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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

GENEALOGY merupakan brand jasa fotografi keluarga disurabaya. untuk 

meningkatkan awareness kepada segmen yang dituju yaitu remaja hingga 

dewasa usia 16 hingga 25 tahun, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pasangan 

muda atau baru menikah. Selain itu target pasar utama diperlukan sebagai 

tahapan awal untuk meningkatkan penjualan pada jasa fotografi GENEALOGY. 

Sehingga diperlukan campaign untuk mendapatkan brand image yang baik 

terhadap brand GENEALOGY.  

Menurut Putri, S.D., & Fithrah, D.S., (2017) Campaign merupakan 

serangkaian komunikasi terencana yang bertujuan untuk menciptakan sejumlah 

efek besar secara berkelanjutan pada waktu tertentu yang berorientasi pada 

produk brand tertentu. Media online/digital melalui Instagram digunakan oleh 

brand GENEALOGY sebagai langkah awal untuk campaign. Strategi 

penempatan pesan disalurkan ke dalam kelompok media periklanan seperti 

media above the line (ATL) dan media below the line (BTL) (Nisa, N.K., 2015). 

Kampanye GENEALOGY “Celebriting Young Memories”, menawarkan jasa 

fotografi yang unik didukung dengan warna clean & clear, memberikan layanan 

melalui konsep, treatment lighting, rundown, hingga memberikan snack untuk 

customer sesuai dengan paket foto yang dipilih. Untuk mengabadikan momen 

dimasa muda, melalui sebuah fotografi. Sehingga GENEALOGY menggunakan 

tema “Celebriting Young Memories”, mengajak audiens untuk merayakan dan 

memaknai masa muda yang diabadikan. Kampanye ini akan berjalan selama tiga 

bulan dimulai dibulan Maret 2019. 

Campaign rangkaian pertama adalah ikut serta dalam acara pameran di Mall 

karena terdapat segmen besar yang sesuai dengan segmentasi brand 

GENEALOGY, melalui signage logo #CelebritingYoungMemories yang terdapat 

pada booth, brochure, dan merchandise notebook serta totebag. Campaign 

rangkaian kedua akan di launching melalui social media Instagram pada setiap 

feed foto dan Instastories dengan hastag #CelebritingYoungMemories, dan 

mencamtumkan hastag pada profile Instagram. Rangkaian ketiga adalah 

Giveaway, memberikan hadiah secara gratis pada pengguna social media yang 
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digunakan, dengan peraturan yang sudah dibuat oleh GENEALOGY yaitu repost 

poster Giveaway, follow dan tag yang terlibat dalam Giveaway tersebut. 

Untuk menganalisa segmen serta penyampaian nilai secara detail maka 

akan dilakukan analisa dengan menggunakan analisa STP. Teori Segmentation, 

Targeting, dan Positioning digunakan untuk mendukung perancangan media 

pemasaran Bisnis GENEALOGY, dimana dengan analisa STP, perancangan 

dapat mengetahui bagaimana pembagian segmen, kebiasaan target pasar, 

kemudian dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan (Kotler & Keller, 2013), 

kepada target pasar bisnis GENEALOGY. 

- Segmentation 

Menurut buku Marketing Management oleh Kotler & Keller (2013) Teori 

Segmentation, Targeting, dan Positioning yaitu (1) Segmentation adalah 

proses pengelompokan pasar berdasarkan prilaku atau kebutuhan yang 

sama, pengelompokan ini dibagi menjadi tiga yaitu Demografis: 

Pengelompokan berdasarkan usia, agama, jenis kelamin, pekerjaan, 

penghasilan, pendidikan, dan lainnya, kemudian Geografis: Pengelompokan 

berdasarkan wilayah tempat tinggal, iklim, kepadatan penduduk dan 

Psikografis: Pengelompokan berdasarkan latar belakang, kepribadian, gaya 

hidup.  

1. Segmentasi Geografis 

Target pasar jasa fotografi keluarga GENEALOGY secara geografis 

adalah berdomisili Surabaya barat. 

2. Segmentasi Demografis 

Segmentasi Demografis terdapat dua target pasar yang dituju yaitu: 

- Target Pasar utama remaja akhir hingga dewasa awal berumur 16-25 

tahun, memiliki latar belakang pendidikan pelajar, mahasiswa, dan 

pekerja. Menggunakan jasa fotografi keluarga untuk foto presweet, 

portraiture shoot, foto group, dan graduation. 

- Target Pasar 2 yaitu pasangan muda berumur 26-35 tahun dengan 

pendapatan menengah keatas yang menggunakan jasa fotografi 

untuk mengabadikan momen keluarga dan foto maternity yang 

mengikuti tren up to date, dan aktif dalam organisasi-organisasi. 
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3. Segmentasi Psikografis 

Secara Customer Pyscographic yaitu Personality untuk konsumen yang 

suka dengan foto, ingin meningkatkan prestige, image, dan quality 

melalui foto untuk di social media. Lifestyle konsumen yaitu aktivitas 

berkelompok, memiliki gaya hidup mewah, merasa menggunakan jasa 

foto yang bagus atau terkenal mencerminkan status sosial agar dapat di 

tunjukkan ke rekan kerja teman-teman. Attitude konsumen 

GENEALOGY adalah pemerhati suatu jasa fotografi yang  ingin foto 

dengan high quality, pelayanan yang nyaman dan mudah, berkelas, 

tempat foto yang bersih dan terorganisir. Kemudian Target Konsumen 

GENEALOGY berdasarkan kelas sosial yaitu menengah ke atas dengan 

pendapatan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 7.500.000,- 

sehingga dengan income tersebut, customer dapat mengeluarkan 

budget untuk menggunakan jasa GENEALOGY sesuai dengan paket 

yang ditawarkan. 

- Targeting 

Targeting adalah proses menentukan target konsumen yang paling 

menguntungkan untuk bisnis. Beberapa hal yang harus diperhatikan, 

diantaranya Single segment concentration, perusahaan memilih satu 

segmen pasar saja (Kotler dan Keller, 2013). Dimana GENEALOGY akan 

fokus pada pada target pasar 1 untuk analisa dan penelitian ini yaitu usia 16 

hingga 25 tahun, karena target ini yang memiliki potensi tinggi untuk 

membangun awareness pada brand GENEALOGY. 

- Positioning 

Positioning merupakan citra yang dapat mempengaruhi suatu segmen yang 

dituju, dalam hal ini positioning adalah positioning berdasarkan masalah. 

Dimana dengan pendekatan yang menunjukkan bahwa jasa yang ditawarkan 

oleh GENEALOGY dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat 

yaitu jasa fotografi keluarga sebagai cara mudah untuk memperkenalkan 

momen sejarah keluarga kepada orang lain. Dengan konsep terbaru, 

pelayanan yang terbaik, professional treatment photo dan tim yang memiliki 

kinerja yang cepat dan baik agar memberikan nilai yang prestige dan 

kemudahan sebagai peran penting solusi dari permasalahan tersebut. 
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Berikut adalah solusi rumusan masalah pada brand GENEALOGY yaitu 

Merancang Brand Campaign & media promosinya untuk Jasa Fotografi keluarga 

GENEALOGY yang sesuai dengan target pasar yang dituju bagi siswa & mahasiswa, 

dengan tujuan mendapatkan awareness kepada konsumen. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh GENEALOGY, maka solusi 

komunikasi visual yang dibutuhkan yaitu merancang sebuah brand campaign 

dan media promosi sesuai consumer behavior GENEALOGY serta mengenalkan 

penyedia jasa fotografi keluarga GENEALOGY sebagai pilihan yang tepat untuk 

foto keluarga di wilayah Surabaya. 

Brand Verbal 

GENEALOGY merupakan brand jasa fotografi keluarga yang sangat 

mementingkan momen, kualitas foto, professional, dan pelayanan terbaik. Jasa 

fotografi yang menawarkan lima menu foto yaitu family photo, maternity, presweet, 

graduation, dan portraiture. GENEALOGY mengedepankan Quality, foto yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang terbaik dengan menggunakan kamera professional, 

dengan color tone yang clear and clean, dan memperhatikan teknik lighting dengan 

benar. Selain itu GENEALOGY memberikan pelayanan kepada customer mulai 

pitching, treatment photo, fun production membuat customer nyaman dengan cara 

kami mengambil momen dengan keluarga, menyediakan snack dan minuman untuk 

sesi foto, kemudian post production retouch edited, hingga after sales. 

Value Preposition GENEALOGY yaitu dengan memulai dari brand image yang 

dibangun dari pelaku bisnis bangun kemudian dikembangkan ke bisnis fotografi 

GENEALOGY, kemudian meningkatkan treatment yang diberikan, kinerja yang cepat 

dan bagus, bekerja sama dengan stylist untuk membantu memilih wardrobe. Dengan 

hal tersebut GENEALOGY dapat memberikan nilai yang prestige dan kemudahan 

untuk target segmen yang dituju. 

Brand Attributes 

Value sebagai kata kunci untuk mewakilkan brand GENEALOGY, antara 

lain good quality photo, professional service, dan moment. Untuk menciptakan 

good quality photo, GENEALOGY menggunakan professional camera agar 

menunjang kualitas foto yang terbaik bagi customer. Kemudian untuk menambah 

kepercayaan bagi customer GENEALOGY selalu memberikan Professional 

Service yang terbaik. Pengambilan gambar melalui sebuah moment yang 
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berharga dengan konsep menarik, sangat ditekankan sesuai hastag 

#CelebratingYoungMemories yang digunakan oleh brand GENEALOGY sebagai 

campaign utama. 

Brand Line 

Tagline yang menjadi kalimat untuk mewakilkan Brand GENEALOGY yaitu, 

“Snap of memories captured” 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Konsep gaya desain yang digunakan brand GENEALOGY dari segi elemen 

desain, layout, gaya fotografi, palet warna dan tipografi hingga keseluruhan 

aplikasi desain akan dirancang dalam penelitian ini.  

Gaya desain yang digunakan oleh brand GENEALOGY adalah New 

Simplicity. Menurut buku MIN: The New Simplicity Design in Graphic Design oleh 

Stuart Tolley (2016). New Simplicity merupakan fase baru gaya desain yang 

minimalis yaitu meminimaliskan menyedeharnakan atau mengurangi jumlah 

penggunaan elemen, hiasan, dan dekoratif pada sebuah desain dengan 

pertimbangan sangat baik dan seimbang, sehingga memberikan kesan dan 

fungsional. Hal ini diperkuat dengan artikel mengenai prinsip new simplicity yang 

dikutip dari Jay Selway (2013) yaitu "People can always tell when something is 

simple, uncomplicated, elegant, not overworked, or a number of other near-

synonyms, Because simplicity is inherently subjective, achieving it is pretty 

tricky”. 

Sehubungan dengan gaya desain tersebut, konsep desain dari brand 

GENEALOGY yaitu simple & uncomplicated, memaknai pesan apa yang 

disampaikan kepada audiens dan sangat menghargai white space sebagai sisi 

ruang untuk bernafas saat melihat desain / foto. Elegant, menyatukan desain, 

typeface, foto dengan warna yang netral sehingga desain GENEALOGY akan 

terkesan elegan, prestige dan professional sesuai dengan perilaku dan lifestyle 

konsumen GENEALOGY. 
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Gambar 3.2.1. Moodbboard gaya desain New Simplicity 

Sumber: pinterest 

 

Elemen Desain 

Elemen desain sangat diperlukan dalam mendukung keseluruhan desain 

yang digunakan untuk menggambarkan dan mengilustrasikan suatu brand 

dengan konsep yang berbeda dengan brand lainnya serta value yang diciptakan 

oleh suatu brand tertentu sehingga dapat mewakili keseluruhan konten yang 

dihasilkan oleh suatu brand. 

Elemen desain yang akan digunakan dalam brand GENEALOGY sebagai 

identity, promotional media, campaign dan identity campaign guideline (gambar 

3.2.3.) adalah fotografi, tipografi dan pattern. Untuk media promosi dan identity 

campaign guideline menggunakan pattern yang di ambil dari Supergraphic 

GENEALOGY yaitu bentukan-bentukan geometrik yang flat dan simetris, dengan 

lingkaran dan garis-garis diagonal (gambar 3.2.2.). Supergraphic GENEALOGY 

memiliki arti simbol berjabat tangan pada garis-garis diagonal sebagai gambaran 

dari suatu pelayanan yang terjamin, menjalin komunikasi yang baik serta kualitas 

layanan yang terbaik dan professionalitas. 
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Gambar 3.2.2. Moodboard Logotype dan Logogram 

Sumber: pinterest 

 

Gambar 3.2.3. Moodboard Campaign Identity Guideline 

Sumber: pinterest 

 

Layout 

Penggunaan layout dalam sebuah konsep desain memberikan unsur 

artistik yang baik dan menonjolkan esensi dari suatu brand yang simple. 

Sehingga memaksimalkan ruang kosong menjadi terisi dengan desain layout 

yang memberikan ketertarikan terhadap suatu bidang. 

Brand GENEALOGY menggunakan ciri visual layout gaya desain yang 

sudah dirancang yaitu New Simplicity yang berarti Layout yang asymmetrical 

dengan memperhatikan konsistensi, kontras, balance untuk memaksimalkan 

space untuk foto, touch point pada fotografi, typography Sehingga dengan 
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pattern yang dirancang akan membuat orang mengingat dan lebih 

memperhatikan foto yang diciptakan, dan dapat dipercantik dengan typography 

sebagai bodytext pada layout brand GENEALOGY.  

 

Gambar 3.2.4. Moodboard visual layout brand GENEALOGY 

Sumber: pinterest 

 

Gaya Fotografi 

Gaya akan memberikan suatu keunikan tersendiri sebagai ciri khas dari 

suatu brand. GENEALOGY termasuk fotografi jenis portrait dan family 

photography. GENEALOGY memiliki ciri khas gaya conceptual photography, 

dimana gaya sangat sangat memperhatikan keseluruhan perancangan mulai dari 

konsep foto, setting tempat, wardrobe, mua, hairdo, stylist, dan lighting yang 

sudah disiapkan secara professional. Kemudian penggunaan Color tone yang 

dirancang oleh GENEALOGY yaitu clear and clean, dengan memberikan 

sentuhan edit foto oleh retoucher professional, sehingga foto yang diciptakan 

akan memiliki karakter dan kesempurnaan dengan keseluruhan proses 

professional yang di direct oleh photographer. Hal ini menjadikan sebuah power 

dari brand GENEALOGY daripada brand lainnya. 
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Gambar 3.2.5. Moodboard Gaya fotografi dan color tone 

Sumber: (pinterest, Instagram @juniapics, @axioofamily dan 

@morenophotography) 

 

Palet Warna 

Proses pemberian warna dalam sebuah desain yang dihasilkan dapat 

dihubungkan dengan suasana dan emosi yang tertuang dalam desain yang 

dihasilkan disesuai dengan pengguna jasa. Sehingga memberikan value dan 

kesan yang menarik terhadap suatu desain dari jasa yang dihasilkan yaitu foto. 

Brand GENEALOGY menggunakan beberapa komposisi warna yang 

menjadi ciri khas brand ini sendiri. Turunan warna yang digunakan oleh brand 

GENEALOGY berasal dari Neutral Color Guide yang terdiri dari banyak tone 

color sesuai kode warna yang dipilih seperti Snow white, Pearled Ivory, Ivory 

Cream dan Camel. Menurut Coral Nafie pada artikel Neutral Colors are the best 

canvas (2019) Warna Netral adalah warna yang mempresentasikan lembut, 

tenang, netral dan memiliki kesan yang dramatis 

(https://www.thespruce.com/what-is-a-neutral-color-1973822, 28 Februari 2019). 

Warna lain yang diterapkan oleh GENEALOGY adalah Black 419C, Charcoal 

https://www.thespruce.com/what-is-a-neutral-color-1973822
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Gray, Cool Gray 6C warna tersebut adalah warna Monochromatic Black. 

Kemudian untuk logo campaign menggunakan warna Cool Gray. Cool gray 

memiliki kesan yang modern, kebijaksanaan dan new experience (Eiseman, L,. 

2017). Hal ini sangat mendukung untuk mempresentasikan campaign 

GENEALOGY #CelebratingYoungMoment melalui fotografi dengan kesan 

pengalaman terbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.6. Moodboard Palet Warna 

Sumber: Pribadi 

Tipografi 

Komponen desain Tipografi digunakan sebagai elemen penyesuaian 

value dari sebuah brand yang ingin disampaikan kepada audience sehingga hal 

ini dapat membangun perasaan antara sebuah brand dengan audience. 

Tentunya didukung dengan penyesuaikan beberapa karakteristik sesuai dengan 

typeface yang dipilih sangat mempengaruhi kekuatan dari image sebuah brand.  

Tipografi memiliki pesan sangat penting untuk desain grafis pada masa 

ke masa, karena karya tersebut mewakili kebutuhan dari komunikasi visual yang 

terdapat dalam tipografi (Sihombing, D,. 2015). Terdapat empat jenis typeface 

yang digunakan oleh brand GENEALOGY yaitu San Serif, (Optima, Open sans 

dan Margem) dan Serif (Butler). Optima jenis huruf sans serif, yang dirancang 

oleh Herman Zepff, typeface Optima memiliki kesan modern, minimalis dan 

legability yang baik (Sihombing, D,. 2015). Typeface ini digunakan oleh 

GENEALOGY sebagai Bodytext dan Subhead. Kemudian typeface Open sans 
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dan Margem yang diaplikasikan pada Headline dan Subhead karena typeface ini 

memiliki karakter yang bundar, clean dan sangat mudah untuk memberikan 

informasi. Untuk kebutuhan Campaign, GENEALOGY menggunakan typeface 

Butler sebagai logotype. Butler adalah typeface yang menggabungkan antara 

Dala Floda dengan Bodoni Family, yang memiliki kesan modernism pada huruf 

Butler dengan kurva yang klasik, penambahan stencil extra, dan sangat cocok 

digunakan untuk judul buku & barang mewah  

(https://www.behance.net/gallery/27753367/Butler-FREE-FONT;/, 28 Februari 

2019). Dengan adanya typeface yang digunakan oleh brand GENEALOGY maka 

dapat dilihat dari kesesuaian perancangan yang dibuat dalam Campaign Identity 

Guideline. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.7. Moodboard Tipografi 

Sumber: Pinterest 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Sebagai media untuk membangun sebuah citra merek melalui campaign 

brand GENEALOGY menggunakan integrated marketing communication ATL, 

BTL dan Social Media yang dihubungkan dengan promotion mix yaitu, personal 

selling, direct marketing, social media, event, dan word of mouth. Dengan ini 

bertujuan untuk mendapatkan awareness target market lewat campaign yang 

berjudul “Celebrating Young Memories”. Berikut pilihan media promosi yang 

digunakan oleh brand GENEALOGY : 

 

Social Media: 

1. Instagram (untuk kampanye) 

Menurut Meutia Puspita Sari (2017) Instagram berasal dari kata 

Instan dan Telegram yang disingkat menjadi Instagram, social media ini 
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dapat mengirim informasi berupa foto dan video disertai dengan caption / 

Informasi konten menggunakan jaringan Internet. Kemudian pada sistem 

pertemanan menggunakan istilah Following yaitu pengikut user dan 

Followers yaitu pengguna lain yang mengikuti user. Dengan membagikan 

foto dan video, pada Instagram dapat digunakan untuk alat promosi atau 

bisnis online (Wicaksono, A., 2017).  

Perancangan brand campaign GENEALOGY, Instagram sangat 

dibutuhkan karena untuk memulai campaign dengan tema 

#celebratingyoungmemories, dimulai dari mencantumkan hastag pada 

setiap caption feed photo/video dan Instastories. Selain itu GENEALOGY 

memanfaatkan fitur Highlight yang terletak di profile yaitu dengan 

mencantumkan informasi yang sangat jelas meliputi informasi 

GENEALOGY, Giveaway, behind the scene photoshoot, cara memesan 

jasa, template untuk target market, dan repost untuk sebagai testimoni. 

Harapannya dengan adanya instagram sebagai media promosi, 

GENEALOGY dapat menyampaiakan value preposition, awareness kepada 

konsumen dan memudahkan komunikasi untuk mendorong keputusan 

pembelian jasa GENEALOGY melalui konten foto dan informasi yang 

dimuat pada feed maupun instastory akun GENEALOGY. 

 

2. Giveaway (untuk kampanye) 

Menurut Putri Agus dalam artikel Strategi Promosi Instagram paling 

hits tahun 2018 bagi para startup yang ditulis oleh Putri Agus (2018) 

Giveaway merupakan salah satu strategi promosi suatu brand pada social 

media dengan memberikan hadiah secara gratis terhadap pada pengguna 

social media yang digunakan. Dengan melakukan Giveaway melalui 

strategi yang tepat, maka akan membangun awareness terhadap segmen 

yang dituju (https://digitalentrepreneur.id/strategi-promosi-instagram/, 28 

Februari 2019) 

Perancangan Giveaway pada brand GENEALOGY dilakukan pada 

tanggal 25 Maret hingga 8 April 2019 dengan me-repost foto Giveaway dan 

tag instagram @GENEALOGYPICS, makeup-artist serta tag 3 teman. 

Kemudian akun tidak boleh di private, dan memberikan caption, serta 

hastag #CelebratingYoungMemories. Pengadaan Giveaway ini, 

https://digitalentrepreneur.id/strategi-promosi-instagram/
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GENEALOGY berkolaborasi dengan make up artist untuk menciptakan 

karya yang menarik agar memikat customer untuk menggunakan jasa 

fotografi GENEALOGY sebagai pilihan utama.  

 

3. Website 

Pemilihan Website diperlukan dalam sebuah brand dengan 

mengedepankan kualitas Website yang baik berisikan konten yang 

memudahkan untuk pemilihan suatu jasa serta komunikasi dan transaksi 

sehingga meningkatkan kepercayaan para user. Dengan ini Website 

memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian para user, 

menyampaikan value preposition perusahaan,  dan memfasilitasi kegiatan 

transaksi. 

Kemudian Untuk menyampaikan informasi secara lengkap terhadap 

para user, Brand GENEALOGY mengelola Website berisikan konten yang 

di dalamnya terdapat profile, jasa yang ditawarkan, dan contact person 

yang memungkinkan customer untuk melakukan komunikasi dan 

pemesanan jasa. Maka, keuntungan yang didapatkan dengan 

menggunakan Website bila dikategorikan menjadi 3 kategori menurut 

Kurniawan, et, al. (2018) yaitu Usability, memudahkan customer 

mempelajari dan mengoperasikan apa yang ingin di akses, ketertarikan 

para pengguna karena tampilan yang baik, dan konten yang menciptakan 

pengalaman positif bagi penggunanya. Kategori kedua adalah Informatif 

yaitu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, mudah dimengerti, 

detail tepat, dan dalam format yang sesuai mengenai konten yang dibahas 

dalam Website. Kemudian Service Interaction, dengan adanya Website 

maka akan mendapatkan reputasi yang baik, keamanan customer dalam 

bertransaksi, menciptakan rasa personalitas bagi pengguna, customer 

merasa percaya bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang 

dijanjikan. 

 

Media above the line (ATL): 

4. Brosur (untuk kampanye) 

Menurut Firdaus (2017) Salah satu media periklanan yang dapat 

mendorong pemasaran yaitu brosur. Brosur digunakan sebagai 
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pengenalan sebuah brand dan informasi value preposition yang berisikan 

spesifikasi, gambar, dan contact person dari sebuah brand yang dikenalkan 

kepada masyarakat luas berupa bentuk fisik selembar kertas. 

Kentungan yang didapatkan dalam menggunakan brosur bagi brand 

GENEALOGY adalah untuk menyampaikan jasa yang ditawarkan yaitu 

fotografi dengan mengunggulkan value dari jasa fotografi dan memuat 

alamat beserta kontak dari bisnis GENEALOGY. Brosur GENEALOGY 

akan digunakan saat, acara pameran, dan bertemu dengan orang saat 

meeting.  

 

Media below the line (BTL): 

5. Direct Marketing tools 

Menurut Hedynata dan Radianto (2016) untuk mendorong adanya 

kesadaran terhadap campaign suatu brand diperlukannya direct marketing 

tools yaitu berkomunikasi secara langsung maupun media secara langsung 

seperti telepon, email maupun internet untuk berdialog dan komunikasi. 

Untuk mendukung komunikasi atau berhubungan secara langsung, 

brand GENEALOGY dalam meminta respon atau tanggapan terhadap 

customer adalah dengan cara melakukan dialog dengan pelanggan serta 

membina hubungan baik dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan 

penjualan. Keuntungan yang dirasakan dengan adanya direct marketing 

tools oleh Customer melalui kartu nama sebagai discount ketika 

pemesanan paket foto yang dibuat oleh GENEALOGY, kemudian brosur 

dan katalog. Sehingga keuntungan yang didapat untuk customer 

GENEALOGY yaitu sebagai fasilitasi sebelum transaksi, pasca transaksi 

dan value preposition yang ditawarkan. 

 

6. Merchandise (untuk kampanye) 

Merchandise pada umumnya digunakan untuk apresiasi sebagai  

dukungan tampilan suatu brand agar menarik para customer (Sudarsono, 

2017). 

Merchandise yang diberikan oleh Brand GENEALOGY berupa 

notebook dan totebag yang dibagikan pada hari besar, penyelengaraan 

pameran terhadap customer yang melakukan order sesuai dengan 
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standard brand GENEALOGY. Dengan memberikan notebook dan totebag 

terhadap customer diharapkan dapat menciptakan word of mouth dari satu 

orang ke masyarakat luas. 

 

7. Packaging 

Packaging merupakan alat untuk melindungi sebuah barang dan 

mendorong penjualan dengan desain kemasan yang menarik bertujuan 

untuk memberikan efek positif terhadap para customer (Resmi dan 

Wismiarsi, 2015). 

Packaging sebuah brand berguna untuk menyampaikan value 

preposition, sarana pendukung pasca transaksi jasa yang ditawarkan 

melalui desain dari packaging yang simple namun terkesan bagi para 

customer. Hal ini juga diterapkan oleh Brand GENEALOGY dalam 

memberikan Packaging sebagai hasil dari jasa yang diberikan oleh 

GENEALOGY. Selain hasil foto yang diberikan, terdapat tools yang dapat 

digunakan sebagai media promosi, yaitu Thank you card, berisikan tanda 

ucapan terima kasih menggunakan layanan GENEALOGY dan link berupa 

barcode sebagai bentuk feedback bagi customer berupa discount sebesar 

20%,dan Post card, dengan mencantumkan logo GENEALOGY dan 

memberikan tali rajut beserta jepitannya. Hal tersebut untuk memberikan 

kesan yang menarik dan memberikan citra kesan yang baik terhadap 

customer, namun juga diharapkan dapat direct customer untuk memposting 

kesan dan hasil yang telah diterima customer serta menjadi word of mouth 

pada masyarakat luas. 

 

 

8. Pameran (standard operation procedure) (untuk kampanye) 

Pameran merupakan kegiatan yang digunakan untuk berinteraksi 

langsung secara luas dengan masyarakat dengan memperlihatkan sebuah 

output yang dihasilkan oleh sebuah brand. 

Brand GENEALOGY ikut serta dalam kegiatan pameran dengan 

memperlihatkan hasil karya foto yang diciptakan untuk berinteraksi serta 

konsultasi secara langsung dengan pengunjung pameran. Dengan ini, 

GENEALOGY telah membuat customer mencapai tahapan to understand, 
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want to try, dan to buy, seperti hasil penelitian Hedynata dan Radianto 

(2016) karena mampu memberikan kesempatan pada konsumen untuk 

melihat dan konsultasi tentang fotografi keluarga secara langsung. 

Campaign yang disampaikan berupa sticker yang ditempel di dinding booth 

sebagai touch point pertama saat mengunjungi booth GENEALOGY, selain 

itu terdapat juga Brosur, Kartu nama, Merchandise, dan Katalog.  

Keuntungan yang didapatkan dari media promosi ini juga digunakan 

sebagai Standard Operation Procedure saat menghadapi Customer 

sehingga dengan hal tersebut dapat membuat customer nyaman. 

 

9. Discount 

Discount merupakan pengurangan harga dari harga yang ditetapkan 

dimaksudkan untuk menarik perhatian para customer dan menumbuhkan 

rasa ingin membeli oleh para customer.  

Terdapat 2 penerapan discount pada brand GENEALOGY, yang 

pertama melalui Business Card yang memiliki fungsi, agar kartu tetap 

dijaga, sehingga dengan kartu nama ini berlaku untuk mendapatkan 

Discount 20%, untuk pertama kali pesan jasa fotografi GENEALOGY, 

dengan menunjukkan kartu nama saat sesi meeting berlangsung, kartu 

nama didapatkan saat meeting, hari-hari besar, dan pameran. Kedua pada 

after sales, Thank you card yang berisikan scan barcode yang dapat 

diakses oleh customer untuk untuk mengisi feedback yang sudah disiapkan 

oleh GENEALOGY, setelah semua lengkap maka customer akan 

mendapatkan discount 20%  untuk sesi foto berikutnya. Penerapan 

tersebut akan dapat membuat customer menjadi to buy and to rebuy 

melalui Diskon secara Tunai, Diskon pada Musim tertentu, dan potongan 

harga saat hari hari besar (Dewi & Kusumawati, 2018) 

 

10. Katalog (price list) 

Katalog merupakan media cetak yang digunakan sebagai pemberi 

informasi antara penulis dan pembaca. Dalam sebuah brand bisnis katalog 

yang berisikan pricelist sangat diperlukan untuk memberikan pricelist yang 

mereka terapkan terahadap jasa yang ditawarkan. Namun disisi lain, 
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katalog price list memakan banyak biaya cetak karena informasi yang 

dimuat terlalu banyak ( Edina, et, al., 2015). 

Didalam pricelist GENEALOGY terdapat 5 menu photography yaitu 

family, portraiture, maternity, presweet, dan graduation. Setiap menu 

terdapat 3 paket yang berisikan hasil kerja mulai dari hasil foto, output & 

input yang diberikan serta harga yang sesuai dengan target market. Selain 

itu, katalog yang dibuat juga digunakan sebagai informasi mengenai 

pelayanan yang akan diberikan oleh jasa fotografi keluarga GENEALOGY, 

sehingga target pasar dan masyarakat dapat mengetahui differentiation 

brand GENEALOGY dengan brand lain.  

3.2.3 Program Media  

Berikut adalah tabel dari susunan program media dan pembagian waktu 

untuk media promosi untuk brand campaign GENEALOGY dengan tema 

#CelebratingYoungMemories yang akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga 

Juni 2019. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Direct 

Marketing 

(Whats app, 

Line, Email 

dan 

Meeting) 

(Whatsapp & 

Line : setiap 

hari 09.00-

16.00) 

(Email : Hari” 

Besar dan 

Promo, 09.00-

16.00) 

1 Februari – 

30 Juni  2019 

Line & 

Whatsapp 

(Home & Out of 

home / cafe) 

Memfasilitasi 

terjadinya Transaksi 

Jual dan Beli, 

Membantu 

Konsumen Value 

Preposition yang 

ditawarkan & 

Menyediakan sarana 

pendukung pasca 

transaksi Jual dan 

Beli 

2 Media 

Sosial: 

Instagram 

(campaign) 

Instastories 

Setiap hari 

Pukul 09.00/ 

13.00/20.00 

Instastories 

Instagram 

Feeds, 

Highlights, 

Instastories, 

dan Promotion 

Menyampaikan Value 

Preposition & 

Menyampaikan 

Awareness kepada 

konsumen 
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Senin, Kamis, 

Minggu.  

Pukul 09.00/ 

13.00/20.00 

 

1 Maret -  

30 Juni 2019 

3 Merchandis

e (note 

book & tote 

bag) 

Pameran 

(Pukul 10.00 

– 21.00) 

1 – 3 Maret 

2019 

 

After sale 

(dihari-hari 

besar) 

1 Maret -  

30 Juni 2019 

Pameran, dan 

Hari-hari besar 

terutama 

customer 

potential 

Membangun 

Awareness 

4 Packaging 

(Box, 

Photo, 

Thank you 

card dan 

Post Card) 

Pameran 

(Pukul 10.00 

– 21.00) 

1 – 3 Maret 

2019 

 

After sale 

(dihari-hari 

besar) 

1 Maret -  

30 Juni 2019 

After Sales & 

Word of 

mouth 

kepada 

teman 

Menyediakan sarana 

pendukung pasca 

transaksi Jual dan 

Beli, Menyampaikan 

Value Preposition 

dari output jasa yang 

diberikan oleh 

GENEALOGY 

5 Pameran 

(SOP) 

(campaign) 

Pameran 

(Pukul 10.00 

– 21.00) 

1 – 3 Maret 

Pameran TA, 

Konsulatasi 

mengenai 

konsep foto dan 

Memfasilitasi 

terjadinya Transaksi 

Jual dan Beli, 

Membantu 
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2019 

 

penawaran 

harga jasa. 

Konsumen Value 

Preposition yang 

ditawarkan 

6 Discount Pameran 

(Pukul 10.00 

– 21.00) 

1 – 3 Maret 

2019 

 

Pada saat 

meeting 

(Pukul 09.00 

– 16.00) 

1 Maret – 30 

Juni 2019 

Saat Pameran 

berlangsung 

dan pada saat 

meeting. 

Membangun 

Awareness 

7 Katalog 

(price list) 

Pameran 

(Pukul 10.00 

– 21.00) 

1 – 3 Maret 

2019 

 

Pada saat 

meeting / 

Online 

(Pukul 09.00 

– 16.00) 

1 Maret – 30 

Juni 2019 

Direct 

Marketing, 

Setelah 

meeting, dan 

Pameran 

Membangun 

Awareness & 

Menyampaikan Value 

Preposition 

8 Brosur Pameran 

(Pukul 10.00 

– 21.00) 

1 – 3 Maret 

2019 

Media Online 

(Line dan 

Whatsapp) & 

Media Offline 

(Meeting dan 

Membangun 

Awareness & 

Menyampaikan Value 

Preposition 
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Pada saat 

meeting 

(Pukul 09.00 

– 16.00) 

1 Maret – 30 

Juni 2019 

Pameran) 

9 Website Setiap hari 

 

1 Mei  – 30 Juni 

2019 

Home, out of 

Home, dan 

School & 

Dapat 

melalui 

Instagram 

Stories. 

Membangun 

Awareness, 

Menyampaikan Value 

Preposition, 

Memfasilitasi 

transaksi 

10 Give Away 

(Instagram) 

(campaign) 

Instagram 

 

Pkl. 13.00, 

25 Maret 2019 

Pkl. 10.00, 

8 April 2019 

 

Instagram 

Feeds, Insta 

Stories, Info 

di Website  

Membangun 

Awareness 

 

Tabel 3.1. Pemilihan Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut adalah anggaran untuk jasa desain dan cetak yang akan dikeluarkan 

sebagai media promosi untuk menyampaikan campaign brand GENEALOGY.   

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 

Direct 

Marketing 

(Business Card 

& Brochure) 

Biaya Jasa 1 pcs 300.000 300.000 

 Meeting Biaya Cetak (1 40 pcs 20.000 800.000 
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(Business Card, 

Brochure & 

Envelope) 

Envelope) 

2 
Price List 

(Katalog) 

Biaya produksi 

cetak dan hard 

cover 

2pcs 275.000 450.000 

3 Instagram 

Jasa konten 

@bulan selama 

3 bulan 

3 bulan 200.000 600.000 

4 Merchandise 
Biaya produksi 

jasa desain 
1 pcs 200.000 200.000 

 Notebook 
Biaya produksi 

cetak 
4 pcs 55.000 220.000 

 Totebag 
Biaya produksi 

cetak 
12 pcs 35.000 420.000 

5 

Packaging 

(Box with 

Accesories, 

Photo, Thank 

you card,  & 

Post Card) 

Biaya produksi 

jasa desain 

1 pack 

desain 
300.000 300.000 

 Packaging Box Biaya produksi 2 pcs 50.000 100.000 

 
Thank You 

Card 
Biaya cetak 2 pcs 10.000 20.000 

 Post Card 
Biaya produksi 

cetak 
4 pcs 5.000 20.000 

6 
Event and 

Booth 
Biaya Jasa 

1 pack 

design 
350.000 350.000 

 
Sewa booth 

untuk Pameran 

Biaya produksi 

pembuatan booth 
3 hari 183.000 549.000 

 
Frame dan 

Photo print 

Biaya produksi 

cetak 
1 set 538.000 538.000 

 Signage 
Biaya produksi 

cetak 
1 pcs 100.000 100.000 
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7 Brosur 
Biaya produksi 

cetak 
50 pcs 7.500 375.000 

8 Website 

Biaya produksi 

jasa desain setiap 

per 2 bulan dalam 

1 tahun 

1 pcs 350.000 350.000 

  Biaya domain 1 pcs 1.000.000 1.000.000 

9 Give away 
Jasa konten 

Giveaway 
1 pcs 350.000 350.000 

TOTAL Rp. 7.142.000,- 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk (prototype) dilakukan untuk mendapatkan data-data yang 

digunakan sebagai dasar untuk menganalisa dan standard dari brand campaign 

yang dirancang oleh GENEALOGY, dengan tujuan agar pesan tersampaikan 

dengan baik sesuai target market.  

 

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

Berdasarkan hasil konsep dan pemilihan media promosi yang telah dibuat, 

maka berikut adalah hasil desain uji coba untuk Brand Campaign dari 

GENEALOGY berupa mock-up solusi desain yang digunakan untuk uji coba 

prototype. 
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Social Media: 

1. Instagram 

 

Gambar 3.3.1.1. Tighttissue konten akun Instagram GENEALOGY 

Sumber: Data Pribadi 

 

2. Giveaway 

 

Gambar 3.3.1.2. Tighttissue Giveaway untuk brand campaign GENEALOGY 

Sumber: Data Pribadi 
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3. Website 

 

Gambar 3.3.1.3. Tighttissue Website untuk GENEALOGY 

Sumber: Data Pribadi 

 

Media above the line (ATL): 

4. Brosur 

 

Gambar 3.3.1.4. Tighttissue Brosur untuk Brand Campaign untuk GENEALOGY 

Sumber: Data Pribadi 
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Media below the line (BTL): 

5. Direct Marketing tools 

 

Gambar 3.3.1.5. Tighttissue Direct Marketing tools untuk GENEALOGY 

Sumber: Data Pribadi 

 

6. Merchandise 

 

Gambar 3.3.1.6. Tighttissue Merchandise untuk GENEALOGY 

Sumber: Data Pribadi 
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7. Packaging 

 

Gambar 3.3.1.7. Tighttissue Packaging untuk GENEALOGY 

Sumber: Data Pribadi 

 

8. Pameran (standard operation procedure) 

 

Gambar 3.3.1.8. Tighttissue Standard Pameran untuk GENEALOGY 

Sumber: Data Pribadi 
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9. Discount 

 

Gambar 3.3.1.9. Tighttissue Discount untuk GENEALOGY 

Sumber: Data Pribadi 

 

 

 

10. Katalog (price list) 

 

Gambar 3.3.1.10. Tighttissue Katalog untuk GENEALOGY 

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

Pada Dalam perancangan brand campaign #CelebratingYoungMemories 

GENEALOGY, maka akan dilakukan penelitian dengan uji subjek coba. Data 

Primer yang didapat merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Surabaya, 

dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara 

wawancara langsung dengan expert user (ahli) dan extreme user (pengguna jasa 

dengan cara FGD) 

 

Berikut adalah rincian batasan dari subjek uji coba: 

1. Expert User (Kualitatif) 

Helmy Aulia adalah Brand and marketing expert yang telah 

membangun Locomotive Production selama 6 tahun. Dipilihnya beliau 

sebagai Expert User karena sudah sangat berpengalaman dibidang 

fotografi dan konsep sudah selama 6 tahun sehingga memiliki 

pengalaman yang banyak, selain itu beliau juga memiliki bisnis studio 

konsep dimana studio ini memiliki treatment yang sangat bagus dan 

nyaman untuk customer. Tujuan wawancara ini adalah review 

penyampaian campaign, dan daya tarik social media melalui Instagram. 

Marsetio Hariadi adalah CMO dari Verne Indonesia. Dipilihnya beliau 

sebagai Expert User karena sudah sangat berpengalaman dibidang brand 

selama 3 tahun  diVerne Indonesia, selain itu beliau juga sebagai tutor di 

beberapa kampus fakultas industry kreatif di Surabaya. berpengalaman 

bekerja dibidang creative advertising, dan strategic brand. 

Agus “Koecink” Sukamto, beliau adalah seorang seniman, curator 

dan dosen di beberapa perguruan tinggi di Surabaya. Beliau sebagai 

expert dibidang branding, dengan tujuan menggali informasi tentang 

review desain logo campaign dan review desain media promosi. 

 

2. Extreme User (Kualitatif) 

Fefe Fernandez, Usia 17 tahun sebagai Siswi Sekolah Menengah 

Atas Petra 3 Surabaya (extreme user) yang menyukai fotografi, karena 

pada setiap momen penting dalam kehidupannya selalu diabadikan 

dengan foto, dan Fefe adalah klien dari GENEALOGY. 
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Alexis Cleopatra, Usia 20 tahun sekarang fokus pada dunia Modelling 

dan Make Up Artist Wedding di Surabaya. Alexis sangat suka dengan 

fotografi dan sering bekerjasama dengan GENEALOGY. Selain itu Alexis 

sangat memperhatikan momen-momen penting dalam kehidupannya 

untuk dapat diabadikan. 

Jessica Ivone Erwind, Usia 24 tahun Lulusan alumni UK Petra 

Surabaya (extreme user) memiliki hobi fotografi dan styling, saat ini beliau 

adalah bekerja menjadi Founder 316 Project. 

 

 

3.3.3. Jenis Data  

Metodologi penelitian uji coba yang digunakan oleh GENEALOGY adalah 

kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menunjukkan hasil 

dari uji coba variabel yang diteliti oleh para subjek yang dipilih serta 

mengumpulkan data-data untuk menguji keefektifan data dan prototype brand 

campaign GENEALOGY. Penelitian kuantitatif terhadap 100 responden yaitu 

Laki-laki dan Perempuan usia 16-25 Tahun guna mendukung data kuantitatif, 

kemudian data diringkas dalam bentuk grafik diagram. 

Hasil tanggapan yang diperoleh dari uji coba juga dapat digunakan sebagai 

acuan untuk meningkatkan perbaikan desain uji coba menurut respon yang 

diberikan oleh para subjek. Sehingga uji coba dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran kerangka teori brand campaign serta memberikan 

sebuah kontribusi untuk penelitian dalam bidang desain. 

Data Kualitatif didapat dari wawancara terhadap exper user dan extreme 

user. Fokus pertanyaan kepada expert user, mengenai efektivitas dan saran 

untuk keseluruhan brand campaign GENEALOGY: 

Pertanyaan untuk Bapak Agus (expert user dalam bidang desain) 

1. Menurut anda, apakah visualisasi logo campaign GENEALOGY dapat 

mewakili dari brand campaign yang berjudul “Celebrating Young 

Memories”? 

2. Apakah prototype akan cocok dan menarik untuk target market usia 16-25 

tahun dalam segi foto, layout, dan typeface yang digunakan? 
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3. Bagaimana menurut anda tentang desain media promosi campaign 

GENEALOGY? Apakah akan tersampaikan kepada segmentasi 

GENEALOGY? 

4. Untuk merancang campaign yang ingin dicapai, Saran apa yang anda 

dapat sampaikan untuk desain media promosi campaign GENEALOGY? 

 

Pertanyaan untuk Bapak Tio dan Bapak  Helmy (expert user) 

1. Sesuai segmen yang dituju oleh GENEALOGY yakni usia 16-25 tahun, 

apakah keseluruhan desain brand campaign GENEALOGY sesuai dan 

dapat menarik para customer berdasarkan media promosi campaign yang 

dibuat? 

2. Menurut anda, Apakah sudah sesuai dengan pemilihan media campaign 

yaitu Instagram, Giveaway dan Pameran yang dipilih dalam 

menyampaikan campaign brand GENEALOGY? 

3. Apakah penyampaian informasi dan gaya bahasa yang digunakan dalam 

mempromosikan brand GENEALOGY dapat tesampaikan kepada 

audience? 

4. Menurut anda, apakah dengan memberikan merchandise dan thank you 

card dapat dijadikan sebuah reminder bagi para customer lama maupun 

baru untuk tetap memilih GENEALOGY sebagai pilihannya? 

5. Dengan rancangan campaign yang ingin dicapai, Saran apa yang Anda 

dapat sampaikan untuk peningkatan Brand GENEALOGY? 

 

Fokus pertanyaan kepada extreme user yaitu Fefe Fernandez, Alexis 

Cleopatra, dan Jessica Ivone Erwind: 

1. Apa kesan anda terhadap keseluruhan desain campaign 

#CelebratingYoungMemories ? 

2. Bagaimana tanggapan anda mengenai merchandise dan thankyou card 

yang telah diberikan GENEALOGY? Apakah anda tertarik dan ingin 

menceritakan kepada orang lain ? 

3. Apakah anda memiliki refrensi Merchendise atau promo yang menarik 

dan anda sukai? 

4. Media apa yang paling anda sukai ketika ingin melakukan pembelian 

sebuah produk atau jasa? offline atau online? 
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5. Ketika anda melihat campaign dari sebuah brand 

#CelebratingYoungMemories  dan tertera informasi media online 

instagram, pameran tools dan  website GENEALOGY, media manakah 

yang terlebih dahulu anda buka atau cari?berikan alasannya! 

6. Pernahkah anda melihat postingan foto yang diunggah jasa fotografi 

lainnya di media instagram namun anda merasa bahwa postingan foto 

GENEALOGY lebih unggul dibandingkan jasa fotografi lainnya? Menurut 

anda Apa keunggulannya? 

7. Ketika melihat feed instagram GENEALOGY, apakah anda tertarik 

mengenai foto yang diciptakan dan diunggah oleh GENEALOGY? 

8. Mana yang lebih anda senangi, menggunakan sebuah jasa karena 

keuntungan yang diberikan seperti diskon, giveaway, dsb namun kualitas 

rendah atau kualitas tinggi disesuaikan dengan diri anda serta campaign 

sebuah brand namun tanpa adanya promo tertentu?  

 

Fokus Pertanyaan untuk kuesioner online guna melihat respon target market 

(wanita dan pria berusia 16-25 tahun) daya tarik desain dan perilaku media sosial 

untuk Instagram. 

1. Nama: 

2. Usia: 

a. 16 - 18 Tahun 

b. 19 - 22 Tahun 

c. 23 - 25 Tahun 

3. Pekerjaan:  

a. SMA 

b. Mahasiswa  

c. Wiraswasta 

d. Pegawai Negeri/POLRI/ TNI 

e. Lain-lain 

4. Media sosial apa yang sering anda gunakan dan kunjungi?  

a. Facebook 

b. Twiiter 

c. Instagram 

5. Apa yang membuat anda mengingat terhadap suatu brand pada feature 
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Instagram? *pilih maksimal 2 

o Feed Foto dan Video  

o Foto ads 

o Instastories 

o Endorsement 

o Giveaway 

6. Ketika melihat iklan pada Instagram di halaman Home atau Instastories 

anda, apa yang membuat tertarik untuk mengunjungi (swipe up) ke profil 

iklan brand tersebut?  

a. Photo 

b. Caption yang menarik 

c. Promosi (Giveaway, diskon dan voucher) 

7. Konten Instagram seperti apa yang anda harapkan? *pilih maksimal 3 

o Hasil foto yang menarik dan conceptual 

o Caption yang jelas (berisikan orang yang terlibat beserta hastag) 

o Feed yang tersusun rapi (photo, konten untuk peringatan hari-hari 

besar, dan promosi) 

o Konten yang informatif pada Instastories (highlights, testimony, dan 

tentang brand) 

8. Feature feed Instagram apa yang anda sukai? 

a. Dapat di Swipe Left untuk Informasi 

b. 3 Feed yang tergabung 

9. Menurut anda, apakah Feed GENEALOGY pada gambar diatas sudah 

menarik? 

a. Ya sudah menarik 

b. Kurang menarik 

c. Tidak menarik 

10. Saat mengunjungi profil Instagram, apakah anda tertarik untuk 

mengunjungi link website yang tersedia di profil Instagram untuk 

memperlajari dan ingin tahu lebih lanjut? 

a. Ya 

b. Tidak 

11. Untuk mendukung komunikasi online, Direct Marketing apa yang anda 

sukai untuk konsultasi atau pemasanan pada media online? pilih 
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maksimal 2 

o Line 

o Direct Message Instagram 

o Whatsapp 

o Email 

12. Menurut anda, dengan malakukan Giveaway akan berguna sebagai 

reminder sebuah campaign? 

a. Ya dapat 

b. Kurang dapat 

c. Tidak 

13. Apakah dengan pemberian merchandise dapat mendorong anda untuk 

membagikan pengalaman kepada teman atau keluarga anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Mungkin 

14. Bagaimana bentuk partisipasi anda untuk mendukung campaign pada 

suatu brand melalui Instagram? *pilih maksimal 3 

o Share Direct Message ke teman 

o Repost pada feed Instagram dengan memberikan caption dan hastag 

o Turn on Post and Story Notifications 

o Aktif dan ikut serta menjawab apabila ada pertanyaan  

o Share melalui Instastories dengan memberikan caption dan hastag 

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

1. Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

Helmy Aulia, 

Marsetio 

Hariadi, Agus 

“Koecink” 

▪ Review desain dan logo untuk 

brand campaign yang dirancang 

oleh GENEALOGY. 

▪ Review Desain dan strategi Media 

Promosi. 
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Sukamto ▪ Review desain untuk campaign 

2 Wawancara 

(Kualitatif) 

Fefe 

Fernandez, 

Alexis 

Cleopatra & 

Jessica Ivone 

Erwind. 

 

• Persepsi terhadap prototype brand 

campaign dan media promosi 

GENEALOGY. 

• Pesan apakah sudah terampaikan 

melalui visual Prototype. 

• Daya Tarik Prototype desain. 

• Media yang sering digunakan. 

• Pemahaman terhadap pesan 

kampanye. 

3 Kuesioner 

(Kuantitatif) 

100 Responden 

Laki-laki dan 

Perempuan 

Usia 16-25 

Tahun 

• Pemahaman responden terhadap 

pesan kampanye. 

• Perilaku sosial media konsumen. 

 

Tabel 3.3. Intrumen Pengumpulan Data 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


