
Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual  

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari tinjauan pustaka, dapat 
disimpulkan bahwa ada beragam jenis buku cerita anak yang beredar di 
masyarakat. Meski demikian, hal terpenting yang menjadi pertimbangan pertama 
selalu target pembaca / pengguna buku cerita tersebut. Dengan demikian, 
dengan mempertimbangakan pembaca produk by:CN yang merupakan anak usia 
6-8 tahun yang berada pada masa perkembangan kemampuan bahasa dan
logika, konsep yang diangkat adalah buku cerita anak dengan cerita yang
sederhana namun menggunakan bahasa pengantar bahasa asing yakni Bahasa
Inggris, dan menyampaikan pesan yang dapat dianalisa secara logis.

Tema yang diangkat adalah tema yang sedang digalakkan dalam 
pendidikan nasional, yakni pendidikan moral. Tema ini dinilai telah dapat diterima 
oleh usia pembaca yang telah dapat menerima pengajaran yang cukup kompleks 
berupa nilai-nilai abstrak. Dari 18 nilai karakter yang dikehendaki ada dalam 
pendidikan, 3 nilai dipilih dengan pertimbangan merupakan nilai karakter yang 
mendesak untuk diajarkan, yakni: peduli lingkungan, toleransi, dan gemar 
membaca. 

Gaya ilustrasi yang diangkat berupa ilustrasi kartun yang akrab dan 
menarik bagi pembaca usia muda. Tekstur krayon yang sering digunakan oleh 
anak seumur pembaca juga digunakan untuk memberi kesan akrab bagi 
pembaca muda.  

Dengan demikian, solusi dari rumusan masalah rancangan Tugas Akhir 
ini adalah sebagai berikut:  

merancang seri buku cerita anak kustomisasi bertema pendidikan moral 
dan media promosinya yang sesuai bagi pengguna anak usia 6-8 tahun dengan 
tujuan menambah alternatif produk untuk merk by:CN sehingga dapat 
menyesuaikan dengan kebutuhan pasar 
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3.2. Konsep Perancangan 

Berdasarkan konsep komunikasi visual yang telah dijabarkan, maka konsep 
perancangan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Brand verbal 
by:CN adalah merk produk buku cerita anak yang mengandung 
konten edukatif dan memiliki konsep kustomisasi untuk 
menambah nilai personal sehingga dapat menjadi hadiah yang 
edukatif bagi anak 

(2) Brand attribute 
Kata kunci merk by:CN adalah unik, personal, dan edukatif. by:CN 
mengusung konsep kustomisasi sehingga anak / pembaca dapat 
menjadi tokoh dalam ceritanya sendiri. Nilai personal ini 
diharapkan meningkatkan nilai emosional produk sehingga anak / 
pembaca dapat tertarik kepada kegiatan membaca. by:CN juga 
sebagai media edukasi dengan memberikan nilai-nilai pendidikan 
karakter di dalam setiap cerita.  

(3) Brand line 
Berdasarkan brand attributes tersebut, maka kata kunci merk 
by:CN adalah: buku cerita anak, personal, edukatif. Sehingga 
tagline yang sesuai untuk by:CN adalah “be your own hero” 

3.2.1. Konsep Gaya Desain. 

Berdasarkan penjelasan mengenai merk dan solusi komunikasi visual pada bab 
sebelumnya, konsep yang digunakan oleh by:CN adalah narrative illustration 
dengan dukungan elemen desain seperti ilustrasi. 
 Konsep gaya desain by:CN akan menggunakan karakter, gaya ilustrasi, 
layout, tipografis, dan palet warna. Berikut ini merupakan ciri-ciri visual yang akan 
melekat pada produk by:CN: 
3.2.1.1. Karakter 
 Karakter dari buku by:CN digambarkan dengan konsep kustomisasi, yakni 
dibuat mirip dengan anak / pembaca untuk mendukung unsur personal dari merk 
by:CN sendiri. Gaya ilustrasi karakter mengikuti gaya ilustrasi secara 
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keseluruhan yakni gaya cartoon dengan penyederhanaan pada fitur-fitur wajah 
dan tubuh.  
 Penggambaran karakter akan dibedakan menjadi anak-anak dengan 
proporsi kepala : tubuh 1:2 dan orang dewasa dengan proporsi 1:3. Karakter 
dengan proporsi non-realis ini disebut juga proporsi cartoon (Marsol, 2017). 

Gambar 3.3.1.1. Proporsi karakter cartoon 
Sumber: Pinterest.com 

3.2.1.2. Gaya Ilustrasi 
 Gaya ilustrasi yang digunakan adalah gaya ilustrasi non-realis cartoon. 
Bentuk modern gaya ini muncul pertama kali sebagai ilustrasi satire di koran 
pada tahun 1843. Setelah itu, cartoon berkembang dari gaya ilustrasi yang 
digunakan sebagai satire dan komedi, menjadi digunakan luas di berbagai media 
cetak, salah satunya buku cerita anak (Marsol, 2017). 

Gambar 3.3.2.1. Contoh gaya ilustrasi cartoon pada buku cerita anak 
Sumber: Pinterest.com 
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 Gaya ini banyak digunakan bersama aplikasi tekstur alat gambar yang 
akrab digunakan oleh anak usia pembaca—seperti misal: cat air, kapur, krayon—
untuk memberi buku kesan akrab dan familiar bagi pembacanya (Marsol, 2017).  
3.2.1.3. Layout 
 Layout atau tata letak sebuah buku cerita anak harus memiliki beberapa 
kriteria, antara lain: visual yang menarik, relasi yang jelas antara teks dan 
gambar, serta keterbacaan teks maupun gambar (Marsol, 2017). Karena anak 
masih berada dalam masa perkembangan dan belum dapat menganalisis 
struktur yang terlampau rumit, tata letak buku cerita anak harus mudah dipahami. 
Relasi antara gambar dan teks yang menjelaskannya harus langsung terlihat 
ketika dibaca dan penataan visualnya juga tidak monoton agar pembaca tidak 
bosan. 
 Salah satu aspek dalam tata letak adalah negative space, ruang kosong 
yang tidak berisi gambar konten maupun teks. Negative space dapat 
dimanfaatkan untuk memberikan pembatas maupun memberi jeda bagi mata 
agar tidak mudah kelelahan dalam membaca (Marsol, 2017). Jeda ini dapat 
bermanfaat menghilangkan kesan monoton pada buku. 

Gambar 3.3.3.1. Contoh tata letak yang memanfaatkan negative space 
Sumber: Pinterest.com 

  
 by:CN menggunakan konsep tata letak dengan negative space yang luas 
digabungkan dengan tata letak halaman spread penuh untuk menghilangkan 
kesan monoton agar pembaca tidak mudah bosan dalam membaca buku.  
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3.2.1.4. Tipografi 
 Buku cerita anak menggunakan tipografi yang disesuaikan dengan target 
pembacanya. Apabila pembaca muda yang baru mengenal huruf, dapat 
digunakan tipografi dekoratif yang unik agar membantu pengenalan bentuk huruf 
pada pembaca. Sedangkan bagi pembaca yang sudah lebih berumur sebaiknya 
menggunakan tipografi yang menekankan pada keterbacaan huruf (Unger, 
2018). 
 produk by:CN menggunakan 2 jenis typeface yakni Garamond yang 
berjenis serif dan Richela Kids yang berjenis sanserif. Typeface serif digunakan 
untuk body text karena tingkat keterbacaannya yang tinggi, sedangkan sanserif 
yang menarik dan dekoratif digunakan untuk headline atau emphasis.  
 Jenis typeface serif memiliki keterbacaan yang tinggi karena memiliki 
struktur serif dan tebal-tipis stroke yang berguna dalam membedakan huruf. 

Garamond 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

 Sedangkan typeface sanserif terkesan dekoratif dan menarik digunakan 
untuk judu dan penekanan dalam cerita. Struktur sederhana sanserif 
memberikan kesan modern. 

Richela Kids 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

3.2.1.5. Palet Warna 
 Palet warna untuk buku cerita anak menyesuaikan dengan kemampuan 
visual pembaca (Sakata, 2017). Target pembaca dari by:CN yang merupakan 
anak usia 6-8 tahun berada dalam masa sudah memiliki cukup kemampuan 
visual untuk memahami bentuk dan mengidentifikasi warna berdasarkan ingatan 
dan analisa, namun ingatan dan analisanya masih terbatas (Marsol, 2017).  
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 by:CN menggunakan warna high-value untuk menonjolkan kontras warna 
sehingga pengenalan bentuk dapat dilakukan dengan muda dan low-saturation 
agar mata pembaca tidak cepat lelah karena warna yang terlalu tajam. 

Gambar 3.3.5.1. Contoh palet warna high-value, low-saturation 
Sumber: Pinterest.com 

3.2.2 Strategi Media. 

Target pasar produk by:CN adalah orangtua yang memiliki anak usia 6-8 
tahun. Dalam kategorisasi berdasarkan teori VALs (Value, Attitude, and 
Lifestyles), target pasar by:CN berada pada kategori Thinkers, yakni individu 
dengan ciri-ciri sebagai berikut:  

a) memiliki kemampuan finansial yang cukup, tidak kesulitan memenuhi 
kebutuhan finansial harian 
b) idealis 
c) menyukai cara-cara konvensional 
d) menghargai pengetahuan dan pendidikan 
e) melakukan pembelian dengan mempertimbangkan fungsi 

Dengan target pasar seperti penjabaran di atas, media eksposur yang dinilai 
tepat untuk menjangkau target pasar adalah sebagai berikut: 

1. Instagram 
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Dengan 22 juta pengguna aktif di Indonesia, Instagram memiliki 
potensi yang besar untuk menjadi media promosi yang dapat menjangkau 
target pasar yang sangat luas (Balea dalam Indika dan Jovita, 2017:25). 
Dengan potensi jangkauan yang luas ini, Instagram dapat digunakan 
untuk mengangkat awareness merk. 

Instagram juga memiliki fitur follow yang memungkinkan pengguna 
mengikuti akun-akun yang dirasa menarik secara pribadi. Fitur ini 
memfasilitasi koneksi antara merk dan orang-orang yang merupakan 
target potensial produk merk tersebut. Koneksi, menurut Hauer, 
merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan komunikasi 
melalui media sosial (Hauer dalam Indika dan Jovita, 2017:27). Dengan 
terjadinya koneksi ini, target potensial tidak hanya aware akan merk, 
melainkan juga memungkinkan target pasar melakukan riset lebih dalam 
perihal Value Preposition merk lewat konten akun Instagram. 

Setelah mengevaluasi nilai merk, pengarahan pembelian kustomer 
dapat dilakukan dengan menggunakan fitur caption yang memungkinkan 
untuk memasukkan informasi dalam bentuk teks. Dengan demikian, 
media Instagram dapat dimanfaatkan untuk tahapan membangun 
awareness, riset value preposition, serta mengarahkan pembelian. 

2. Laman Web  
Laman Web (website) merupakan suatu laman berisi informasi dalam 

bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dalam bentuk hypertext dan 
dapat diakses melalui browser (Syafrizal dalam Dewi dan Garside, 
2014:171). Lain halnya dengan Instagram yang berfokus pada informasi 
gambar, website dapat memuat berbagai jenis informasi, sehingga bisa 
disesuaikan berdasarkan keperluan. Dalam hal ini, by:CN memanfaatkan 
website terutama untuk memfasilitasi purchasing. 

Dengan mempertimbangkan penggunaan website yang simple, 
website by:CN dibangun berbasis platform Wordpress. Website 
disambungkan dengan link menuju form pembelian yang bisa diakses 
oleh customer untuk dilakukan pendataan pembelian. Selain itu, website 
juga berisi keterangan detail produk dan kontak penjual untuk komunikasi 
after sales. 

3. Pop-up booth 
Pop-up booth adalah sebuah toko temporer yang beroperasi sebagai 

bagian dari event yang lebih besar maupun sebagai cabang temporer dari 
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merk yang belum memiliki toko tetap. Pop-up booth ditujukan agar target 
pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan produk maupun 
merk tanpa resiko yang timbul ketika memiliki toko tetap. 

Pop-up booth by:CN direncanakan berlangsung di event Mommy and 
Me yang berlangsung tahunan di Jakarta. Pop-up booth ini akan 
memperkenalkan produk dan merk (awareness) serta memberi 
kesempatan interaksi langsung dengan merk (research). 

4. Point of Purchase 
Point of Purchase merupakan tempat untuk meletakkan produk agar 

terlihat menarik bagi target pasar. Karena merupakan produk kustomisasi, 
point of purchase merk by:CN tidak digunakan secara langsung untuk 
pembelian. Point of purchase tetap berfungsi untuk mengarahkan calon 
pembeli pada website maupun form pembelian.  

5. Poster 
Poster merupakan salah satu media promosi cetak yang berfungsi 

utama mengkomunikasikan pesan secara visual. Dalam promosi merk 
by:CN, poster akan ditempatkan secara fisik pada pop-up booth maupun 
secara digital pada akun Instagram. Fungsi poster adalah mengangkat 
awareness produk. 

6. Book trailer 
Book trailer merupakan media audio visual yang berisi pengenalan 

produk by:CN. Media audio visual dipilih karena dapat terserap dengan 
lebih baik oleh audiensnya (Anita dan Marisa, 2017:1). Book trailer ini 
dibuat dengan konsep gabungan animasi dan motion graphic. 

7. Merchandise 
Merchandise digunakan sebagai media promosi tidak langsung, yakni 

untuk meningkatkan awareness merk by:CN lewat pemakaian 
merchandise oleh orang yang telah melakukan pembelian / penggunaan 
produk. Sebagai media komunikasi visual, merchandise harus dapat 
menyampaikan pesan, namun di lain pihak, sebagai barang yang dijual 
dan dibeli oleh pengguna, merchandise juga harus memiliki fungsi bagi 
penggunanya. 

Merchandise merk by:CN berisi tagline dan akun media sosial merk. 
Merchandise hadir dalam bentuk: tote bag, pin badge, dan t-shirt. 
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3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media  

 Berikut daftar dan pembagian waktu media promosi merk by:CN: 

No Media Waktu Touchpoints Chanel 
Phases

1 I n s t a g r a m 
S t o r y & 
Feed

1 Maret 2020 Follower melihat 
unggahan di 
Instagram dan 
mengetahui tentang 
brand serta 
produknya

Awareness

15 Maret 2020 Follower melihat 
unggahan di 
Instagram dan 
memahami tentang 
keunikan dan value 
produk

Research

1 April 2020 Follower melihat 
unggahan di 
Instagram yang 
mengarahkan ke link 
pembelian produk 

Purchase

2 Website 1 April 2020 pengunjung website 
melihat keterangan 
produk

Research

1 April 2020 pengunjung website 
dapat melakukan 
pembelian via form 
pembelian

Purchase

1 April 2020 pengunjung website 
melakukan kontak 
dengan penjual bila 
terjadi masalah

After Sales
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Tabel 3.2.3.1 Pemilihan Media 

3 Poster (Instagram) 1 April 
2020 
(event) 26-28 Juni 
2020 

pengunjung dapat 
melihat poster yang 
ada di pop up booth 
dan mengetahui 
lebih detail tentang 
produk 

Awareness

6 Book trailer (Instagram) 1 Mei 
2020 (event) 26-28 
Juni 2020 

Follower instagram 
dapat melihat book 
trailer untuk 
mengetahui isi buku 
dan keunikannya, 
book trailer juga 
akan ditayangkan di 
pop up booth 

Research

4 Pop-up 
Booth

26-28 Juni 2020 
Mommy n’ Me 
(Indone- sia 
Maternity, Baby 
and Kids Expo 
series) 

pengunjung dapat 
mengetahui merk 
lewat pop-up booth 
di acara tertentu

Awareness, 

Research

5 Point of 
Purchase

26-28 Juni 2020 pengunjung dapat 
melihat contoh 
produk yang 
dipajang dengan 
lebih menarik dan 
berisi kontak penjual

Research

7 Merchandise 26-28 Juni 2020 dapat dilihat oleh 
target pasar saat 
pengguna produk 
menggunakan 
merchandise produk 

Awareness
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3.2.4. Biaya Media 

Berikut adalah anggaran untuk jasa desain dan cetak media promosi untuk 
produk buku cerita kustomisasi bertema pendidikan moral merk by:CN: 

Tabel 3.2.4.1 Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga Total

1 Poster Biaya Cetak 3 50.000 150.000

2 Website Biaya Desain 1 1.000.000 1.000.000

3 Instagram Biaya Desain 12 200.000 6.000.000

4 Book trailer Biaya Desain 30 detik 500.000 500.000

5 Point of purchase Biaya Cetak 1 50.000 50.000

6 pop-up booth Biaya Cetak 1 1.500.000 1.500.000

7 pop-up booth Biaya Tayang 1 3.500.000 3.500.000

8 tote bag Biaya Cetak 20 30.000 600.000

9 pin badge Biaya Cetak 60 5.000 300.000

10 T-shirt Biaya Cetak 20 70.000 1.400.000

Total 15.000.000
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3.3. Uji Coba Prototype Desain 

Berikut adalah tabel media promosi uji coba untuk produk buku cerita anak 
kustomisasi merk by:CN: 

Tabel 3.3.1 Media Uji Coba Desain 

No Media Desain Item Desain

1 Instagram feed Coming soon (x3)

feed penjelasan produk “Today is Beach Day” (x3)

feed penjelasan produk “My Believe” (x3)

story coming soon

story penjelasan produk “Today is Beach Day”

story penjelasan produk “My Believe”

2 Website homepage

3 Poster

4 Pop-up booth desain booth

5 Point of purchase desain PoP

6 Book trailer video pengenalan produk

7 Merchandise
desain merchandise (tote bag, pin badge, dan T-
shirt)
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3.3.1. Layout Komprehensif  
Berikut media promosi produk buku cerita anak kustomisasi by:CN 
1. Instagram 
 Desain akun Instagram 

 Gambar 3.3.1.1. Layout keseluruhan Instagram 
Sumber: Olah data oleh peneliti 

Desain Caption

Stories, Coming Soon 
#childrenbook #personalgift
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Stories, Coming Soon 
#childrenbook #personalgift

Stories, Coming Soon 
#childrenbook #personalgift

Today is Beach Day! let’s go to the 
beach and have fun! 

Take your kids to be the main character 
of a unique adventure! 

#childrenbook #personalgift
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Today is Beach Day! let’s go to the 
beach and have fun! 

Take your kids to be the main character 
of a unique adventure! 

#childrenbook #personalgift

Today is Beach Day! let’s go to the 
beach and have fun! 

Take your kids to be the main character 
of a unique adventure! 

#childrenbook #personalgift

Let’s learn about our believe, and of 
course, other’s! 

Take your kids to be the main character 
of a unique adventure! 

#childrenbook #personalgift
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Tabel 3.3.1.1. Caption Unggahan Instagram 

Let’s learn about our believe, and of 
course, other’s! 

Take your kids to be the main character 
of a unique adventure! 

#childrenbook #personalgift

Let’s learn about our believe, and of 
course, other’s! 

Take your kids to be the main character 
of a unique adventure! 

#childrenbook #personalgift
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Gambar 3.3.1.2. Story Instagram 
Sumber: Olah data oleh peneliti 
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2. Website 
Desain laman website dibuat dengan warna pastel yang lembut, 

memiliki tampilan simple agar mudah digunakan tetapi tetap menarik dan 
tidak monoton. 

Gambar 3.3.1.3. Laman Utama Web 
Sumber: Olah data oleh peneliti 

3. Poster 

Gambar 3.3.1.4. Poster 
Sumber: Olah data oleh peneliti 
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Desain poster yang diunggah di Instagram dan cetak. Desain dibuat 
dengan mengambil konsep peta petualangan untuk mengajak anak 
berpetualang. Pada poster tertulis keterangan produk serta kontak. 

4. Pop-up booth 
Pop-up booth berisi Point of Purchase, merchandise (contoh), serta 

poster. Tiap item memiliki keterangan kontak. Bagian yang paling 
menonjol adalah stand karakter ukuran besar yang ditempatkan di sisi 
meja booth. 

 Gambar 3.3.1.5. Pop-up booth 
Sumber: Olah data oleh peneliti 
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5. Point of purchase 
Point of purchase berupa rak buku ukuran panjang lebar tinggi 18 x 25 x 37 

cm. PoP memuat 2 rak buku untuk buku contoh. Bagian atas berisi logo dan 
tagline, sedangkan di bagian bawah ada kontak. 

 Gambar 3.3.1.6. Point of Purchase 
Sumber: Olah data oleh peneliti 

 43



6. Book trailer 
Book trailer menggunakan teknik motion graphic. Pada awal video, 

ditunjukkan tokoh anak yang berbeda-beda, kemudian masuk pada 
ringkasan buku, dan terakhir ditampilkan logo merk. 

Storyboard book trailer adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.3.1.7. Book Trailer 
Sumber: Olah data oleh peneliti 

Hasil akhir book trailer berupa media audio visual (video) berdurasi 
30 detik untuk perkenalan 1 buku. 
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7. Merchandise 
Merchandise dibuat dengan 2 tema menyesuaikan tema buku: 
a) Pin Badge 

Gambar 3.3.1.8. Pin Badge 
Sumber: Olah data oleh peneliti 

b) Tote Bag 

Gambar 3.3.1.9. Tote Bag 
Sumber: Olah data oleh peneliti 
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c) T-shirt 

Gambar 3.3.1.10. T-shirt 
Sumber: Olah data oleh peneliti 
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3.3.2. Strategi Uji Coba  

Uji coba prototype desain akan dilakukan dengan beberapa metode, yakni: 
1. Wawancara 
 Wawancara dilakukan pada Expert user sebagai berikut: 

a. Indahwati Tjokro 
Memiliki latar belakang psikologi anak, saat ini bekerja 

sebagai guru bimbingan konseling di Sekolah Dasar swasta di 
Surabaya. Memiliki 2 anak usia 10 dan 8 tahun. Expert user ini 
diharapkan dapat memberikan feedback seputar konten buku dan 
kecocokannya dengan perkembangan anak usia target pengguna 
produk. 
b. Fenty Anggreta 

Ilustrator yang berfokus pada gaya ilustrasi kartun. Pernah 
membuat karya berupa gubahan cerita rakyat klasik. Expert user 
ini diharapkan dapat memberikan feedback seputar gaya ilustrasi 
yang cocok dengan target pengguna, ilustrasi yang menarik, dan 
seputar desain buku sendiri. 
c. Wei Wei 

Guru salah satu sekolah swasta berbasis bilingual. Expert 
user ini diaharapkan dapat memberikan feedback seputar 
penggunaan bahasa dan pemahaman bahasa asing. 

2. Penyebaran kuesioner daring 
Kuesioner daring disebarkan pada 100 responden yang merupakan 

target pasar potensial merk by:CN dengan tujuan mengetahui ketertarikan 
pasar terhadap produk serta keberhasilan jangkauan promosi. 

3. Focus Group Discussion (FGD) 
 FGD dilakukan dengan beranggotakan 5 orang yang merupakan calon  

customer potensial untuk mengetahui tentang penilaian kualitas produk dan 
ketertarikan calon pembeli. 
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3.3.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengukur aspek-aspek sebagai berikut: 
1. Wawancara Extreme dan Expert user 

a. review desain media promosi 
b. review desain buku 

2. Kuesioner daring 
a. mengetahui preferensi media promosi yang menjangkau target 

pasar 
b. mengetahui persepsi target pasar terhadap produk dari sisi 

kualitas desain maupun konten 
c. mengetahui tingkat pemahaman target pasar terhadap produk 

3. FGD 
a. mengetahui preferensi media promosi yang menjangkau target 

pasar 
b. mengetahui persepsi target pasar terhadap produk dari sisi 

kualitas desain maupun konten 
c. mengetahui minat pasar terhadap produk
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