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BAB 3.  
PEMBAHASAN 

Berikut ini merupakan pembahasan sekaligus konsep desain yang akan 

digunakan oleh produk Cre.active untuk seri buku “Rabbit’s adventures” ini. 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

Melihat latar belakang masalah dan hasil penelitian yang telah dijelaskan 

pada bab 1 dan 2, penulis merancang pembuatan seri buku cerita anak “Rabbit’s 

adventures” dan strategi promosinya yang bertujuan untuk memperkenalkan 

produk baru ini kepada konsumen. 

Perancangan visual buku untuk Cre.active pada seri “Rabbit’s Adventures” 

dimana isi dari buku ini adalah perpaduan antara cerita fabel dan kegiatan 

interaktif yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak usia 4-6 tahun. 

(kompasiana.com) dan (seabrek game kreatif) 

Aktivitas kreatifnya meliputi kegiatan : 

1. Menggambar, dengan menggambar anak dapat dengan bebas

menyalurkan ide-ide dan kreatifitas mereka.

2. Membuat kerajinan tangan (DIY), dapat mengasah daya inovatif

anak, menumbuhkan bakat-bakat serta kelebihan dari anak yang

mungkin saja belum diketahui oleh orang tua. Barang hasil buat

mereka dapat mereka gunakan.

3. Seni kertas lipat (Origami), dapat membantu mengembangkan

seni dan ketrampilan motorik halus anak.

4. Kertas gulung (Paper Quilling), dapat melatih ketrampilan motorik

halus dan meningkatkan ketrampilan tangan dan jari anak, dan

melatih konsentrasi anak.

5. Memasak gampang, memperkenalkan bahan-bahan makanan,

bumbu-bumbu dan peralatan memasak serta belajar cara

memasak yang gampang dan menyenangkan.
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6. Puzzle, problem solving, mengembangkan kordinasi mata dan 

tangan, melatih kesabaran, meningkatkan kongnitif dan 

ketrampilan motorik anak. 

7. Berkebun, anak-anak bisa menjadi aktif di alam dan mereka 

membiarkan kreativitas dan energi mereka bebas, 

mengembangkan keterampilan fisik, energi, merangsang imajinasi 

dan meningkatkan kreativitas. 

8. Peta alur (maze), dapat mengajarkan untuk mencari solusi, 

melatih kesabaran dan melatih alur berpikir logis. 

9. Perbedaan gambar, melatih ketelitian dan konsentrasi, perbedaan 

bentuk dan warna, mengasah daya ingat. 

10. Dll.  

Produk ini akan dibuat secara berseri. Tiap seri memiliki cerita dan aktivitas-

aktivitas kreatif yang sangat beragam. Berikut ini adalah judul dari seri Rabbit’s 

Adventures: 

1. Rabbit’s Adventures in Farm 

2. Rabbit’s Adventures in Garden 

Tema cerita dari seri Rabbit’s Adventures ini berkisar pada cerita sederhana 

yang menarik sehingga mudah dicerna oleh anak-anak dan interaksi dengan 

orang tua maupun orang lain yang dapat membimbing anak-anak tersebut. Hal 

ini juga didukung oleh studi literatur dan wawancara yang mengatakan bahwa 

anak usia 4-6 tahun mulai mempresentasikan dunia menggunakan kata-kata dan 

gambar-gambar. 

Untuk ukuran buku, berdasarkan hasil observasi pasar, buku ini akan dibuat 

dengan ukuran 20x20 cm, menyesuaikan dengan ukuran tangan anak sehingga 

mudah untuk dibaca dan dimainkan. 

Dalam penjilidan pula, dipilih metode softcover, karna akan lebih praktis dan 

tidak berat untuk dimasukkan kedalam kotaknya nanti. Masing-masing buku 

sendiri akan memiliki 40 halaman, di mana isi dari cerita tersebut berisi 36 

halaman dikurangi dengan cover-back cover. 
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Kemudian buku akan dipack kedalam satu kotak yang berisi berbagai bahan 

craft yang dibutuhkan, sehingga anak-anak dan orang tua tidak kesulitan untuk 

mencari bahan-bahan yang dibutuhkan saat akan berkreasi. 

Untuk merancang media promosi yang sesuai dimana target pasar yang 

dituju adalah orangtua muda, maka diperlukan strategi komunikasi visual yang 

tepat dan efektif untuk menarik perhatian calon konsumen dan menumbuhkan 

minat mereka dalam membeli produk. 

3.1.1. Konsep Gaya Desain. 

Gaya design untuk buku seri Cre.active “Rabbit’s Adventures” adalah 

berbentuk flat design dengan desain gambar yang minimalis, karna menurut hasil 

wawancara dan kuisioner terhadap target pasar yaitu orang tua bahwa anak 

mereka lebih menyukai karakter gambar dengan bentuk sederhana, tidak ber-

gradasi, tidak memiliki shading yang extreme sehingga tidak berlebihan untuk 

anak-anak dan untuk pewarnaan menggunakan warna pastel yang cerah 

sehingga sesuai untuk karakter anak. 

Di dalam penggambaran karakter, terdapat sedikit distorsi didalam 

proporsi tubuh, yaitu telinga yang panjang kebawah sehingga akan terlihat lebih 

unik, menjadi ciri khas sehingga mudah di ingat dan dikenali oleh anak-anak.  

Juga terdapat sedikit penyederhanaan bentuk sehingga tampilannya akan terlihat 

simpel untuk anak-anak. Pemilihan style gambar dipilih karena anak-anak akan 

lebih mudah mencerna sesuatu yang sederhana serta memiliki ciri khas yang 

dapat langsung dikenali dengan mudah. 

3.1.2. Konsep Layout  

Layout buku yaitu penempatan antara teks dan gambar yang digunakan 

di dalam perancangan buku dan media promosinya. Layout buku yang simpel 

dapat langsung tertuju pada informasi yang ingin disampaikan dan tetap menarik 

perhatian sehingga mudah di ingat oleh calon konsumen.  

Untuk isi buku anak hanya terdapat beberapa kalimat teks pada tiap 

halamannya dengan ukuran font yang cukup besar, sehingga anak-anak tidak 

kesulitan saat membaca buku. Buku ini juga akan lebih didominasi dengan 

gambar daripada tulisan saja dengan pertimbangan bahwa produk akan lebih 

menarik dimata anak. 
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3.1.3. Konsep Tipografi  

Berdasarkan studi literatur pada bab sebelumnya, jenis tipografi yang 

dipilih untuk isi buku dan media promosinya yaitu font san serif berkesan 

dinamis, minimalis, mudah dibaca sehingga dapat langsung terfokus pada 

informasi atau content. Font ini juga sesuai dengan konsep gaya desain yang 

bersifat flat ilustrasi, dimana sama-sama memberikan kesan  simpel dan 

minimalis. Font yang dipilih untuk teks dalam buku adalah KG Primary 

Penmanship, untuk cover buku (judul buku) digunakan font dekoratif serif karna 

lebih unik dan menarik perhatian, selain itu font dekoratif juga dipilih karna dapat 

menciptakan dan memperkuat gaya desain dan tema dalam ukuran besar, font 

yang digunakan yaitu font untuk media promosi digunakan font yang san serif 

karna mudah dibaca, dinamis dan bold sehingga langsung terfokus pada 

informasi yang diberikan, font yang digunakan yaitu Brandon Grosteque.  

 font isi buku dan  

 

font media promosi : 

 

3.1.3. Konsep Pemilihan Warna  

Pewarnaan visual buku ini akan berwarna cerah, hal ini dirancang 

berdasarkan dengan hasil wawancara dan observasi pada bab sebelumnya, 

yang mengatakan bahwa warna-warna cerah digunakan karena menyesuaikan 

dengan karakter anak yang ceria dan bersemangat. Ritme warna disesuaikan 
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dengan konsep gaya desain flat yang menggunakan warna pastel cerah pada 

masing-masing seri buku. 

 

gambar 3.1 

sumber : google 

 

gambar 3.2 

sumber : google 

3.2. Pemilihan Media 
 

Untuk menciptakan komunikasi dan hubungan dengan konsumen yang 

terintegrasi maka digunakanlah media-media : 

- Poster ini berisikan tentang informasi produk, dan kontak yang dapat dihubungi 

untuk mendapatkan produk.  

Poster ini akan ditempatkan di titik dimana keluarga biasa menghabiskan waktu 

luang / weekend mereka seperti mall, rumah makan / resto dan gereja. 
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Ukuran poster A2 : (42 X 49,4 cm) 

Target Media : orang tua dan anak-anak (4-6 tahun) 

- Media sosial karena karakter calon konsumen yang selalu mengikuti 

perkembangan teknologi, aktif dalam menggunaan internet (browsing) dan selalu 

update info-info terbaru melalui sosial media maka dipilihlah sosial media 

tersebut untuk memberikan informasi lebih beragam tentang produk, event yang 

sedang berlangsung maupun promo dan giveaway kepada customer.  

Selain itu sosial media juga dapat digunakan untuk tetap dapat berinteraksi 

dengan customer sehingga hubungan dengan mereka tidak terputus hanya 

sekali transaksi saja. Dan untuk mengupdate info-info dan produk terbaru. 

Ukuran : sesuai dengan ukuran facebook dan instagram 

Media sosial : facebook, instagram dan line 

Target media : orang tua 

- Flyers, berisi informasi lebih lengkap tentang event produk dan kontak yang bisa 

dihubungi oleh konsumen.  

Flyers ini akan dibagikan kepada calon customer, pembagian flyers disebarkan di 

tempat-tempat umum untuk kumpul keluarga seperti rumah makan, mall, 

sekolah, dll. 

Ukuran A5 : (14,8 x 21 cm ) 

Target media : orang tua dan anak-anak (4-6 tahun) 

- Video trailer untuk memperkenalkan  buku “Rabbit’s Adventures” yang akan 

ditempatkan pada iklan di sosial media, dan pada televisi dibeberapa tempat 

kumpul keluarga seperti tv mall, dan gereja 

Durasi : 30 detik 

Target media : orang tua dan anak-anak (4-6 tahun) 

- POP,  untuk display buku dan menarik perhatian  customer untuk datang melihat, 

membeli produk karena stand / rak buku.  
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Karena Cre.active akan mengadakan kerjasama dengan beberapa koperasi 

sekolah, dimana orang tua sering ke koperasi untuk membeli perlengkapan 

sekolah anak. 

Ukuran : 50 cm x 40 cm 

Target media : orang tua dan anak anak (4-6 tahun) 

- Stringbag (packaging), diberikan sebagai pembungkus kepada konsumen saat 

membeli buku.  

Alasan dipilih stringbag karna dapat dipakai oleh anak-anak (target pengguna) 

sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab anak untuk membawa dan 

menjaga barang belanjaan mereka sendiri. 

Ukuran : 27 cm x 36 cm 

Target media : anak-anak (4-6 tahun) 

- Merchandise, diberikan kepada customer setiap pembelian produk.  

Boneka sebagai merchandise exclusive, diberikan sebagai hadiah kepada 

beberapa customer yang beruntung saat event seperti 1st anniversary dan hari 

raya. Selain itu memberikan merchandise yang unik sehingga customer tetap 

tertarik untuk membeli produk-produk mendatang. 

Ukuran : beragam 

Target media : anak-anak (4-6 tahun) 

- Voucer, giveaway, promo, meningkatkan semangat dan memotivasi customer 

untuk membeli produk, mempromosikan produk ke orang-orang terdekat, dll. 

selain itu juga dapat menajdi sarana pendukung setelah transaksi jual-beli untuk 

menjaga hubungan agar pelanggan tidak lupa kepada produk dan tetap tertarik 

pada produk-produk mendatang.  

Hadiah-hadiah yang diberikan sangat beragam mulai dari potongan harga, 

merchandise set, hingga craft kit. 

Ukuran : beragam 

Target media : orang tua dan anak-anak (4-6 tahun) 
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3.2.1. Media Timeline  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 
Phases 

1 Poster Januari-Maret 
2017 

TK koperasi, 
gereja(sekolah 
minggu) 

Awareness, 
evaluation  

 

2 Jejaring 
sosial  

Januari-December Instagram, 
facebook, twitter, 
line 

Awareness, 
evaluation, 
purchase, 
aftersales 

3 merchandise Setiap pembelian 
produk, event 
giveaway/ promo 

TK koperasi, 
gereja(sekolah 
minggu) 

Jejaring sosial 

Purchase, 
delivery, 
aftersales 

4 POP 
karakter 

Januari-december TK koperasi, 
gereja(sekolah 
minggu) 

Evaluation, 
purchase 

5 flyer Januari-Maret TK koperasi, 
gereja(sekolah 
minggu), 

Awareness, 
evaluation  

 

6 Video teaser Januari-maret Jejaring sosial, 
youtube 

Awareness, 
evaluation  
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7 Packaging / 
goodie bag 

Setiap pembelian 
produk 

- Purchase, 
delivery, 
aftersales 

8 Promo, 

Giveaway 

sebulan sekali Media Sosial aftersales 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.3. Anggaran Belanja Desain 

	  
No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Buku 

(produk) 

Biaya Cetak 60 300.000 18.000.000 

2 Poster a2 Biaya Cetak 5 50.000 250.000 

3 Board pop Biaya Cetak 5 200.000 1.000.000 

4 Flyers Biaya cetak  500 750 375.000 

5 Video, sosial 

media 

Biaya internet 1 100.000 100.000 

6 Merchandise Biaya produksi 25 50.000 1.250.000 

7 Packaging Biaya produksi 25 20.000 500.000 

8 Test print Biaya cetak 20 10.000 200.000 

      

Total  

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain  

 


