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BAB III  

METODOLOGI  

3.1. Gambaran Umum 

Dalam perancangan Tugas Akhir ini, penulis membutuhkan data-data perihal Diva 

The Series untuk mendukung perancangan media promosinya. Penelitiannya 

sendiri terdiri memakai metode kuantitatif (berupa kuesioner) serta kualitatif 

(berupa wawancara dan studi literatur). Data-data tersebut dikumpulkan dari dua 

pihak, yaitu pihak Diva The Series sebagai target pengiklan serta masyarakat 

sebagai target audiens. 

 

3.2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang data-data yang dibutuhkan 

dalam perancangan Tugas Akhir secara langsung melalui sumbernya, dalam hal 

ini Kastari Animation sebagai developer / pembuat film animasi Diva The Series. 

Selain itu, juga dilakukan wawancara kepada media expert untuk mengetahui 

media promosi yang efektif dan efisien dalam mempromosikan channel Youtube 

Diva The Series. 

3.2.1. Wawancara I dengan Kastari Animation 

Wawancara dengan Kastari Animation sebagai developer/studio pembuat film-

film animasi Diva The Series dilakukan untuk mengetahui alasan utama 

pembuatan channel Youtube ini, target audiens, serta cara mempromosikan Diva 

The Series sebelumnya. 
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3.2.1.1. Proses Wawancara 

Proses wawancara dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) kepada Kastari 

Animation. Penulis mengirimkan daftar pertanyaan kepada pihak Kastari 

Animation pada tanggal 8 Maret 2016 serta jawabannya dikirimkan kembali oleh 

pihak Kastari Animation pada tanggal 14 Maret 2016. Pertanyaan-pertanyaan 

wawancara dijawab oleh Bapak Didik Sunardi selaku direktur Kastari Animation. 

   

Gambar 3.1. Proses Wawancara dengan Kastari Animation 

(Sumber : dokumentasi penulis) 
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3.2.1.2. Analisa Wawancara 

Kastari Animation merupakan sebuah perusahaan berbasis animasi yang didirikan 

pada tahun 2004 di Tangerang. Pendirian ini berangkat dari keprihatinan bahwa 

tidak banyak media yang menyediakan atau memproduksi film untuk anak-anak 

yang mendidik. Kebanyakan film untuk anak-anak hanya berisi lelucon atau 

bahkan tidak sesuai dengan usianya (misalkan mengandung konten dewasa atau 

kekerasan). 

 Dari situlah Kastari Animation mulai memproduksi film-film animasi 

pendidikan yang dikemas dalam hiburan/cerita agar menarik bagi anak-anak. 

Produksi dan rekrutmen karyawan dilakukan secara bertahap. Salah satu produk 

animasinya yang pertama dikembangkan adalah Diva The Series.  

 Mulanya, Diva The Series dibuat dengan format VCD/DVD berdurasi 

rata-rata 30 menit. Kontennya berupa edukasi umum seperti belajar angka Latin, 

belajar berhitung, dan belajar berdoa secara Islami. Namun karena keterbatasan 

coverage, maka VCD/DVD ini tidak dapat menjangkau audiens berada di luar 

negeri. Untuk memenuhi kendala tersebut, kemudian dibuatlah sebuah channel 

Youtube Diva The Series yang dapat diakses melalui internet kapan saja dan 

dimana saja.  

 Melalui film-film animasi Diva The Series, Kastari Animation berharap 

bahwa anak-anak Indonesia dapat menonton tayangan yang sesuai dengan umur 

mereka, sekaligus mendapatkan edukasi dan nilai moral melalui hiburan yang 

mereka tonton. Pemilihan media film animasi juga dipilih karena melalui film 
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animasi, maka imajinasi untuk menggambarkan suatu peristiwa bersifat tak 

terbatas.  

 Untuk mempromosikan Diva The Series, selama ini dilakukan promosi 

berupa promosi digital dan konvensional (cetak). Promosi digital yang dilakukan 

antara lain berupa Youtube Ads, Facebook Ads, Twitter, dan Website. Sedangkan 

promosi cetak dilakukan dalam bentuk katalog/brosur, pameran oleh distributor, 

dan iklan majalah.  

 

3.2.2. Wawancara II dengan Produser Diva The Series 

Wawancara dengan produser film animasi Diva The Series dilakukan untuk 

mengetahui proses pembuatan film dan karakter Diva dan teman-temannya.  

3.2.2.1. Proses Wawancara 

Proses wawancara dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) kepada produser 

film Diva The Series (Kastari Animation). Penulis mengirimkan daftar pertanyaan 

pada tanggal 28 Maret 2016 serta jawabannya dikirimkan kembali oleh pihak 

Kastari Animation pada tanggal 12 April 2016. Pertanyaan-pertanyaan wawancara 

dijawab oleh Bapak Ades Reza selaku production manager film Diva The Series. 
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Gambar 3.2. Proses Wawancara Lanjutan dengan Kastari Animation  

dan Produser Diva The Series 

(Sumber : dokumentasi penulis) 

3.2.2.2. Analisa Wawancara 

Proses pembuatan film animasi Diva The Series diawali dengan brainstorming 

mengenai ide cerita, pembuatan storyboard dan script, pembuatan animasi, 

sampai proses dubbing oleh VO di studio. Pembuatan animasinya sendiri 

menggunakan program komputer Toonboom dan Adobe Premiere serta memakan 

waktu sekitar 3-5 bulan agar hasilnya dapat maksimal.  

 Untuk promosi yang dilakukan untuk mempromosikan Diva The Series 

dahulu (berupa promosi digital dan cetak), Kastari Animation melihat dari 
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pengalaman Kastari Sentra (developer terdahulu Diva The Series) bahwa hasilnya 

tidak terlalu berefek sehingga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. 

Melihat pengalaman tersebut, Kastari Animation saat ini belum aktif 

mempromosikan Diva The Series lagi melalui media promosi iklan digital 

(Facebook Ads dan Google Ads) dan iklan cetak, melainkan hanya aktif 

mempromosikan Diva The Series melalui media sosial (Facebook dan Twitter) 

serta website.  

 Selain dalam media Youtube, didapatkan infromasi bahwa Diva The 

Series juga memiliki media lain yaitu VCD/DVD serta penayangan film di RTV. 

VCD/DVD Diva The Series dijual secara online melalui website distributor yaitu 

vcdmuslim.com dan ditokokita.com, sedangkan penayangan film Diva The Series 

di RTV masih dalam ikatan kontrak namun perihal ditayangkan atau tidak 

semuanya merupakan kewenangan pihak RTV. 

3.2.3. Wawancara III dengan Media Expert 

Wawancara dilakukan kepada media expert untuk mendapatkan masukan 

mengenai media promosi yang efektif dan efisien bagi channel Youtube Diva The 

Series.  

3.2.3.1. Proses Wawancara 

Proses wawancara dilakukan pada tanggal 20 April 2016 di Universitas 

Multimedia Nusantara kepada bapak Rhein Mahatma, dosen mata kuliah 

Marketing dan Technopreneur di Universitas Multimedia Nusantara dan pendiri 

dari startupbisnis.com.  
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Gambar 3.3. Foto bersama Bapak Rhein Mahatma 

(Sumber : dokumentasi penulis) 

 

3.2.3.2. Analisa Wawancara 

Menurut Rhein, peletakan media promosi secara digital sangat efisien untuk 

mempromosikan Diva The Series karena selain bisa langsung diarahkan menuju 

channel Youtube nya, juga dapat dilihat efisiensi medianya lewat statistik yang 

jelas.  

 Salah satu media digital yang efisien untuk media promosi Diva The 

Series adalah Facebook Ads dan Google Ads karena keduanya muncul melalui 

interest atau ketertarikan audiens terhadap topik tertentu. Sebagai contoh, apabila 

audiens sering membuka situs mengenai parenting dan family, maka dalam 

Facebook dan website yang sedang dibuka, akan muncul iklan mengenai 

parenting dan family juga, misalnya iklan popok bayi atau iklan sekolah taman 

kanak-kanak (TK). 
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 Facebook Ads sendiri ada beberapa jenisnya, yaitu Right Ads, Timeline 

Ads, dan Mobile Ads. Facebook Right Ads adalah iklan yang ditempatkan di 

sebelah kanan timeline di Facebook Dekstop. Facebook Timeline Ads adalah 

iklan yang muncul di tengah-tengah timeline Facebook. Dan Facebook Mobile 

Ads adalah iklan yang muncul pada tampilan mobile dari Facebook. 

 

Gambar 3.4. Facebook Timeline Ads dan Facebook Right Ads 

 

 Facebook sendiri sangat video-friendly, artinya dapat berfungsi baik dalam 

melakukan iklan melalui media video. Dalam hal ini, Rhein menyarankan agar 

Facebook dari Diva The Series memuat video yang dapat otomatis terputar pada 

saat dilihat oleh audiens (autoplay). Video yang kompatibel seperti ini dapat lebih 

efisien dan lebih menarik untuk dilihat oleh audiens daripada hanya diberikan link 

untuk mengarahkan ke film Youtube nya.  
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 Sebagai media promosi Diva The Series, video seperti ini cocok 

digunakan dalam Facebook, kontennya dapat berupa cuplikan adegan yang 

menarik dari film Diva the Series yang ingin dipromosikan. Selanjutnya, baru 

kemudian diberikan link yang mengarahkan audiens untuk menonton video 

selengkapnya di channel Youtube Diva The Series. 

 Sedangkan Google Ads dapat berupa iklan di Google Search dan Google 

Display Banner. Google Search Ads adalah iklan (berupa tulisan atau link 

website) yang muncul pada saat audiens mencari Diva The Series di Google, 

sedangkan Google Display Banner adalah iklan yang didistribusikan ke website-

website sesuai dengan interest atau history dari website yang sering dibuka oleh 

audiens. 

 

Gambar 3.5. Google Search Ads 
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Gambar 3.6. Google Display Banner 

 

 Dalam channel Youtube nya sendiri, channel Diva The Series dapat 

memanfaatkan promosi Youtube yaitu berupa annotation dan Youtube Ads 

berupa video singkat yang kemudian ditampilkan pada saat audiens menonton 

video lain. Kedua promosi ini selanjutnya dapat di klik dan mengarah kepada link 

atau video yang ingin dituju, seperti salah satu film animasi Diva The Series atau 

halaman channel Youtube Diva The Series.  

 

Gambar 3.7. Youtube Video Ads 
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 Selain Youtube Ads, pembuatan pop-up window berisi tombol subscribe 

yang muncul pada saat audiens membuka halaman Youtube Diva The Series juga 

dapat mempengaruhi peningkatan subscriber. Hal itu dikarenakan audiens akan 

secara otomatis menekan tombol subscribe yang muncul dari pop-up window agar 

dapat membuka halaman Youtube Diva The Series. 

3.3. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara melihat dan menjabarkan film-film animasi lain 

yang ada di pasaran. Dengan cara ini, dapat diketahui kelebihan film Diva The 

Series dibanding film-film animasi lainnya yang sejenis.  

3.3.1. Observasi Eksisting 

Observasi Eksisting dilakukan penulis untuk mengetahui kelebihan film animasi 

Diva The Series dibandingkan pesaingnya. Setelah memilih beberapa film animasi 

sejenis, penulis akhirnya memutuskan untuk memilih film Adit & Sopo Jarwo, 

Upin & Ipin, serta Dora The Explorer sebagai pembanding. 

3.3.1.1. Analisa Konten 

Observasi dilakukan dengan menjabarkan konten-konten Diva dan pesaingnya, 

yaitu Adit & Sopo Jarwo, Upin & Ipin, juga Dora The Explorer. 

 

Tabel 3.1. Tabel Perbandingan Konten Diva The Series dengan Pesaing-pesaingnya 

 
Diva The 

Series 

Adit & Sopo 

Jarwo 
Upin & Ipin 

Dora The 

Explorer 

Karakter Utama Diva 
Adit, Sopo, dan 

Jarwo 
Upin dan Ipin Dora 

Jenis Kelamin Perempuan  Laki-laki Laki-laki Perempuan  
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Karakter Utama 

Karakter Utama 1 orang 3 orang 2 orang 1 orang 

Jumlah 

Karakter 
5 orang 7 orang 4 orang 3 orang 

Bentuk 

Dimensi 
2 dimensi  3 dimensi 3 dimensi 2 dimensi 

Gambaran 

Umum/ Konten 

Menceritakan 

tentang 

kehidupan 

persahabatan 

anak-anak yang 

sarat dengan 

nilai moral 

yang baik khas 

Indonesia. Film 

dikemas sesuai 

dengan keadaan 

masyarakat 

Indonesia yang 

ragam budaya 

dan suku/ras 

Menceritakan 

tentang 

kehidupan 

sehari-hari di 

kampung yang 

sederhana. Adit 

sering 

berselisih 

dengan Jarwo 

dan Sopo, yaitu 

lelaki-lelaki 

dewasa yang 

selalu berusaha 

mengambil 

keuntungan 

dalam segala 

situasi. 

Menceritakan 

tentang 

kehidupan 

sehari-hari di 

desa Malaysia 

yang 

sederhana. 

Kontennnya 

kental dengan 

unsur Malaysia. 

Upin & Ipin 

digambarkan 

sebagai anak 

yang ceria, 

penuh 

imajinasi, dan 

kadang iseng 

Menceritakan 

tentang 

petualangan 

Dora dalam 

menyelesaikan 

sesuatu. Film 

dikemas 

dengan 

interaktif, yaitu 

saat Dora 

menanyakan 

pertanyaan 

kepada anak-

anak (audiens). 

Pesan / Nilai 

Persahabatan, 

Edukasi, Nilai 

moral, Budi 

pekerti 

Persahabatan, 

Pemecahan 

Masalah 

Persahabatan, 

Kekeluargaan, 

Cinta Negara 

(Malaysia) 

Pengenalan 

barang dan 

alam, 

Pemecahan 

Masalah, 

Petualangan 

Target Audiens 3-9 tahun 5-12 tahun 3-9 tahun 3-7tahun 

Durasi Film 7-8 menit 5-8 menit 100 menit 30 menit 

Media 
VCD/DVD, 

Youtube 
Televisi 

Televisi, 

Youtube 

Televisi, 

Website 
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Bahasa Yang 

Digunakan 
Indonesia Indonesia Melayu Inggris 

Asal Film Indonesia Indonesia  Malaysia 
Amerika 

Serikat 

Produksi 
Kastari 

Animation 
MD Animation Les' Copaque Nickelodeon 

Jumlah Episode 60 episode 40 episode 201 episode 157 episode 

 

3.3.1.2. Analisa Promosi 

Observasi dilakukan dengan membandingkan promosi dan visual promosi 

pesaing-pesaing Diva The Series, yaitu Adit & Sopo Jarwo, Upin & Ipin, dan 

Dora The Explorer. Observasi promosi dilakukan untuk mengetahui style promosi 

dan strategi promosi seperti apa yang dilakukan oleh pesaing-pesaing Diva The 

Series agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. 

1. Adit & Sopo Jarwo 

Dalam promosi film TV Adit & Sopo Jarwo, konten visual terdiri dari 

logo film serta ilustrasi dari karakter-karakter dalam film. Warna-warna 

yang digunakan dalam promosi mengikuti tone warna dari film, juga 

menggunakan aset-aset film nya seperti background kota dan karakter-

karakter film. Kesatuan visual promosi dapat dilihat antara lain melalui 

penempatan logo film yang selalu berada di sebelah kiri banner, serta 

penggunaan ilustrasi karakter-karakter utama dalam film tersebut dalam 

setiap banner nya. Promosi tidak menggunakan copywriting tertentu 

melainkan hanya berupa logo dan ilustrasi saja. 
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Gambar 3.8. Promosi Adit & Sopo Jarwo dalam media web-banner 

(Sumber: http://www.mdanimation.co/) 

 

 Dalam beberapa promosi untuk episode spesial, dimasukkan info 

tambahan seperti judul episode, bintang tamu, waktu penayangan, serta 

stasiun televisi yang menayangkannya. Pada promosi spesial ini, logo 

film tidak diletakkan di sebelah kiri banner seperti biasanya, melainkan 

lebih fleksibel, yaitu kadang diletakkan di sebelah kanan ataupun di 

sebelah kiri. Selain ilustrasi karakter utama, juga ditambahkan ilustrasi 

bintang tamu dalam episode spesial tersebut.  
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Gambar 3.9. Promosi Episode Spesial Adit & Sopo Jarwo  

bersama Armand Maulana 

(Sumber: http://www.mdanimation.co/) 

 

 

Gambar 3.10. Promosi Episode Spesial Adit & Sopo Jarwo  

bersama Cherrybelle 

(Sumber: Youtube MD Animation) 

 

2. Upin & Ipin 

Hampir sama dengan layout promosi Adit & Sopo Jarwo, promosi Upin 

& Ipin juga hanya terdiri dari logo film dan ilustrasi karakter saja tanpa 

copywriting tertentu. Background yang digunakan pun lebih simple, 
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tanpa ada unsur enviroment atau setting latar tempat. Upin & Ipin 

sebagai karakter utama ditempatkan di sebelah kanan banner, sedangkan 

di sebelah kirinya diletakkan logo film dan nomor season/musim.  

 Dalam beberapa banner, terdapat juga judul/tema season tersebut, 

logo developer/produksi, logo televisi yang menayangkan film Upin & 

Ipin, sosial media resmi Upin & Ipin, juga ditambahkan karakter-

karakter lain yang merupakan teman-teman dari Upin & Ipin.  

 

 

 

Gambar 3.11. Promosi Upin & Ipin dalam media web-banner 

(Sumber: http://lescopaque.com/v10/) 

 

 Selain melalui siaran di televisi, film Upin & Ipin juga sudah mulai 

merambah ke media digital yaitu Youtube. Promosi Youtube Upin & 

Ipin terdiri dari ajakan untuk men-subscribe channel Youtube Upin & 
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Ipin serta link untuk melihat channel Youtube nya. Web-banner tersebut 

ditempatkan di halaman website Les' Copaque (lescopaque.com/v10 dan 

upindanipin.com.my).  

 

Gambar 3.12. Promosi Upin & Ipin untuk men-subscribe channel Youtube nya 

(Sumber: http://lescopaque.com/v10/) 

  

 Saat web-banner tersebut di klik di bagian mana saja, maka secara 

otomatis akan terbuka tab baru di browser audiens yang menampilkan 

channel Youtube Upin & Ipin. Tidak hanya itu, saat terbuka halaman 

Youtube tersebut maka akan muncul sebuah pop-up window yang berisi 

button/tombol untuk subscribe ke channel Youtube Upin & Ipin atau 

Les' Copaque. 

 

Gambar 3.13. Pop-up Dialog yang berisi konfirmasi untuk melakukan 

subscribe 

(Sumber: youtube.com/lescopaque) 
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 Dengan adanya pop-up dialog ini, maka secara tidak langsung 

audiens akan  terarahkan untuk mengklik tombol subscribe. Hal itu 

mengakibatkan setiap audiens yang mengunjungi halaman Youtube Les' 

Copaque akan otomatis melakukan subscribe sehingga subscriber 

channel Youtube Upin & Ipin atau Les' Copaque akan terus bertambah.  

 

3. Dora The Explorer 

Seperti kedua film yang lain, promosi film Dora The Explorer juga tidak 

menggunakan copywriting tertentu melainkan hanya berisi logo dan 

karakter film. Background yang digunakan merupakan setting latar 

tempat (biasanya hutan dan pepohonan). Dora dan Boots sebagai tokoh 

utama diletakkan lebih fleksibel, kadang diletakkan menyatu dengan 

logo dan kadang diletakkan di sebelah kiri, sedangkan di sebelah 

kanannya diletakkan logo film Dora The Explorer. 
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Gambar 3.14. Promosi Dora The Explorer dalam media e-banner 

(Sumber: www.google.com) 

 

 Dalam mempromosikan episode spesial atau event tertentu, 

biasanya terdapat tambahan nama event dan temanya.  

 

Gambar 3.15. Promosi event Dora The Explorer 

(Sumber: www.google.com) 

 

 Selain melalui televisi, film-film animasi Dora The Explorer juga 

dapat ditonton di website resmi Nick Jr. (http://www.nickjr.com/dora-

the-explorer/). 
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Gambar 3.16. Film-film Animasi Dora The Explorer dalam website Nick Jr. 

(Sumber: www.nickjr.com/dora-the-explorer) 

 

3.3.1.3. Kesimpulan 

Melalui studi eksisting, dapat disimpulkan bahwa film-film pesaing Diva The 

Series biasanya menggunakan desain dan konten yang hampir sejenis yaitu berupa 

logo film, ilustasi tokoh-tokoh film, background, dan tidak menggunakan 

copywriting tertentu. Media promosinya hampir sejenis, yaitu menggunakan 

media digital (website developer, website partner,  media sosial, dan Youtube).  

  

3.3.2. Observasi Diva The Series 

Observasi Diva The Series dilakukan dengan cara memperhatikan film, alur 

cerita, serta tokoh dan penokohan Diva. Selain itu, juga dilakukan observasi 

mengenai cara promosi film ini di Facebook Page, Twitter, dan Website serta 

visual promosi yang dilakukan melalui Facebook Ads dan Google Ads. 
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3.3.2.1. Analisa Film dan Karakter 

Film animasi Diva The Series menceritakan tentang tokoh Diva, seorang anak 

perempuan yang rajin dan pintar. Ia memiliki 4 orang sahabat yang berasal dari 

suku dan agama yang berbeda. Mereka tinggal bertetangga dan bersekolah di 

tempat yang sama. Selain keempat orang temannya, Diva juga memiliki 

peliharaan yaitu seekor kucing jantan putih bernama Pupus. Setiap harinya selalu 

ada peristiwa menarik yang terjadi di antara mereka.  

 Film ini mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal serta budi pekerti bagi 

anak-anak Indonesia yang menontonnya. Sebagai contoh, dalam salah satu 

episodenya menceritakan tentang Putu, seorang anak laki-laki yang berasal dari 

Bali, merasa minder kepada teman-temannya karena sedang belajar Tari Bali, 

sedangkan dalam masyarakat timbul sebuah paham bahwa anak laki-laki tak 

pantas untuk menari. Teman-temannya yang kemudian mengetahui hal tersebut 

justru merasa kagum dengan kepiawaian Putu dalam menari Tari Bali dan 

bukannya malah mengejek. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai suku dan 

budaya orang lain, karena suku dan budaya tersebut merupakan bagian dari 

keragaman dan kekayaan nusantara. 

 Dengan durasi sekitar 7-8 menit dalam setiap episodenya, membuat 

penyampaian nilai-nilai moral dibuat singkat, padat, dan jelas sehingga audiens 

tidak merasa bosan akibat durasi film yang terlalu lama atau kontennya yang 

bertele-tele. Settingnya pun dibuat ringan dan dekat dengan kehidupan anak-anak 

sehari-hari sehingga terbentuk koneksi dan kedekatan antara film dengan 

audiensnya. 
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 Film Diva The Series tidak terlepas dari keunikan setiap karakternya. 

Berikut ini adalah karakter-karakter dalam film Diva The Series: 

1. Diva  

Diva adalah tokoh utama dalam film Diva The Series ini. Ciri fisiknya 

adalah anak perempuan yang memakai baju berwarna pink dan 

rambutnya dikuncir dua. Diva memiliki sifat rajin dan pintar.  

 Penggunaan warna pink pada baju Diva ini memberikan kesan 

ceria dan jiwa muda, serta identik dengan wanita atau karakter yang 

feminim. Diva diceritakan memiliki sifat yang enerjik dan ceria, 

sehingga melalui penggunaan warna pink pada bajunya, audiens dapat 

melihat sifat-sifat tersebut, tidak hanya melalui penokohannya dalam 

film saja.  

 Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan baju dengan 

warna-warna yang agak muda, Diva menggunakan baju berwarna pink 

tua, menunjukkan bahwa ia adalah tokoh yang ingin ditonjolkan dalam 

film ini.  

 

Gambar 3.17. Diva 

(Sumber: dokumen pribadi Kastari Animation) 
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2. Pupus 

Pupus adalah kucing jantan peliharaan Diva. Ia memiliki bulu berwarna 

putih dan mengenakan pita berwarna hijau muda yang cerah. Sifatnya 

yang suka berbicara dan lucu sering membuat teman-temannya tertawa. 

 Penggunaan warna pada Pupus adalah putih dan hijau muda. 

Secara psikologis, putih melambangkan kejujuran, kepolosan, dan 

kesederhanaan. Penggunaan warna putih sebagai warna yang dominan 

atau background dapat menonjolkan warna lainnya yaitu hijau muda. 

Hijau muda sendiri memberikan kesan ringan dan menyenangkan, sesuai 

dengan karakter Pupus yang selalu membuat orang lain tertawa dengan 

tingkahnya. 

 

Gambar 3.18. Pupus 

(Sumber: dokumen pribadi Kastari Animation) 

 

3. Mona 

Mona adalah teman Diva yang berasal dari Jawa, tepatnya daerah 

Jogjakarta. Ia memiliki tubuh yang sehat dan gendut serta senang makan. 

Sayangnya, sifatnya yang agak cengeng/mudah menangis membuat ia 

sering diejek terutama oleh Tomi.  
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 Walaupun Mona tidak menggunakan pakaian adat Jawa dan tidak 

berbicara dengan bahasa Jawa murni, namun kedaerahannya dapat 

diketahui secara langsung melalui logatnya yang kental dengan medhok 

Jawa. Secara fisik, tubuhnya yang agak bulat memberi kesan baik dan 

bersahabat.  

 Penggunaan warna hijau sangat tepat digunakan untuk baju Mona 

karena memberi kesan sehat dan sensitif, terlihat dari karakternya yang 

memiliki sifat suka makan, gendut, dan cengeng/mudah menangis. 

Aksen kuning muda pada kipas dan sepatu Mona memberikan kesan 

hangat dan semangat/motivasi. 

 

Gambar 3.19. Mona 

(Sumber: dokumen pribadi Kastari Animation) 

 

4. Febi 

Febi adalah teman Diva yang berasal dari Ambon. Sifatnya tegas, berani, 

dan pemaaf. Ia tidak suka kotor dan selalu berbagi dengan teman-

temannya.  

 Selain dari ciri fisiknya, yaitu berkulit hitam manis dan berambut 

keriting kecil-kecil, kedaerahan Febi juga dapat dilihat secara langsung 
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melalui logatnya yang merupakan ciri khas dari masyarakat di Indonesia 

Timur.  

 Penggunaan warna pink muda sangat sesuai dengan karakter Febi 

yang feminim, terlihat dari kesukaannya pada boneka dan kecantikan.  

 

Gambar 3.20. Febi 

(Sumber: dokumen pribadi Kastari Animation) 

 

5. Putu 

Putu adalah teman Diva yang berasal dari Bali. Sifatnya dewasa dan 

pandai berbisnis, bahkan tidak jarang ia bersifat pelit. Seringkali ia 

bersikap nakal juga karena terbawa oleh pengaruh Tomi.  

 Ciri utama Putu adalah namanya yang khas Bali, juga adanya 

hiasan kepala khas Bali yang selalu dipakainya. Warna baju Putu yang 

dominan berwarna oranye/orange memberikan kesan hangat, kreatif, dan 

ceria. Selain itu, warna ini juga melambangkan persahabatan dan dapat 

menciptakan rasa akrab.  
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Gambar 3.21. Putu 

(Sumber: dokumen pribadi Kastari Animation) 

 

6. Tomi  

Tomi adalah teman Diva yang dibesarkan dalam keluarga yang kaya dan 

suka memamerkan mainan mahalnya. Sifatnya nakal, manja, dan mau 

menang sendiri.  

 Selain dari gerak-geriknya di dalam film, sifat iseng Tomi juga 

dapat dilihat dari raut wajahnya yang terlihat nakal. Warna baju Tomi 

yang berwarna biru memberikan kesan emosional dan egosentris, cocok 

dengan sifatnya yang nakal dan egois. Namun sikap egosentris ini 

diimbangi dengan sikap toleran yang dilambangkan dengan celana 

berwarna hijau tua, yang artinya Tomi masih dapat mengakui kesalahan 

yang diperbuatnya dan tidak malu untuk meminta maaf. 

 

Gambar 3.22. Tomi 

(Sumber: dokumen pribadi Kastari Animation) 
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3.3.2.2. Analisa Cara dan Visual Promosi 

Promosi yang aktif dilakukan Kastari Animation untuk melakukan promosi 

tentang Diva The Series sekarang ini antara lain dilakukan melalui website serta 

media sosial Facebook dan Twitter. Promosi Diva The Series sendiri 

menggunakan media Facebook, Twitter, dan website dari Kastari Animation. 

 

 

 

Gambar 3.23. Website Kastari Animation 
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Gambar 3.24. Channel Youtube Diva The Series 

 

 

Gambar 3.25. Facebook Page Kastari Animation 
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Gambar 3.26. Twitter Page Kastari Animation 

 

 Dalam promosi Diva The Series, konten visual berupa ilustrasi karakter di 

film Diva The Series, logo Kastari Animation sebagai creator/developer, logo 

film Diva The Series,  serta info tema episode atau info lainnya. Background yang 

digunakan belum memiliki style sendiri, karena kadang berupa background film 

dan kadang berupa background simple. Promosinya sendiri lebih bersifat 

informatif, yaitu dibuat untuk menginformasikan sesuatu, misalnya untuk 

menginformasikan episode baru, tema baru, dan lain-lain. Beberapa promosi juga 

ada yang bersifat persuasif, yaitu berupa ajakan untuk menonton video animasi 

terbaru.  
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Gambar 3.27. Promosi Diva The series untuk Penayangan di RTV 

(Sumber: Facebook Page Kastari Animation) 

 

 

Gambar 3.28. Promosi Diva The Series episode Menghafal Angka Latin  

(Sumber: Facebook Page Kastari Animation) 

 

 

Gambar 3.29. Promosi Diva The Series episode Diva Bernyanyi 

(Sumber: Facebook Page Kastari Animation) 
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Gambar 3.30. Promosi Diva The Series episode Belajar Huruf Hijaiyah 

(Sumber: Facebook Page Kastari Animation) 

 

 Konten promosi Diva The Series yang bisa dipertahankan adalah ilustrasi 

karakter, logo film Diva The Series, dan logo Kastari Animation. Sayangnya, 

penggunaan font dan komposisi desain dalam promosi Diva The Series dirasa 

kurang tepat sehingga akan diganti. Penggantian font dan komposisi desain ini 

juga dipengaruhi oleh belum adanya patokan style yang digunakan dalam setiap 

promosi Diva The Series.  

 Selain itu, konten promosi yang bisa dipertahankan lainnya adalah sifatnya 

yang bersifat informatif, namun tidak hanya bersifat informatif melainkan juga 

promosinya harus bersifat persuasif. Sifat informatif dapat dipertahankan melalui 

informasi mengenai video terbaru dan lain-lain, namun di samping itu juga harus 

bersifat persuasif, yaitu untuk mengajak para audiens agar melakukan subscribe 

ke channel Youtube Diva The Series.  

 Melihat promosi dari pesaing-pesaingnya, promosi Upin & Ipin dapat juga 

diterapkan dalam promosi Diva The Series. Dalam website Kastari Animation, 

dapat dipasang web-banner yang kontennya bersifat persuasif untuk men-

subscribe channel Diva The Series. Saat web-banner tersebut di klik, maka akan 
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langsung terhubung dengan halaman Youtube Diva The Series, yang selanjutnya, 

muncul pop-up window yang berisi tombol untuk melakukan subscribe terhadap 

channel Diva The Series.  

3.3.2.3. Kesimpulan 

Konten promosi Diva The Series yang akan dipertahankan adalah ilustrasi 

karakter, logo film, dan logo Kastari Animations sebagai creator/developer, 

sedangkan penggunaan font dan komposisi desain akan diganti dengan yang lebih 

sesuai. Dari segi sifat promosi, akan mempertahankan sifat informatif namun juga 

diimbangi dengan sifat persuasif untuk men-subscribe channel Youtube Diva The 

Series. Kelebihan strategi promosi yang dapat diambil oleh Diva The Series 

adalah strategi dari Upin & Ipin yang menggunakan pop-up untuk melakukan 

subscribe saat membuka halaman Youtube nya.  

3.4. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan ketertarikan target audiens, 

yaitu orangtua berusia 30-45 tahun yang memiliki anak berusia 3-9 tahun, 

terhadap film-film animasi yang memiliki konten edukasi. Selain itu, juga untuk 

mengetahui apakah promosi yang dilakukan Kastari Animation untuk 

mempromosikan Diva The Series sudah dapat diterima dengan baik atau belum. 

Kuesioner dilakukan secara online melalui Google Form dan didistribusikan 

kepada orangtua di grup sekolah TK dan SD yang berbeda serta disebarkan 

langsung juga secara pribadi, sehingga total subjek adalah 50 orang. 
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3.4.1. Analisa Kuesioner 

 

Tabel 3.2. Analisa Kuesioner 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Anak-anak suka menonton 

Youtube? 

96% suka menonton 

Youtube 

4% tidak suka 

menonton Youtube 

2 Anak-anak sering menonton 

Youtube? 

82% sering menonton 

Youtube 

18% tidak suka 

menonton Youtube 

3 Pendapat orangtua tentang film 

Youtube yang ditonton anak? 

(dapat memilih lebih dari satu) 

66% berpendapat 

bahwa tontonan 

tersebut kurang 

memberikan 

pengetahuan 

64% berpendapat 

bahwa tontonan 

tersebut kurang 

memiliki pesan 

moral / pesan baik 

yang dapat ditiru 

anak 

4 Orangtua butuh channel Youtube 

yang memiliki konten edukasi dan 

pesan moral untuk ditonton anak? 

96% merasa 

membutuhkan 

4% merasa tidak 

membutuhkan 

5 Orangtua merasa channel edukasi 

Youtube sangat menarik? 

98% merasa hal 

tersebut menarik 

2% merasa hal 

tersebut tidak 

menarik 

6 Orangtua ingin anak-anak 

menonton channel Youtube yang 

bersifat edukasi 

96% ingin anaknya 

menonton channel 

Youtube yang 

bersifat edukasi 

4% tidak ingin 

anaknya menonton 

channel Youtube 

yang bersifat edukasi 

7 Orangtua pernah mendengar/ 

mengetahui tentang film Diva The 

Series? 

96% tidak pernah 

mengetahui tentang 

film Diva The Series 

4% pernah 

mengetahui tentang 

film Diva The Series 

8 Orangtua tertarik untuk 

mengarahkan anak-anaknya 

menonton Diva The Series? 

94% tertarik untuk 

mengarahkan anak-

anaknya menonton 

Diva The Series 

6% tidak tertarik 

untuk mengarahkan 

anak-anaknya 

menonton Diva The 
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Series 

9 Orangtua tertarik untuk men-

subscribe channel Diva The 

Series? 

92% tertarik untuk 

men-subscribe 

channel Diva The 

Series 

8% tidak tertarik 

untuk men-subscribe 

channel Diva The 

Series 

 

3.4.2. Kesimpulan  

Dari hasil kuesioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak-anak suka dan sering 

menonton Youtube, namun para orangtua berpendapat bahwa film-film yang 

ditonton anak mereka kurang memberikan pengetahuan kepada anak serta kurang 

memiliki pesan moral yang dapat ditiru oleh anak. Oleh karena itu, para orangtua 

merasa membutuhkan sebuah channel Youtube yang bersifat edukasi, yaitu Diva 

The Series. Sayangnya kebanyakan orangtua belum mengetahui tentang Diva The 

Series, padahal mereka sangat tertarik untuk mengetahui dan mengarahkan anak-

anak mereka untuk menonton film Diva The Series. 

3.5. Analisa SWOT 

Penulis melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and 

Threat) untuk mengetahui potensi, daya tarik, dan kelemahan dari media promosi 

yang akan dibuat. 

1. Strength (Kekuatan) 

Kekuatan dari promosi Diva The Series adalah tidak terbatas oleh 

tempat dan waktu, karena penyebaran film nya adalah melalui internet 

yaitu channel Youtube yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 
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Kontennya sendiri sangat Indonesia sehingga lebih dekat dengan anak-

anak Indonesia dan mencerminkan nilai moral dan edukasi yang lebih 

nyata di kalangan anak-anak Indonesia.  

 Dibandingkan dengan Adit dan Sopo Jarwo (Indonesia) yang lebih 

mencerminkan tentang kehidupan sehari-hari di sebuah kampung, Diva 

The Series tidak hanya berlatar di sebuah perumahan, melainkan juga 

di sekolah. Juga bila dibandingkan dengan Upin dan Ipin (Malaysia) 

yang membawa tema kehidupan di Malaysia, dan Dora The Explorer 

(Amerika Serikat) yang membawa tema petualangan. 

2. Weakness (Kelemahan) 

Kelemahan dari promosi Diva The Series adalah penyebaran media 

promosi secara konvensional hanya terbatas pada daerah Jabodetabek 

sehingga tidak dapat menjangkau daerah-daerah lain di luar 

Jabodetabek. Selain itu, Diva The Series hanya mencakup skala 

nasional, tidak seperti Upin & Ipin serta Dora The Explorer yang 

skalanya sudah internasional. 

3. Opportunities (Peluang) 

Peluang dari promosi Diva The Series ini adalah belum adanya 

channel Youtube berbasis edukasi seperti channel Youtube Diva The 

Series di Indonesia, artinya Diva The Series belum memiliki pesaing di 

Indonesia. 
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4. Threat (Ancaman) 

Ancaman yang dapat dihadapi dari promosi Diva The Series ini adalah 

bahwa anak-anak Indonesia lebih mengenal film Upin dan Ipin serta 

Dora The Explorer yang mana memiliki skala lebih luas yaitu skala 

internasional. Selain itu, dengan lebih banyak menonton atau mengenal 

film luar seperti Upin & Ipin dan Dora The Explorer, anak-anak mulai 

melupakan nilai-nilai moral dan budaya asli Indonesia.  
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