
Desain Komunikasi Visual. Fakultas  Industri Kreatif. Universitas Ciputra 1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Anak-anak hanya diajarkan pengetahuan secara intelektual, sehingga 

membuat mereka tidak terbiasa untuk berpikir kritis dan menjadi kurang kreatif. 

Kreatif merupakan hasil dari ide-ide asli dan pemahaman baru. Dalam 

mengembangkan kreativitas anak, guru maupun orang tua tidak boleh 

membatasi anak untuk berkreasi serta memberikan kebebasan kepada mereka.  

Menurut teori Piaget, pada tahap praoperasional adalah dimana anak-anak 

mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar, melampaui 

hubungan sederhana antara informasi sensoris dan tindakan fisik (Santrock, 

2012:28). Oleh karena itu, anak-anak sebaiknya dibebaskan bermain sambil 

belajar sejak usia dini sehingga dapat meningkatkan pola pikir yang kritis dan 

kreatif.  

Sekarang ini buku-buku pengembangan kreativitas masih kurang 

berkembang. Sehingga aktivitas kreatif yang diberikan tidak beragam dalam satu 

buku. Melihat hal tersebut maka dirancanglah buku aktivitas yang dapat 

membuat anak-anak lebih bebas untuk mengeluarkan ide kreatif, berkreasi, dan 

belajar hal baru yang lebih menyenangkan. 

1.1.1. Preliminary Brand Audit 

Ide perancangan buku ini berawal ketika melihat buku-buku aktivitas anak 

yang masih kurang berkembang. Sehingga aktivitas kreatif yang diberikan tidak 

bervariasi dalam satu buku. Melihat hal tersebut maka dirancanglah buku 

aktivitas yang dapat membuat anak-anak lebih bebas untuk mengeluarkan ide 

kreatif, berkreasi, dan belajar hal baru yang lebih menyenangkan. Buku ini 

berjudul “Rabbit’s Adventure”. Buku ini memiliki berbagai seri yang berbeda 

dengan konsep yang menarik dan menyenangkan untuk anak-anak. Buku ini 

mulai dipasarkan pada pertengahan tahun 2016. 
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Buku ini juga memudahkan target pasar dan target pengguna dalam 

menggunakan buku ini. Karna buku ini dikemas dalam satu box yang berisi 

berbagai bahan craft yang dibutuhkan dalam buku. 

Target pengguna produk yaitu anak-anak yang duduk ditingkat TK dengan 

usia 4 hingga 6 tahun. Target pasar yaitu orang tua yang suka membeli buku 

aktivitas untuk anaknya. 

Karena produk “Rabbit’s Adventure”  ini masih sangat baru dan belum terlalu 

dikenal masyarakat, maka buku aktivitas “Rabbit’s Adventure” ini masih dalam 

tahap promosi awal untuk mencari konsumen dan konsumen tetap. Pesaing 

dibidang buku aktivitas ini sudah mempunyai customer tetap, brand yang lebih 

besar dan kuat, sudah dipasarkan ditoko buku besar, dll. Oleh karena itu 

diperlukan media promosi yang efektif untuk memperkenalkan sekaligus 

memasarkan buku “Rabbit’s Adventure” kepada masyarakat Indonesia. 

1.1.2. Preliminary Competitior Audit   

Kompetitor langsung yaitu Disney storybook paper doll kit produksi luar 

negri. Fisik luar buku ini yaitu kotak dan didalamnya tersedia berbagai macam 

papercraft seperti baju-baju kertas dan karakter kertas yang dapat dimain padu 

padankan oleh anak-anak. Buku ini dapat meningkatkan kreativitas anak dalam 

fashion dan dilengkapi dengan karakter-karakter Disney yang terkenal. 

Sedangkan untuk kompetitor tidak langsung yaitu buku cerita aktivitas seri  

Disney. Buku ini merupakan terbitan Elex Media yang ditargetkan ke anak-anak 

untuk mengembangkan kreativitas dengan cerita dan aktivitas yang menarik. 

Buku ini merupakan buku cerita dan aktivitas, seperti titik-titik, melipat, mewarnai, 

puzzle, labirin dan berbagai aktivitas lainnya. Buku ini hanya fokus kepada satu 

aktivitas disetiap bukunya. Buku ini menggunakan karakter-karakter Disney yang 

sudah sangat disukai dan melekat pada diri anak-anak.  

Konsumen dari kompetitor tersebut adalah Taman Kanak-kanak. Konsumen 

dari buku cerita aktivitas seri Disney tersebut sama dengan konsumen dari 

“Rabbit’s Adventure”. Beberapa stakeholder dari buku tersebut yaitu Elex Media 

sebagai penerbit dari buku ini dan kompas gramedia sebagai gerai-gerai yang 

mendisplay buku-buku tersebut dan juga masyarakat yang mempunyai relasi 

anak yang duduk di Taman Kanak-kanak (TK) yang peduli terhadap 
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pengembangan skill dan kreativitas anak di Indonesia. Tanggapan dari 

konsumenpun bermacam-macam anak bisa lebih terasah, karakter yang disukai 

anak mereka, dll. 

 

 

Buku cerita aktivitas seri Disney sudah memiliki banyak seri aktivitas dengan 

menggunakan karakter-karakter Disney yang sudah sangat populer. Dari segi 

strategi contentnya juga lebih mengikut sertakan orangtua untuk aktif 

mendampingi anak-anaknya, sehingga lebih terjalin hubungan keakraban antara 

orangtua dan anak.  

1.2. Rumusan Masalah 
 

Bagaimana merancang buku aktivitas “Rabbit’s Adventure” untuk 

mengembangkan kreativitas anak usia 4 hingga 6 tahun beserta media 

promosinya. 

1.3. Batasan Perancangan 
 
Batasan-batasan perancangan antara lain : 

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Surabaya dan sebagian 

kuesioner disebarkan melalui media online keseluruh wilayah Indonesia. 

2. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2015 hingga Juni 2016. 

3. Target pengguna produk ini ditujukan pada anak-anak yang duduk 

dibangku sekolah dengan kisaran umur 4-6 tahun, sedangkan target pasar 

yaitu orang tua yang memiliki anak atau relasi anak yang berada dibangku 

sekolah dasar. 

4. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif, melalui 

observasi, survei, wawancara, kuesioner, studi literatur. 

5. Perancangan ini dilakukan di dalam ruang lingkup ilmu desain komunikasi 

visual. 
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1.4. Metode Penelitian 
 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan antara lain : kuesioner (sesuai target 

market), observasi, interview expert dan extreme users, dan studi literatur. 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

1.4.1.1 Data Primer 

- Metode pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara kepada expert users 

yang sudah lama berpengalaman dibidang psikologi anak, pembuat buku anak, 

illustrator, dll. 

- Metode pengumpulan data kuantitatif, yaitu survei kuesioner kepada calon 

konsumen dan target market untuk mengetahui minat dan kebutuhan mereka. 

 1.4.1.2 Data Sekunder 

 - Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi literatur seperti 

buku, jurnal, e-book, internet, dll. 

Studi literatur : 

1. Seabrek Game Kreatif, karya Budi Raharjo, penerbit DIVA Press 

2. Psikologi Perkembangan, karya drs. Zulkifli, L. Penerbit PT Remaja 

Rosdakarya-Bandung 

3. LIFE-SPAN DEVELOPMENT, karya John W. Santrock. Penerbit PT 

Gelora Aksara Pratama 

Website : 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas  Industri Kreatif. Universitas Ciputra 5 

1. Artikel website, “Beban mata pelajaran siswa terlalu banyak”  

Di update pada Kamis, 23 Februari 2012, 08:27 WIB. 

(http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/23/08273070/Beban.Mata.Pelaj

aran.Siswa.Terlalu.Banyak) 

2. Artikel website, “Kenapa harus sekolah? Ijazah tidak menjamin masa 

depan sukses” 

Di update pada 30 Juni 2013. 

(http://www.chaidir.web.id/kenapa-harus-sekolah/) 

3. E-book “Muatan life skills dalam pembelajaran di sekolah: upaya 

menciptakan sumber daya manusia yang bermutu. 

(http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/1

96609301997032-

SRI_HANDAYANI/MUATAN_LIFE_SKILLS_DALAM_PEMBELAJARAN_

DI_SEKOLAH_Sri.pdf) 

4. E-book “Perkembangan anak taman kanak-kanak”  

(http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-

ERNAWULAN_SYAODIH/PERKEMBANGAN_ANAK_TK.pdf) 

1.4.2. Profil Responden / Narasumber 
 

1.4.2.1 Responden 

Orang tua yang memiliki anak yang duduk dibangku Taman Kanak-kanak. 

1. Rainer Randy & Thassya Monica, child’s name : Freye Elleora Lin & 

Eldiora Lin, 5yo4months 

2. Peter & Silvana, child’s name : Jocelle, 5yo 

3. Chandra Wijaya & Fanny Tanesia, child’s name : Evan Wijaya, 6yo 

4. David Liman & Diana Chandra, child’s name : Owen Liman, 5yo 

Edwin & Shinta, child’s name : James Hayden Wu, 4yo 

1.4.2.2 Narasumber 

Expert Users : 
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- Evan Pratomo 

Seorang illustrator yang bekerja dibidang ilustrasi terutama ilustrasi untuk 

anak-anak. Visual Artist at PAPERCAPTAIN, Photoshop’s 25 under 25 // Brave It 

Out, The Baby Axioo Show, Enchante dreams – Playing Dress Up. Data yang 

akan digali yaitu ciri-ciri ilustrasi yang menarik untuk anak, bagaimana 

melakukan self-publishing, menentukan harga buku dan bahasa pengantar yang 

akan digunakan. 

- Ecky Oesjady  

Seorang dosen ilustrasi di Universitas Ciputra dan juga merupakan CEO 

Atama Studio yang berlokasi di Surabaya, illustrator, pembuat buku anak seri 

Moral Inteligence. Data yang akan digali yaitu bagaimana melakukan self-

publishing untuk produk baru, karakter yang disenangi anak sekarang, dan 

bagaimana memperkenalkan produk baru.  

- Is Yuniarto 

Seorang illustrator dan komikus Garudayana. Sudah menerbitkan komiknya 

melalui percetakan dan self-publishing. Data yang akan digali yaitu tips untuk 

menarik minat anak dan orang tua untuk membeli buku, bagaimana membuat 

karakter dan cerita yang menarik untuk anak-anak.  

- Paulina Tjandrawibawa 

Master of Public Relations & Advertising University of New South Wales, 

Sydney. Dosen Advertising jurusan Visual Communication Design di Universitas 

Ciputra. Data yang akan digali yaitu media promosi yang baik untuk 

mempromosikan produk baru, dan bagaimana melakukan promosi yang tepat. 

1.4.3. Fokus Pertanyaan 

 
Fokus pertanyaan diajukan kepada expert user, extreme user, dan target 

pasar. Hal-hal yang ditanyakan yaitu yang berhubungan dengan produk, media 

promosi yang sesuai untuk target market, khususnya anak-anak. 

Pertanyaan kepada Expert : 

a. Expert user (pembuat buku anak) 
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- Bahasa pengantar yang sesuai untuk target pasar (inggris,Indonesia, 

atau bilingual) 

- Cara menentukan harga buku, selain dihitung dari segi biaya cetak 

dan perhitungan untuk biaya promosi 

- Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat membuat buku (yang 

harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan) 

- Cara self publishing yang baik 

- Cara memperkenalkan produk baru 

b. Expert user (illustrator) 

- Visual yang baik untuk menarik minat orang tua dan anak  

- Tips untuk menarik minat anak-anak dan orang tua untuk membeli 

buku 

- Cara membuat karakter dan cerita yang unik dan menarik 

- Style gambar yang cocok untuk anak-anak 

c. Expert user (advertising) 

- Media promosi yang baik untuk buku anak ? 

- Cara promosi yang tepat 

 

Pertanyaan kepada Extreme Users : 

- Apa yang membuat Anda tertarik untuk membeli buku aktivitas anak ? 

- Apa yang Anda pertimbangkan saat membeli buku aktivitas anak ? 

- Media apa yang sering Anda jumpai sehari-hari ? 

- Kapan Anda memiliki waktu senggang ? 

- Aktivitas apa yang Anda jalani sehari-hari dan weekend ? 

- Buku anak seperti apa yang dibeli untuk anak mereka ? (usia 4-6) 

- Biasanya membeli buku anak dimana ? 

- Aktivitas kreatif apa saja yang disukai anak Anda ? alasan 
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- Sebutkan buku aktivitas dan buku bacaan kesukaan anak Anda ? 

- Suka iklan / promosi seperti apa ? dari segi visual, promosi diskon, 

hadiah, dll. 

- Media sosial apa yang sering Anda gunakan ? 

- Website apa yang sering Anda gunakan ? 

- Iklan / promosi apa yang paling berkesan untuk Anda ? 

- Buku favorit anak ? 

- Aktivitas kreatif apa yang disukai anak Anda ? 

- Saat membeli buku anak, apakah Anda tertarik dengan merchandise 

yang ditawarkan ? merchandise seperti apa ? 

 

Pertanyaan dan kuesioner kepada target market : 

- Seberapa sering membeli buku anak ? 

- Bahasa yang pengantar yang disukai ? inggris / Indonesia 

- Budget untuk membeli buku anak ? 

- Style gambar yang disukai ortu & anak-anak 

- Hal yang menentukan dalam membeli buku cerita anak, 

anak/orangtua/keduanya 

 

 


