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Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan pemaparan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa di era digital masa kini dimana teknologi berkembang begitu pesat, anak 

di usia dini terpapar pada penggunaan gadget yang berlebihan. Bahkan sebuah 

studi di Amerika Serikat menyatakan bahwa 1 dari 3 anak-anak sudah bisa 

menggunakan tablet atau telepon genggam bahkan sebelum mereka bisa 

berbicara (M, 2017). Selain dapat berefek negatif terhadap tumbuh kembang 

anak secara kognitif dan psikologis, semakin banyaknya anak menghabiskan 

waktu bermain gadget berarti semakin sedikitnya interaksi antara orang tua 

terhadap anak-anak tersebut. Maka dari itu timbullah kebutuhan sebuah non-

digital learning tool untuk anak-anak, yang bisa secara aktif merangsang anak 

untuk berinteraksi dengan orang tua, sekaligus mengasah skill lainnya seperti 

membaca, menulis, dan lain-lain. Flashcard adalah kartu yang memuat informasi, 

seperti kata, gambar, atau angka, pada satu atau dua sisi. Dengan flashcard, 

anak akan lebih cepat menyerap informasi karena otak kita memproses informasi 

visual lebih cepat daripada memproses informasi teks yang masih abstrak bagi 

anak-anak (Tamayo, Gaviria & Rivas, 2016). 

Produk Draw-and-Colour-Yourself Flashcard oleh The Yellow Owl dirancang 

untuk membimbing anak belajar melalui aktivitas membaca, menulis, sekaligus 

mewarnai. Anak diajak belajar mengenai huruf, kosakata, dan bentuk. Secara 

ilustrasi dan konsep desain, produk flashcard tersebut harus sesuai untuk anak 

usia 3-6 tahun. Gambar objek harus familiar sehingga mudah diidentifikasi anak. 

Secara visual harus menarik, mampu menstimulasi anak untuk berbicara, 

berkomentar, atau bertanya (Nurgiyantoro, 2013). Warna-warna yang digunakan 

juga seharusnya warna-warna cerah, karena dapat memudahkan anak untuk 

membedakan objek satu dengan lainnya (Pancare, 2018). 

Oleh karena itu solusi dari Rumusan Masalah Tugas Akhir ini adalah: 

Merancang Draw-and-Colour-Yourself Flashcard dengan ilustrasi untuk produk  

The Yellow Owl, yang sesuai bagi anak usia 3-6 tahun sehingga dapat terlihat 

menarik, mendidik, dan sesuai kapasitas anak usia dini. 
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3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Produk Draw-and-Colour-Yourself Flashcard oleh The Yellow Owl 

merupakan produk flashcard yang didesain untuk anak usia 3-6 tahun belajar 

mengenai huruf, warna, bentuk, dan kosakata melalui aktivitas membaca, 

menulis, menggambar, dan mewarnai. Terdapat 2 sisi dari tiap flashcard yang 

ada. Satu sisi terdapat kata dan ilustrasi berwarna seperti pada umumnya, 

namun di baliknya terdapat kata dan ilustrasi yang sama namun tidak berwarna 

dan garis ilustrasi dan huruf-huruf menjadi garis putus-putus sehingga anak bisa 

belajar menulis huruf dan kata yang sudah ada, sekaligus mencoba 

menggambar dan mewarnai. Jadi, produk flashcard ini tidak hanya bisa 

digunakan untuk saling tanya-jawab seperti flashcard pada umumnya, namun 

sekaligus menjadi activity flashcard. Ilustrasi yang digunakan juga sangat fun dan 

berwarna-warni, sesuai untuk anak usia dini serta dapat menstimulasi anak untuk 

mengembangkan kreativitasnya. 

Dari unique selling point (USP) produk flashcard The Yellow Owl, maka 

dirumuskan beberapa kata kunci yang sesuai, antara lain: Educative, Fun, 

Creative, dan Interactive. Berdasarkan kata kunci yang dipilih maka tagline yang 

cocok untuk The Yellow Owl adalah: For a brighter and smarter kid. 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain 

Berdasarkan Brand Verbal dan Brand Attributes The Yellow Owl, maka gaya 

desain yang dapat mencerminkan brand tersebut adalah Memphis design. Gaya 

desain ini termasuk di dalam gerakan desain Postmodernisme II (1975-1990), 

dengan ciri khas tekstur, pola, warna, dan bentuk geometris yang jenaka 

(playful), berlebihan, dan menggunakan warna-warna cerah (Kardinata, 2015). 

Menurut Cousins (2016), beberapa karakteristik dari Memphis design style 

antara lain adalah: 

1. Style design yang flat tapi dengan aksen warna yang terang dan 

saturated. Pemilihan warna-warnanya yang cerah memang bertujuan 

untuk merangsang emosi seperti joy, happiness, dan cheerfulness. 

2. Bentuk geometris menjadi elemen utama dan sangat jarang 

menggunakan elemen fotografi. Bentuk-bentuk geometrisnya 
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terkadang terlihat tajam-tajam, namun juga terkadang seperti hand-

drawn. 

3. Banyak menggunakan elemen desain seperti coretan dan garis-garis 

berlekuk yang membentuk pattern (corak) yang ramai. 

4. Elemen-elemen desain terlihat free-flowing dan seperti tidak memiliki 

grid atau pattern yang tetap. 

 

Gambar 3.1. Contoh Memphis design style 

Sumber: www.pinterest.com 

 

Berdasarkan hasil riset dari gaya desain di atas, berikut adalah komponen 

desain dan ciri-ciri visual atau karakteristik yang melekat pada brand The Yellow 

Owl: 

• Colour Palette 

Produk The Yellow Owl merupakan produk yang sasarannya adalah 

untuk digunakan anak kecil. Menurut Pancare (2018), warna-warna 

cerah mudah menangkap perhatian mata anak yang belum 

berkembang penuh, karena dengan itu anak lebih mudah 

membedakan objek satu dengan lainnya. Secara umum, palet warna 
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yang digunakan The Yellow Owl adalah warna-warna yang colourful, 

bright, vibrant, dan distinct. Palet warna utama menggunakan warna 

kuning, oranye, dan dikomplemen oleh warna biru, yang diambil dari 

logo brand The Yellow Owl. Warna-warna primer seperti merah, 

kuning, biru, dan warna-warna sekunder seperti hijau, oranye, dan 

ungu, lebih menarik bagi anak kecil dibandingkan dengan warna-

warna seperti merah muda, coklat pastel, atau abu-abu (Pancare, 

2018). Sedangkan palet warna di ilustrasi flashcard, merefleksikan 

warna objek secara semi-akurat. Misalnya, jerapah biasanya 

digambarkan berwarna kuning, gajah digambarkan berwarna abu-

abu, buaya digambarkan warna hijau, babi digambarkan berwarna 

merah muda, dan lain-lain. Tujuannya adalah supaya anak-anak juga 

tetap mendapatkan informasi yang tepat mengenai apa yang mereka 

lihat di flashcard. 

• Tipografi 

Memilih typeface yang cocok untuk anak tidak bisa sembarangan. 

Menurut Strizver, typeface yang cocok adalah yang terlihat warm dan 

friendly. Counter dari typeface tersebut juga lebih baik rounded atau 

tumpul.  

 

Gambar 3.2. Typeface Think Thick Regular 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

Untuk penggunaan pada headline, digunakan typeface Think Thick 

Regular. Typeface tersebut didesain seperti handwriting, sehingga 

terlihat organik dan friendly, cocok dipadukan dengan gaya desain 
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Memphis. Weight dari typeface Think Thick juga lumayan tebal 

sehingga cocok digunakan untuk headline dan di situasi tertentu bisa 

digunakan untuk sub-headline, namun tidak cocok untuk body copy 

karena legibility dan readibility-nya akan sangat rendah dengan 

ukuran yang terlalu kecil.  

Gambar 3.3. Typeface Gel Pen Upright Medium 

Sumber: Pribadi Penulis 

Gambar 3.4. Typeface Gel Pen Upright Heavy 

Sumber: Pribadi Penulis 
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Sedangkan untuk body copy, dipilih typeface Gel Pen Upright dengan 

weight Medium dan Heavy, yang didesain oleh Shara Weber. 

Typeface tersebut juga didesain seperti handwriting. Bentuknya yang 

lebih rapi dan clean, namun tetap friendly membuatnya cocok 

digunakan sebagai body copy. 

• Logo 

Gambar 3.5. Logo The Yellow Owl 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

Logo brand The Yellow Owl terdiri dari logogram dan logotype. 

Sesuai dengan namanya, logogram-nya berupa burung hantu, 

dengan kombinasi warna kuning dan oranye. Burung hantu memiliki 

arti kebijaksanaan dan pengetahuan, untuk merepresentasikan brand 

The Yellow Owl sebagai educative learning tool. Warna kuning berarti 

happiness, positivity, intellect, dan joy. Warna ini merepresentasikan 

produk The Yellow Owl yang memang ditujukan untuk anak kecil 

yang identik dengan keceriaan dan kebahagiaan. Sedangkan warna 

oranye mempunyai arti creativity. Dimana produk The Yellow Owl 

juga didesain untuk menjadi sarana kreativitas dan ekspresi diri anak. 

Selain memiliki arti masing-masing, kombinasi warna primer dan 

sekunder ini juga termasuk warna yang sangat cerah dan lebih 

menarik perhatian anak menurut poin pertama mengenai Colour 

Palette. Logogram karakter The Yellow Owl didesain sangat ilustratif 

dan sangat kartun karena menurut deBara (2018), kartun adalah satu 
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hal yang sangat menarik bagi anak secara universal. Dengan 

menggabungkan karakter kartun atau maskot ke branding produk 

anak, maka anak-anak bisa lebih relate terhadap produk. 

Menggunakan karakter kartun juga menambah personality terhadap 

brand sehingga produk lebih memorable. Logotype The Yellow Owl 

menggunakan typeface Think Thick Regular untuk memberi kesan 

playful dan child-like. 

• Elemen Desain 

Sesuai dengan gaya desain yang sudah dibahas di poin 3.2.1, 

elemen desain brand The Yellow Owl terinspirasi oleh elemen 

ilustratif dari gaya Memphis design. Elemen dekoratif hand-drawn 

dengan warna-warna cerah yang berupa garis-garis geometris 

ataupun bentuk-bentuk abstrak yang dinamis, serta pattern sebagai 

background. Elemen-elemen tersebut juga diaplikasikan di ilustrasi 

flashcard dan packaging menjadi elemen-elemen organik menyerupai 

alam (seperti rumput, tanah, atau laut). 

• Gaya Ilustrasi 

Gambar 3.6. Contoh ilustrasi flashcard 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

Ilustrasi untuk flashcard The Yellow Owl memiliki ciri yaitu bentuk-

bentuk binatangnya yang dibuat lebih simpel dari aslinya dan 

memberi fokus di fitur unik dari binatang tersebut. Misalnya, jerapah 

memiliki leher panjang, gajah memilki telinga lebar dan belalai 
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panjang, dan lain-lain. Semua karakter binatang diilustrasikan untuk 

terlihat friendly lewat mata dan senyumannya.  

 

• Layout 

Konsep Memphis design style berpusat pada elemen-elemen 

dekoratif yang saling bertumpukan satu sama lain. Layout brand The 

Yellow Owl akan tetap mengaplikasikan esensi style Memphis tapi 

tetap memperhatikan hirarki, kontras informasi, keseimbangan 

elemen, dan repetisi supaya informasi yang disampaikan tetap bisa 

diinterpretasikan dengan benar.  

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Sebelum menentukan media promosi apa saja yang sesuai untuk The 

Yellow Owl, perlu ditegaskan kembali siapa yang menjadi target market-nya. 

Primary target market The Yellow Owl adalah orang tua milenial (khususnya ibu-

ibu) dengan kisaran umur 25-35 tahun yang memiliki anak dengan rentang usia 

3-6 tahun. Dengan kondisi sosial menengah hingga menengah keatas. Secara 

psikografis, mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap tumbuh kembang 

dan pendidikan anak-anaknya dan mau terlibat dan menginvestasikan yang 

terbaik untuh kebaikan anaknya. 

Berdasarkan target market yang telah dijabarkan maka rangkaian media 

promosi yang sesuai untuk menjangkau mereka adalah sebagai berikut: 

• Media sosial (Instagram)  

Di era digital ini, hampir semua orang menghabiskan waktunya di 

media sosial. Pemasaran produk lewat media sosial sangat 

menguntungkan karena hal ini memungkinkan komunikasi dua arah 

yang interaktif antara brand dan konsumen. Selaini itu penggunaan 

media sosial juga memungkinkan data harvesting konsumen yang 

terukur sehingga bisa dimanfaatkan lebih lanjut nantinya (Papetti, 

Christofle & Guerrier-Buisine, 2018). Maka dari itu penggunaan 

media sosial untuk pemasaran produk The Yellow Owl sangatlah 

cocok. Pemasaran lewat media sosial ini masuk dalam channel 

phase tahap Awareness, Evaluation, dan Purchase.  
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• Game trailer dan teaser trailer 

Game dan teaser trailer berfungsi untuk sekilas menunjukkan ke 

calon customer tentang apa produk yang dipromosikan. Menurut 

Vollans (2015), trailer membentuk sumber daya tarik yang unik. 

Trailer menawarkan representasi visual suatu produk atau jasa yang 

dipromosikan dengan secara tidak langsung mengatakan, “Lihat 

produk kami, apa yang kami bisa lakukan, dan apa yang Anda bisa 

dapatkan dari kami.” Dengan adanya media promosi berbentuk 

video, orang tua bisa dengan jelas mengerti bagaimana produk The 

Yellow Owl menguntungkan mereka dan anak-anak mereka. Video 

trailer ini akan disebarkan melalui media sosial (Instagram). Trailer 

termasuk di channel phase Awareness dan Evaluation. 

• Gameplay trailer 

Gameplay trailer, sedikit berbeda dengan game dan teaser trailer, 

berisi tentang cuplikan bagaimana produk The Yellow Owl dimainkan 

atau digunakan. Lebih menunjukkan bagaimana fungsi produk 

tersebut. Video trailer ini juga akan disebar melalui media sosial 

(Instagram). Juga termasuk di channel phase Awareness dan 

Evaluation. 

• Website 

Website merupakan media promosi di era digital yang sangat umum 

dan efektif. Pemasaran dengan metode konvensional memerlukan 

biaya tinggi (membuka cabang secara fisik, mengikuti pameran, 

pembuatan dan penyebaran brosur). Internet menjadi sarana yang 

efisien untuk membuka jalur pemasaran model baru bagi produk, 

selain bisa gratis, penyebaran lebih cepat dan luas (Dewi & Garside, 

2016). Beberapa website juga menawarkan possibility untuk 

mengiklankan produk ke orang-orang tertentu saja (Papetti, Christofle 

& Guerrier-Buisine, 2018). Adanya website membuat image brand 

terlihat profesional di mata konsumen. Customer juga bisa melihat 

langsung informasi mengenai produk dan bisa juga langsung 

melakukan transaksi beli. Media promosi website ini termasuk di 

channel phase Awareness, Evaluation, Purchase, dan After Sales. 

• EDM (Electronic Direct Mail) 
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Pemasaran melalui e-mail adalah cara yang murah, sekaligus efektif 

untuk menanggapi potential customer atau customer tetap. E-mail 

juga dianggap sebagai salah satu kegiatan pemasaran paling efektif 

yang terlibat dalam membangun brand, meningkatkan hubungan 

dengan customer, dan mendapatkan koneksi baru (Hudak, 

Kianičková & Madleňák, 2017). Customer bisa mendapatkan info-info 

promosi ataupun new product launch secara berkala. Website 

termasuk dalam channel phase Awareness dan Evaluation. 

• Voucher 

Voucher diskon akan menarik bagi customer karena mereka bisa 

mendapatkan produk/value yang sama dengan harga yang lebih 

rendah. Voucher The Yellow Owl akan dimasukkan di dalam semua 

produk yang dijual, sehingga meskipun first time buyer akan membeli 

dengan harga penuh, mereka nantinya bisa membeli lagi atau 

menawarkan voucher tersebut ke orang lain. Dengan itu customer 

lain akan mendapatkan produk dengan harga yang lebih rendah. 

Voucher ini termasuk dalam channel phase Evaluation dan Purchase. 

• Poster 

Poster merupakan media promosi yang sangat cost-effective dan 

sangat mudah diproduksi dan didistribusikan. Fungsinya untuk 

memberi informasi pada calon customer tentang product launch dan 

promosi yang mungkin sedang diadakan. Secara umum, iklan media 

cetak dapat mengaktifkan ketertarikan calon customer dan memiliki 

efek word-of-mouth, yang akhirnya berujung kepada rekomendasi 

(Olbrich & D. Schultz, 2014). Membuat lebih banyak orang tahu 

tentang brand The Yellow Owl. Promosi dengan poster ini termasuk 

dalam channel phase Awareness dan Evaluation. 

• Brosur 

Brosur merupakan alat komunikasi standar dalam membangun 

kesadaran tentang adanya produk (product awareness) dan 

keinginan untuk membeli produk (Sahara, 2017). Ada suatu hal yang 

berbeda saat menyerahkan brosur ke tangan calon customer. 

Dimana mereka dapat melihat benda fisik di tangannya dan melihat 

isinya. Menurut Taherdoost & Jalaliyoon (2014), media promosi 
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tradisional memiliki empat keuntungan; komunikasi personal (face-to-

face), respons langsung, mencapai audiens tertentu, dan tangibility. 

Dengan menggunakan brosur, The Yellow Owl dapat menarget lokasi 

tertentu dengan persentasi calon customer terbanyak, karena itu 

brosur merupakan salah satu media promosi yang cocok. Brosur 

termasuk dalam channel phase Awareness dan Evaluation. 

• X-banner 

X-banner merupakan salah satu contoh media cetak tradisional yang 

umum digunakan. Dengan desain yang tepat, x-banner bisa menjadi 

alat promosi yang sangat efektif. Karena apapun yang dapat 

membuat konsumen notice dan memberikan perhatian kepada brand, 

dapat menyebabkan peningkatan brand awarenes yang berarti 

meningkatnya brand equity (Fidelis, Oliveira, Giraldi & Santos, 2017). 

X-banner ini nantinya dipasang di depan toko buku yang menjual 

produk The Yellow Owl atau juga bisa dipasang saat ada event yang 

membutuhkan pop-up booth. X-banner termasuk dalam channel 

phase Awareness dan Evaluation. 

• Pop-up booth 

Mengikuti event seperti bazaar atau market biasanya membutuhkan 

instalasi pop-up booth. Dengan mengikuti event seperti itu, brand 

dapat menyampaikan pesan atau mempromosikan produk mereka 

dengan efektif dalam waktu yang singkat. Membuka pop-up booth 

juga salah satu cara marketing yang cost-effective karena brand jadi 

bisa menggunakan semua marketing tools mereka secara 

bersamaan. Misalnya menggunakan brosur, sekaligus poster, 

sekaligus menampilkan video, dan lain-lain (Lee, Lee & Joo, 2014). 

Pop-up booth dapat secara eksplisit menampilkan image dan 

membangun mood brand mereka ke publik sehingga dapat menarik 

banyak calon customer dan mereka bisa melihat secara langsung 

produk yang ditawarkan. Pop-up booth ini termasuk dalam channel 

phase Awareness, Evaluation, dan Purchase. 

• POP (Point of Purchase) 

POP merupakan semacam in-store merchandise display yang 

didesain khusus sesuai mood dan image brand. Menurut Huddleston, 
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Behe, Minahan & Fernandez (2015), display seperti ini memiliki 

kesempatan besar untuk menarik perhatian calon customer dan 

bahkan dapat mengurangi pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian (price on purchase decision). Wang & Lang (2015) juga 

menyatakan bahwa display POP dapat membangun atau meng-

improve image toko dan brand. Serta memicu customer yang 

memiliki value-oriented mindset dan berdampak besar terhadap low 

price-conscious customer. Maka dari itu POP display sangat 

berpengaruh dalam mem-boost image dari The Yellow Owl. POP 

display termasuk dalam channel phase Awarenesss, Evaluation, dan 

Purchase. 

• Giveaway promotional item 

Giveaway merupakan alat promosi yang efektif karena giveaway 

memiliki nilai uang (Tavormina & Won, 2016). Customer seperti 

mendapatkan barang gratis, meskipun harus melakukan sesuatu 

sebagai syarat mendapatkan (misalnya berfoto dengan produk dan 

diupload ke media sosial mereka). Dengan itu giveaway secara tidak 

langsung mempromosikan brand The Yellow Owl kepada masyarakat 

yang lebih luas. Item giveaway yang diberikan adalah t-shirt anak. 

Tujuannya adalah memberi item giveaway yang bisa berguna bagi 

orang tua atau anak yang mendapatkan. Giveaway promotional item 

ini termasuk dalam channel phase Awareness, Delivery, dan After 

Sales. 

 

3.2.3 Program Media  

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1. 
Media sosial 

(Instagram) 
Maret – Juli 

2019 

Instagram 

(at home dan out 
of home) 

Awareness 

Evaluation 

Purchase 



 
 

 44 

2. 
Game 
teaser & 
teaser trailer 

April 2019 Instagram 
Awareness 

Evaluation 

3. Gameplay 
trailer April 2019 Instagram 

Awareness 

Evaluation 

4. Website April 2019 

Website 

Dari Instagram 
(home dan out of 
home) 

Awareness 

Evaluation 

Purchase 

After sales 

5. 
EDM 
(Electronic 
Direct Mail) 

2 minggu 
sebelum event E-mail 

Awareness 

Evaluation 

6. Voucher Selama produk 
ada 

Dalam produk, 
setelah transaksi. 

Evaluation 

Purchase 

7. Poster 
2 minggu 

sebelum event 
(Mei 2019) 

Learning center, 
toko buku, toko 
mainan anak 

Awareness 

Evaluation 

8. Brosur Mei 2019 Pop up booth 
pameran TA 

Awareness 

Evaluation 

9. X-banner 
Juli 2019 (2-3 

minggu 
sebelum event) 

Learning center, 
toko buku, toko 
mainan anak 

Awareness 

Evaluation 

10. Pop up 
booth Mei 2019 Pameran TA 

Awareness 

Evaluation 

Purchase 
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11. POP Mei 2019 
Learning center, 
toko buku, toko 
mainan anak 

Awareness 

Evaluation 

Purchase 

12. Giveaway 
(kid t-shirt) 

Mei 2019 (saat 
event) Pameran TA 

Awareness 

Delivery 

After Sales 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

Sumber: Pribadi Penulis 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut merupakan anggaran belanja yang dibutuhkan untuk perancangan 

konten media promosi The Yellow Owl: 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Jasa design 

(Instagram) 
Biaya produksi 1 bulan 3.000.000 3.000.000 

2 Brosur Biaya produksi 60 pcs 1.000 60.000 

3 X-banner Biaya produksi 3 pcs 80.000 240.000 

4 Jasa design 

website 
Biaya produksi 1  kali 500.000 500.000 

5 Voucher Biaya produksi 15 1.000 15.000 

6 Pop up 

booth 
Biaya produksi 1 kali 500.000 500.000 

7 POP  Biaya produksi 1 kali 200.000 200.000 

8 EDM Biaya operasional 1 kali 200.000 200.000 

9 Poster Biaya produksi 5 pcs 15.000 75.000 

10 Game and 

teaser 
Biaya produksi 1 kali 400.000 400.000 
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trailer 

11 Gameplay 

trailer 
Biaya produksi 1 kali 300.000 300.000 

12 Giveaway t-

shirt 

Biaya produksi 10 pcs 50.000 500.000 

Total 5.990.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

Sumber: Pribadi Penulis 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk dilakukan untuk menguji efektivitas, efisiensi, dan daya tarik, 

produk The Yellow Owl. Hasil uji coba akan dimasukkan dalam pembahasan Bab 

4 yang akan dijadikan masukan untuk evaluasi dan perbaikan yang 

menyesuaikan kebutuhan atau selera target market. 

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

• Flashcard 

Gambar 3.7. Contoh flashcard 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Packaging (dengan Gameplay) 

Gambar 3.8. Packaging produk 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• Guidebook 

Gambar 3.9. Guidebook 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Voucher (tightissue 1) 

 

Gambar 3.10. Voucher 1 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• Voucher (tightissue 2) 

Gambar 3.11. Voucher 2 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 49 

• Voucher (tightissue 3) 

Gambar 3.12. Voucher 3 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• Poster (tightissue 1) 

Gambar 3.13. Poster 1 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Poster (tightissue 2) 

Gambar 3.14. Poster 2 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• Poster (tightissue 3) 

Gambar 3.15. Poster 3 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Brosur (tightissue 1) 

 

Gambar 3.16. Brosur 1 (depan dan belakang) 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Brosur (tightissue 2) 

Gambar 3.17. Brosur 2 (depan dan belakang) 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Brosur (tightissue 3) 

Gambar 3.18. Brosur 3 (depan dan belakang) 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• X-banner (tightissue 1 

•  

Gambar 3.19. X-banner 1 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• X-banner (tightissue 2) 

 

Gambar 3.20. X-banner 2 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• X-banner (tightissue 3) 

 

Gambar 3.21. X-banner 3 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• EDM (tightissue 1) 

 

Gambar 3.21. EDM 1 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• EDM (tightissue 2) 

 

Gambar 3.22. EDM 2 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• EDM (tightissue 3) 

Gambar 3.23. EDM 3 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• Website (tightissue 1) 

 

Gambar 3.24. Website 1 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Website (tightissue 2) 

 

Gambar 3.25. Website 2 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• Website (tightissue 3) 

 

 

Gambar 3.26. Website 2 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Instagram post 

 

 

Gambar 3.27. Instagram post  

Sumber: Pribadi Penulis 
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• POP 

 

Gambar 3.28. POP display (depan dan samping) 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Pop up booth 

 

Gambar 3.29. Pop up booth (depan dan samping) 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Giveaway kid t-shirt (tightissue 1) 

 

Gambar 3.30. T-shirt 1 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• Giveaway kid t-shirt (tightissue 2) 

 

Gambar 3.30. T-shirt 2 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Giveaway kid t-shirt (tightissue 3) 

 

Gambar 3.31. T-shirt 3 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• Game and teaser trailer storyboard 

 

Gambar 3.32. Storyboard game dan teaser trailer 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Gameplay trailer storyboard 

 

Gambar 3.33. Storyboard gameplay trailer 

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

Uji coba prototype design produk dan media promosi dilakukan dengan 

wawancara terhadap Expert User (ahli di bidang PAUD dan ahli di bidang 

perancangan desain komunikasi visual) dan Extreme User (target utama produk), 

serta pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion). 

Narasumber expert user dipilih berdasarkan kompetensi di bidangnya 

masing-masing. Berikut karakteristik expert user: 

• Jacky Lionar (23), seorang illustrator profesional yang mengerti dunia 

ilustrasi. Wawancara membahas tentang gaya ilustrasi keseluruhan 

dan daya tariknya. 

Gambar 3.34. Interview Expert User 1 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Florencia Riswanto (23), sarjana psikologi dan founder Beyond 

Childhood. Wawancara membahas tentang efektivitas dan fungsional 

produk. 

Gambar 3.35. Interview Expert User 2 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Diana Intansari (41), seorang guru preschool di LOGOS School yang 

telah berpengalaman lebih dari 13 tahun mengajar anak kecil. 

Wawancara membahas mengenai efektivitas dan fungsi produk. 

Gambar 3.36. Interview Expert User 3 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

Kemudian karakteristik dari extreme user adalah sebagai berikut: 

• Joan Veronica (39), ibu dari dua anak umur 6 dan 8 tahun yang 

tertarik terhadap mainan edukatif dan concerned terhadap edukasi 

anak-anaknya. 

Gambar 3.37. Interview Extreme User 1 

Sumber: Pribadi Penulis 
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• Eunike Tan (30), seorang ibu dengan satu anak berumur 3 tahun, 

yang peduli terhadap edukasi dan tumbuh kembang anak. 

Gambar 3.38. Interview Extreme User 2 

Sumber: Pribadi Penulis 

 

• Wintona (33), seorang ayah dari dua anak umur 1,5 dan 3 tahun yang 

juga merupakan guru les berpengalaman selama lebih dari 7 tahun. 

Gambar 3.39. Interview Extreme User 3 

Sumber: Pribadi Penulis 
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3.3.3. Jenis Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan 

dari pendekatan secara kuantitatif melalui interview expert dan extreme user, 

serta pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion). 

Pertanyaan yang akan diajukan saat kegiatan wawancara dan FGD adalah 

seputar prototype produk flashcard, media promosi, strategi komunikasi, dan 

tanggapan pada desain secara umum. 

Beberapa pertanyaan yang akan diajukan: 

1. Pertanyaan kepada expert user branding dan desain: 

• Menurut Anda gaya desain/ilustrasi seperti apa yang sesuai 

untuk produk anak? 

• Menurut Anda media promosi seperti apa yang sesuai untuk 

memasarkan produk anak? 

• Adakah feedback secara umum tentang desain dan ilustrasi 

flashcard dan packaging produk? 

• Adakah feedback secara umum mengenai desain media 

promosi? 

2. Pertanyaan kepada expert user pakar pendidikan: 

• Produk mainan edukatif/alat bantu belajar seperti apa yang 

dianggap bagus untuk anak-anak? 

• Media promosi seperti apa yang biasanya efektif untuk 

memasarkan produk semacamnya? 

• Adakah trend dalam produk anak yang saat ini sedang 

berkembang? 

• Jika dilihat dari fungsi, efektivitas, dan desainnya, apakah 

produk flashcard The Yellow Owl sudah sesuai untuk target 

market-nya? 

• Apakah desain dari keseluruhan media promosi & produk 

(flashcard dan packaging) sesuai dengan target market-nya? 

3. Pertanyaan kepada extreme user: 

• Apakah Anda pernah/suka membeli produk mainan 

edukatif/alat bantu belajar anak? 

• Apa yang menjadi pembeda yang menentukan keputusan 
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pembelian Anda dari produk satu ke produk lainnya? 

• Produk mainan edukatif/alat bantu belajar seperti apa yang 

Anda sukai? 

• Media apa yang sering Anda gunakan sehari-hari? 

• Media apa yang sering Anda gunakan untuk berbelanja 

online? 

• Apakah desain/ilustrasi flashcard The Yellow Owl sudah 

cocok dengan preferensi Anda? 

• Hal apa yang membuat Anda tertarik terhadap produk 

flashcard The Yellow Owl? 

• Apakah Anda memahami kegunaan dan kelebihan produk 

flashcard The Yellow Owl?	
4. Pertanyaan kepada peserta FGD: 

• Apakah Anda suka membeli produk mainan edukatif atau 

alat bantu belajar anak? 

• Produk mainan edukatif atau alat bantu belajar seperti apa 

yang Anda sukai? 

• Apa yang menjadi penentu keputusan pembelian Anda dari 

produk satu ke produk lainnya? 

• Berapa range harga yang menurut Anda sesuai untuk 

produk semacamnya? 

• Dari mana biasanya Anda mengetahui produk-produk 

tersebut? 

• Apakah Anda tertarik dengan produk Draw-and-Colour-

Yourself Flashcard dari The Yellow Owl? Mengapa? 
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3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

1 Wawancara 
Expert 

user 

Review design 

Insight mengenai media promosi 

Pendapat terhadap design produk 

2 Wawancara 
Expert 

user 

Persepsi terhadap produk, efektivitas 

dan gunanya 

Insight mengenai media promosi 

Trend produk anak 

3 Wawancara 
Expert 

user 

Review produk 

Pendapat terhadap design produk 

Fungsi dan efektivitas 

Insight mengenai media promosi  

4 Wawancara 
Extreme 

user 

Persepsi dan daya tarik terhadap 

produk 

Pemahaman penggunaan produk 

Insight tentang media promosi 

5 Wawancara 
Extreme 

user 

Persepsi dan daya tarik terhadap 

produk 

Pemahaman penggunaan produk 

Insight tentang media promosi 

6 Wawancara 
Extreme 

user 

Persepsi dan daya tarik terhadap 

produk 

Pemahaman penggunaan produk 

Insight tentang media promosi 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Sumber: Pribadi Penulis 

 
 


