaan teknik purposive sampling ini adalah karena tidak semua sampel 

memiliki kriteria yang sesuai dengan masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2016) 

Setiap responden akan dipilih secara khusus dengan tujuan tertentu.  

 

Berikut merupakan karakteristik expert user : 

 Pakar Branding, Marvin Ade yang bekerja di bidang graphic designer 

dan merupakan owner dari Maru Design yaitu branding agency di 

Surabaya. Wawancara akan membahas mengenai efektivitas strategi 

aktivasi, referensi media promosi, tren desain, serta kritik dan saran 

terhadap desain yang ada. 
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Gambar 3.26 Wawancara Expert Branding 

Sumber : Pribadi 

 

 Pakar Branding, Stella yang memiliki pengalaman bekerja sebagai 

graphic designer di beberapa branding agency selama lebih dari 3 

tahun. Pernah memenangkan lomba branding challenge dari Kreavi 

pada tahun 2018 sebagai juara pertama. Wawancara akan 

membahas mengenai efektivitas strategi aktivasi, referensi media 

promosi, tren desain, serta kritik dan saran terhadap desain yang 

ada. 

 

Gambar 3.27 Wawancara Expert Branding 

Sumber : Pribadi 
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 Pakar produk bunga, Grace Natalian yang memiliki bisnis serupa 

dengan Aure yaitu Rovece Florist. Responden ini merupakan salah 

satu kompetior Aure serta memiliki bisnis yang lebih berkembang. 

Selain memiliki pengalaman luas dalam produk bunga, responden ini 

juga memiliki pengalaman sebagai graphic designer dan saat ini 

bekerja di Vilovy design. Wawancara akan membahas persepsi 

terhadap prototype flower vase yang akan digunakan dalam event 

aktivasi, serta review strategi aktivasi merek. 

 

 Pakar desain dan pengembangan produk, Silvy Goe yang memiliki 

bisnis Vilovy Invitation yang menawarkan hampers dengan desain 

yang lucu dan memiliki target market yang sama dengan Aure yaitu 

wanita dengan status ekonomi menengah keatas. Wawancara akan 

membahas mengenai persepsi terhadap prototype flower vase yang 

akan digunakan dalam event aktivasi, serta review strategi aktivasi 

merek. 

 

 

Gambar 3.28 Wawancara Expert Produk Bunga & Desain 

(Kiri Silvy Goe, Kanan Grace Natalian) 

Sumber : Pribadi 

 

 



 

 

 
53 

 Pakar branding dan kerajinan tangan, Michelle Pricilla yang saat ini 

bekerja di sebuah branding agency, memiliki ketertarikan pada 

bidang kerajinan tangan dan memiliki experience didalam bidang 

tersebut seperti menjahit, merangkai bunga, dan memiliki bisnis 

Baathe yaitu produk sabun dengan bahan natural yang diproduksi 

secara manual. Wawancara akan membahas mengenai efektivitas 

strategi aktivasi, referensi media promosi, tren desain, serta kritik dan 

saran terhadap desain yang ada 

 

Gambar 3.29 Wawancara Expert Branding & Kerajinan Tangan 

Sumber : Pribadi 

 
Berikut merupakan karakteristik extreme user : 

 Jessica Eveline, pekerja kantoran berusia 24 tahun. Sangat sering 

membeli produk bunga baik fresh maupun artificial pada berbagai 

event. Aktif dalam menggunakan media sosial terutama Instagram. 

Wawancara akan membahas review prototype dan media promosi, 

strategi komunikasi, pemahaman pesan, konten media sosial, dan 

ketertarikan mengikuti kegiatan aktivasi yang akan dilakukan Aure. 
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Gambar 3.30 Wawancara Extreme User Jessica Eveline 

Sumber : Pribadi 

 

 Olivia Kristie, pekerja kantoran berusia 24 tahun. Menyukai produk 

bunga yang unik untuk diberikan kepada teman – teman yang 

wisuda. Merupakan orang yang suka mencoba sesuatu yang baru 

dan memiliki ketertarikan pada benda – benda yang lucu.  

Wawancara akan membahas review prototype dan media promosi, 

strategi komunikasi, pemahaman pesan, konten media sosial, dan 

ketertarikan mengikuti kegiatan aktivasi yang akan dilakukan Aure. 

 

Gambar 3.31 Wawancara Extreme User Olivia Kristie 

Sumber : Pribadi 
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 Jessica Hartono, guru les berusia 24 tahun. Memiliki hobi fotografi 

dan nongkrong di cafe yang instagrammable. Sering membeli produk 

bunga untuk teman – teman yang akan wisuda mulai dari fresh 

flower, paper flower, sampai flower frame.  Wawancara akan 

membahas review prototype dan media promosi, strategi komunikasi, 

pemahaman pesan, konten media sosial, dan ketertarikan mengikuti 

kegiatan aktivasi yang akan dilakukan Aure. 

 

Gambar 3.32 Wawancara Extreme User Jessica Hartono 

Sumber : Pribadi 

 

 Guna menguji keefektifan, menggali informasi secara mendalam, 

mengetahui pendapat target market serta mengevaluasi event workshop “The 

Flower Bar” maka akan dilakukan penggalian data dengan menggunakan 

metode FGD atau Focus Group Discussion. FGD termasuk kedalam metode dan 

teknik pengumpulan data secara kualitatif dengan cara melakukan wawancara 

kelompok untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. FGD umumnya 

dikembangkan dalam penelitian pemasaran dan digunakan untuk mengetahui 

citra tentang produk tertentu, hal – hal yang menarik calon pembeli, desain 

produk, pilihan ukuran, warna, hal – hal apa yang perlu diperbaiki, dsb. 

Keuntungan penggunaan metode ini adalah dalam waktu yang relatif singkat 

dapat digali banyak informasi mulai dari persepsi, pendapat, sikap, pengetahuan, 

masalah, kritik dan saran mengenai masalah mengenai topik yang telah 
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ditentukan. Karakteristik FGD adalah diikuti oleh kelompok yang cukup kecil 

(umumnya 7 – 11 orang ) sehingga setiap individu bisa memiliki kesempatan 

untuk memberikan pendapatnya, dan terdiri dari orang – orang yang relatif 

homogen yang ditentukan sesuai kebutuhan. Kesamaan ciri – ciri ini seperti 

persamaan gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, atau status lainnya. (Indrizal, 

2014) Peneliti akan membagi 14 peserta kedalam 2 kelompok FGD sehingga 

diskusi bisa lebih kondusif dengan harapan setiap peserta dapat secara aktif ikut 

memberikan pendapatnya. Para peserta yang telah dipilih memiliki kesamaan ciri 

yaitu wanita berusia 17 – 28 tahun dengan status sosial menengah keatas dan 

masuk kedalam target market Aure.  

 

Berikut merupakan karakteristik peserta FGD : 

 Evilia Raharjo, mahasiswa (21 tahun) 

 Velisia Tanoto, pemilik depot (24 tahun) 

 Vienna P Anritan, arsitek (23 tahun) 

 Hana Chealsea, guru les (23 tahun) 

 Stefinna, mahasiswa (22 tahun)  

 Natalia Chelsea, mahasiswa (20 tahun) 

 Sellica, mahasiswa (21 tahun) 

 Tika Maitimu, sales (24 tahun)   

 Yosefa, finance consultant (22 tahun) 

 Indri Batari, interior designer (24 tahun) 

 Natalia Stevenson Ann, mahasiswa (19 tahun) 

 Catherine, karyawan (28 tahun) 

 Debby, karyawan (25 tahun)  

 Jessica, pelajar (17 tahun)   
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Gambar 3.33 Kegiatan FGD (1) 

Sumber : Pribadi 

 

 

Gambar 3.34 Kegiatan FGD (2) 

Sumber : Pribadi 

3.3.3. Jenis Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer tersebut 

didapatkan melalui pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan berasal langsung dari 
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sumber pertama. Biasanya sumber data ini didapatkan melalui wawancara 

ataupun melalui pengisian kuesioner. (Suliyanto, 2006) Teknik pengumpulan 

data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara secara 

langsung kepada narasumber (kualitatif), kegiatan FGD kepada sekelompok 

responden (kualitatif) dan melalui penyebaran kuesioner online (kuantitatif). Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan 

memahami melalui media-media literatur, buku-buku, maupun dokumen. 

(Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2012) 

 

Pertanyaan yang akan diajukan saat kegiatan wawancara terhadap extreme 

dan expert user adalah seputar prototype produk flower vase, media promosi, 

strategi komunikasi, pemahaman pesan, kegiatan aktivasi, serta kritik dan saran 

pada desain yang telah dibuat.  Pertanyaan yang akan diajukan pada kuesioner 

online adalah untuk mencari tahu seberapa besar ketertarikan responden 

terhadap produk artificial flower dengan bahan crepe paper, alasan ketertarikan 

terhadap produk dan pengetahuan terhadap filosofi bunga. Pertanyaan yang 

akan diajukan dalam kegiatan FGD adalah seputar kegiatan workshop dan 

produk bunga. 

 

Beberapa pertanyaan yang akan diajukan : 

1. Pertanyaan kepada responden extreme user Aure 

 Produk bunga seperti apa yang biasanya anda beli dan untuk tujuan 

apa Anda membeli produk bunga? 

 Bagaimana pendapat anda mengenai prototype produk Aure? 

 Media apa yang biasanya anda gunakan untuk berbelanja online? 

 Apa yang mempengaruhi keputusan anda dalam membeli ataupun 

memilih suatu produk? 

 Apakah anda memahami pesan yang disampaikan dalam media 

promosi yang telah dibuat Aure? 

 Konten sosial media seperti apa yang anda sukai? 

 Apakah anda tertarik untuk mengikuti kegiatan workshop? 

 Apa yang mempengaruhi keputusan anda saat ingin mengikuti 

kegiatan workshop? 
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2. Pertanyaan kepada responden expert user Branding : 

 Apakah kegiatan aktivasi berupa workshop yang akan diadakan 

sudah sesuai untuk memperkenalkan produk crepe paper flower dan 

filosofi bunga efektif dan dapat menjangkau target market? 

 Media promosi apa yang saat ini paling efektif untuk digunakan? 

 Tren desain seperti apa yang saat ini sedang berlangsung? 

 Bagaimana pendapat Anda terhadap desain yang sudah dibuat? 

 

3. Pertanyaan kepada responden expert user pengembangan produk 

bunga dan desain : 

 Bagaimana pendapat Anda terhadap prototype produk flower vase 

Aure? 

 Apakah kegiatan aktivasi berupa workshop yang akan diadakan 

sudah sesuai untuk memperkenalkan produk crepe paper flower dan 

filosofi bunga efektif dan dapat menjangkau target market? 

 

4. Pertanyaan kepada responden FGD : 

 Apakah Anda mengalami kesulitan saat mengikuti kegiatan workshop 

ini?  

 Produk bunga mana yang paling Anda sukai? 

 Apakah ada yang perlu diperbaiki dari produk bunga yang ada? 

 Apakah ada kritik atau saran untuk memperbaiki kegiatan workshop 

ini?   

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER DATA 
INSTRUMEN  

 

1 Wawancara  

(Kualitatif) 

Expert User 

Pakar Branding 

(Marvin Ade) 

Efektivitas strategi aktivasi, 

referensi media promosi, tren 

desain, serta kritik dan saran 

terhadap desain yang ada 
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2 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert User 

Pakar Branding 

(Stella 

Hadiprodjo) 

Efektivitas strategi aktivasi, 

referensi media promosi, tren 

desain, serta kritik dan saran 

terhadap desain yang ada 

3 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert User 

Pakar produk 

bunga 

(Grace Natalian) 

Pengembangan produk 

bunga dan efektifitas strategi 

aktivasi 

4 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert User 

Pakar desain & 

pengembangan 

produk 

(Silvy Goe) 

Pengembangan produk 

bunga dan efektifitas strategi 

aktivasi 

5 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert User 

Pakar branding & 

kerajinan tangan 

(Michelle Pricilla) 

Efektivitas strategi aktivasi 

Referensi media promosi 

Tren desain 

Pendapat terhapa  Desain 

6 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme User 

(Jessica Eveline) 

Review protoype, media 

promosi, strategi komunikasi, 

pemahaman pesan, konten 

media sosial, dan ketertarikan 

mengikuti kegiatan aktivasi 

7 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme User 

(Olivia Kristie) 

Review protoype, media 

promosi, strategi komunikasi, 

pemahaman pesan, konten 

media sosial, dan ketertarikan 

mengikuti kegiatan aktivasi 

8 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme User  

(Jessica Hartono) 

Review protoype, media 

promosi, strategi komunikasi, 

pemahaman pesan, konten 

media sosial, dan ketertarikan 

mengikuti kegiatan aktivasi 
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9 Kuesioner Online 

(Kuantitatif) 

52 Responden Pengalaman responden 

membeli produk serupa, 

ketertarikan terhadap produk, 

dan pemahaman responden 

terhadap filosofi bunga. 

10 FGD 

(Kualitatif) 

14 Responden Efektifitas jalannya workshop 

Review produk bunga 

 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Sumber : Pribadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


