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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Setelah melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 11 maret 2015 dan berlokasi 

di Serpong Menurut Bapak Mulia Anton , PT. Visi Kreasi Internasional adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang distribusi mainan edukatif. Perusahaan ini 

didirikan pada tahun 2009 olehnya di Jakarta, tepatnya di Gedung Lindeteves Trade 

Center, Jl. Hayam Wuruk No.127, Jakarta Barat. Sejak berdirinya perusahaan ini, 

PT. Visi Kreasi Internasional telah mendistribusikan produknya ke seluruh 

Indonesia dan juga menjadi distributor di tempat-tempat seperti Gramedia. Tidak 

ingin hanya menjadi distributor mainan edukatif, akhirnya PT. Visi Kreasi 

Internasional mulai mengembangkan usahanya dengan membangun 

RumahEdukasi pada tahun yang sama.  

RumahEdukasi merupakan tempat menyedia sarana pendidikan kreatif yang 

berfokus pada pelatihan, field trip, lomba yang diperuntukan bagi guru, orang tua, 

karyawan, siswa serta mahasiswa dalam pengembangan keterampilan memecahkan 

masalah. Pada awalnya RumahEdukasi didirikan di dua tempat yaitu di Gedung 

Lindeteves Trade Center dan di daerah Bumi Serpong Damai, kemudian pada tahun 

2011, kedua tempat tersebut ditutup dan lokasi RumahEdukasi pun dipindahkan ke 

Ruko Paramount Dot Com Blue Blok D No. 33, Serpong hingga saat ini.  
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Gambar 3.1.  Logo RumahEdukasi 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada tahun 2011, RumahEdukasi mulai melebarkan sayapnya dengan 

membuka Creative Club. Creative Club merupakan klub pengembangan 

ketrampilan anak dengan metode belajar yang dapat meningkatkan kreativitas, 

kecerdasan, karakter, konsentrasi, imajinasi, logika berpikir, spasial dan sistem 

motorik anak. Creative Club dibentuk dengan harapan dapat menjadi sarana 

pendidikan informal yang bermanfaat untuk anak-anak tetapi tidak membuat anak-

anak menjadi bosan dan jenuh dalam belajar. Creative Club sendiri mematok harga 

yang tergolong standar dengan pelayanan yang diberikan yaitu dimulai dari harga 

Rp.2.000.000,00 – Rp.2.400.000,00 untuk 24 kali pertemuan selama 90 menit per 

pertemuan. 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Struktur perusahan PT. Visi Kreasi Internasioal 

(Dokumentasi pribadi) 

PT. Visi Kreasi Internasional 

RumahEdukasi 

Creative Club 
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3.2. Data 

3.2.1. Wawancara 

Langkah awal yang dilakukan penulis untuk memperoleh data adalah dengan 

melakukan wawancara dengan Bapak Mulia Anton mengenai Creative Club. Hal 

tersebut dipilih oleh penulis karena penulis merasa tidak memungkinan untuk 

melakukan observasi mengingat keberadaan Creative Club yang berlokasi di 

RumahEdukasi ternyata telah resmi ditutup pada tahun 2013. Penutupan yang 

dikarenakan sepinya peminat dan kurangnya media promosi tidak membuat Bapak 

Mulia Anton berdiam diri dengan menerima keadaan. Sejak akhir tahun 2014, 

Beliau berencana untuk membuka kembali Creative Club karena merasa bahwa 

Creative Club masih memiliki peluang usaha yang baik di masyarakat. Penulis juga 

meminta data-data mengenai Creative Club yang masih disimpan, baik itu 

informasi maupun dokumentasi visual.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Bapak Mulia Anton 

(Dokumentasi pribadi) 
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3.2.2. Observasi 

Selanjutnya penulis melakukan berbagai observasi diantaranya adalah observasi 

terhadap lokasi Creative Club. Lokasi Creative Club yang terletak di Ruko 

Paramount Dot Com Blue Blok D No. 33, Serpong dirasa kurang strategis karena 

letaknya jauh dari jalan utama Serpong yang ramai dilalui orang. Menurut Ibu 

Juwita selaku petugas Secure parking yang menjadi perusahan keamanan parkir di 

area Paramount Land terdapat kurang lebih 2.500 kendaraan per hari yang terdiri 

dari mobil dan motor yang masuk ke dalam kawasan ruko Paramount Dot Com. 

Biasanya pengunjung hanya melewati area depan ruko dan tidak memutar ke bagian 

belakang ruko yang merupakan lokasi dari Creative Club. Lokasinya yang seperti 

itu membuat Creative Club kurang dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga 

membuat pemasarannya kurang efektif. 

 

 

Gambar 3.4. Ibu Juwita petugas Secure parking 

(Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.5. Gedung RumahEdukasi 

(Dokumentasi pribadi) 

 

Penulis juga melakukan observasi di area sekitar Serpong guna mencari 

lokasi yang sesuai untuk peletakan media promosi. Berdasarkan observasi tersebut 

didapati bahwa media promosi untuk Creative Club haruslah ditempatkan pada 

lokasi yang sering dilewati oleh pangsa pasar. Mengingat pangsa pasar dari 

Creative Club adalah orang tua berusia 26-40 tahun, maka lokasi yang tepat untuk 

media promosi adalah daerah sekolah, pasar dan mall. Berikut ini adalah lokasi 

yang menjadi tempat observasi penulis: 

1. Summarecon Mall Serpong 
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2. Sekolah Penabur Gading Serpong 

3. Jl. Scientia Boulevard 

4. Pasar Paramount 

5. Flavor Bliss, Alam Sutera 

Berdasarkan hasil observasi, penulis juga mendapati bahwa Creative Club 

memiliki layanan yang baik dari segi fasilitas maupun materi pengajaran. Berbagai 

fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan antara lain: 

1. Pendidikan kreatif kepada anak sejak usia 4-8 tahun. 

2. Pengajar profesional dengan standar S-1. 

3. Kurikulum pengajaran yang dirancang langsung oleh Bapak Mulia Anton, 

yang dikenal sebagai lulusan pendidikan psikologi pada salah satu 

universitas di Jakarta. 

4. Ruangan kelas ber-AC yang terdiri dari: 

1. Ruangan kecil (berukuran 3m x 5m) 

2. Ruangan sedang (berukuran 5m x 7m) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Ruangan kelas ukuran sedang 

(Dokumentasi pribadi) 
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3. Ruangan besar (berukuran 5m x 11m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jam belajar yang fleksibel sesuai dengan permintaan. 

6. Berbagai mainan edukatif yang telah diakui secara internasional. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Mainan yang disediakan RumahEdukasi 

(Dokumentasi pribadi) 

Gambar 3.7. Ruangan kelas ukuran besar 

(Dokumentasi pribadi) 
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7. Pemberian sertifikat dan penghargaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Mainan yang disediakan RumahEdukasi 

(Dokumentasi pribadi) 

Gambar 3.10. Penghargaan yang disediakan pihak RumahEdukasi 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.2.3. Kuisioner / Angket 

Penulis melakukan survei lapangan dengan memberikan kuisioner kepada 60 calon 

konsumen yang berusia 26-40 tahun secara acak di lokasi Summarecon Mall 

Serpong dan sekitar sekolah Penabur Gading Serpong pada tanggal 2 – 8 april 2015. 

Berdasarkan kuisioner yang dibagikan, didapati bahwa Serpong merupakan 

domisili terbanyak dari responden yaitu sebanyak 44 responden, sedangkan hanya 

seperempat lebih dari total responden yang tinggal di luar Serpong. 

 

Tabel 3.1. Diagram kuisioner domisili responden 

(Dokumentasi pribadi) 

 Untuk kisaran penghasilan per bulan yang diperoleh responden, ternyata 

sebanyak 23 responden memiliki penghasilan kurang dari sama dengan Rp 

8.000.000. Diikuti dengan 17 responden yang memiliki penghasilan kurang dari 

sama dengan Rp 5.000.000 dan tidak sedikit juga yang memiliki penghasilan 

kurang dari sama dengan Rp 12.000.000 yaitu sebanyak 15 responden. Ini 

membuktikan bahwa sebagian besar responden sesuai untuk pasaran harga yang 

ditawarkan oleh Creative Club yaitu dengan target pasar menengah keatas. 
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Tabel 3.2. Diagram kuisioner penghasilan reponden per bulan 

(Dokumentasi pribadi) 

 Selain penghasilan per bulan, penulis juga memperoleh data responden 

perihal jumlah pengeluaran per bulan. Hampir setengah dari total responden 

menjawab mereka memiliki pengeluaran kurang dari sama dengan Rp 5.000.000 

per bulan. Di samping itu tidak sedikit juga responden yang menjawab bahwa 

mereka memiliki pengeluaran kurang dari sama dengan Rp 3.000.000 yaitu 

sebanyak 16 responden. Data tersebut membuktikan bahwa sebagian besar 

responden berasal dari keluarga menengah ke atas. 

 

Tabel 3.3. Diagram kuisioner pengeluaran reponden perbulan 

(Dokmentasi pribadi) 
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 Hasil survei lapangan juga membuktikan bahwa sebenarnya tidak sedikit 

orang-orang yang sudah mengetahui apa yang dimaksud pusat pelatihan kreativitas 

anak. Sebanyak 36 responden yang menyatakannya turut memperkuat asumsi 

bahwa sebenarnya masih banyak calon konsumen potensial yang bisa menjadi 

target Creative Club. 

 

Tabel 3.4. Diagram kuisioner responden yang mengetahui pusat pelatihan anak 

(Dokumentasi pribadi) 

  Namun sangat disayangkan sekali bahwa hanya 8 responden yang 

mengetahui keberadaan Creative Club, padahal Creative Club memiliki calon 

konsumen potensial yang cukup tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa media 

promosi dari Creative Club masih sangat kurang. 

 

Tabel 3.5. Diagram kuisioner responden yang mengetahui Cretive Club 

(Dokumentasi pribadi) 
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 Untuk mengetahui media promosi yang efektif untuk Creative Club, penulis 

melakukan survei mengenai media promosi apa yang menjadi kegemaran 

responden. Dari survei tersebut, diperoleh bahwa 43 responden ternyata lebih sering 

mendapatkan informasi melalui media cetak. Hal tersebut membuktikan bahwa 

media cetak yang terbilang konvensional, tetap menjadi pilihan utama untuk 

mendapatkan informasi. 

 

Tabel 3.6. Diagram kuisioner media yang digunakan responden untuk mendapatkan 

informasi 

(Dokumentasi pribadi) 

 Dari berbagai media promosi yang ada, ternyata sebagian besar responden 

memeperoleh informasi mengenai tempat kursus dari x-banner, poster, spanduk 

flyer yang merupakan media cetak. Sedangkan media cetak lainnya seperti reklame, 

koran dan baliho ternyata kurang diminati oleh responden. 

 

Tabel 3.7. Diagram kuisioner media yang dilihat ketika responden memilih tempat kursus 

(Dokumentasi pribadi) 
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 Berbagai pertimbangan responden dalam memilih tempat kursus, juga 

menjadi poin penting untuk perancangan media promosi Creative Club, sehingga 

penulis juga melakukan survei terhadap hal tersebut. Hasil survei membuktikan 

bahwa lokasi, keamanan, fasilitas dan harga merupakan urutan pertimbangan utama 

dari responden dalam memilih tempat kursus. Hal ini menunjukkan bahwa media 

promosi Creative Club harus bisa memasarkan lokasi Creative Club dengan lebih 

lagi karena terbukti bahwa lokasi menjadi poin terpenting dari semuanya.  

 

Tabel 3.8. Diagram kuisioner pertimbangan responden dalam memilih tempat kursus anak 

(Dokumentasi pribadi) 

 Dari hasil kuisioner yang telah di kumpulkan oleh penulis maka, dapat 

disimpulkan bahwa target pasaran dengan umur 26-40 tahun, khusus nya berlokasi 

di Serpong dan sekitarnya memiliki tingkat ekonomi menengah keatasn dan banyak 

diantara mereka yang tidak mengetahui keberadaan dari Creative Club. 

Kesimpulannya, Creative Club telah memenuhi kriteria dari pangsa pasar yang ada 

yaitu memiliki harga yang sesuai, selain itu terbukti bahwa Creative Club belum 

dikenal oleh masyarakat sehingga masih dibutuhkan media promosi. 
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3.2.4. Analisis Kompetitor 

Creative Club sebagai tempat pelatihan kreativitas anak tentunya memiliki 

kompetitor-kompetitor yang juga memiliki target market yang kurang lebih sama. 

Penulis juga telah menganalisa data-data kompetitor guna untuk mendapatkan 

SWOT dari kompetitior. Penulis akan menjelaskan salah satu kompetitor dari 

Creative Club yaitu Froggy Edutography. 

3.2.4.1.  Wawancara Dengan Pihak Kompetitor 

Penulis melakukan wawancara dengan pihak Froggy Edutography melalui Bapak 

Julius dan Bapak Agung selaku Event Marketing pada tanggal 14 April 2015. 

Gambar 3.11. Gedung Floating Casttle Froggy Edutography 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Mereka menjelaskan bahwa Froggy Edutography yang didirikan sejak November 

2013 merupakan tempat untuk menggali bakat dan cita-cita anak dengan metode 

yang dirancang oleh beberapa pakar pendidikan, salah satunya adalah ketua 

Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi atau yang lebih akrab dikenal sebagai 

Kak Seto. Untuk membangun konsep Froggy Edutography ternyata diperlukan 

observasi yang cukup lama yaitu sekitar 5 tahun sebelum akhirnya diwujudkan 

menjadi lembaga pendidikan yang terpercaya.  

Gedung Froggy Edutography yang terletak di Jl. BSD Grand Boulevard 

Cluster Commercial Park Barat No. 1, BSD City ini dibangun dengan bentuk yang 

menyerupai istana terbang untuk menarik perhatian anak-anak. Di dalamnya 

terdapat banyak ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk membantu anak-

anak menemukan cita-cita mereka. Program edutography yang ditawarkan oleh 

Froggy Edutography ini merupakan satu-satunya di Indonesia sehingga 

memberikan kesan tersendiri bagi orang-orang. 

Gambar 3.12. Bapak Julius dan Bapak Agung selaku representatif dari Froggy Edutography 

(Dokumentasi pribadi) 
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3.2.4.2. SWOT Froggy Edutography 

Strength Weakness 

 Memiliki metode pelatihan yang berbeda 

yaitu program edutography goal setting 

yang tidak ditemukan pada kompetitor 

lainnya. 

 Dipantau langsung oleh motivator, 

psikolog dan tenaga ahli di setiap sesi 

pembelajaran. 

 Memiliki kerjasama dengan banyak 

sponsor, lembaga edukasi dan media 

massa. 

 Lokasi yang tidak aman dan cukup 

jauh dari tempat tinggal masyarakat. 

 Promosi yang kurang sehingga hanya 

dikenal oleh pihak-pihak sekolah 

(kontrak). 

Opportunity Threat 

 Menjadi satu-satunya lembaga 

pendidikan dengan program 

menemukan cita-cita dan meraih 

keberhasilan anak di Indonesia. 

 Harga yang ditawarkan terlalu tinggi 

yaitu mulai dari Rp.17.850.000,00 

per anak untuk 12 kali pertemuan. 

Harga tersebut jauh lebih mahal 

dibandingkan kompetitor lainnya. 

 

Gambar 3.13. Tabel SWOT Froggy Edutography 

(Dokumentasi pribadi) 
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 Salah satu media promosi yang digunakan oleh Froggy Edutography adalah 

brosur dengan ukuran 29,5cm x 21cm dengan format 9,83cm x 9,83cm x 9,83cm 

dan dilipat menjadi 3 bagian, dicetak depan belakang. Untuk bahannya sendiri 

menggunakan bahan bermaterial kertas art paper 120gr yang dilaminating doff. 

Kontennya berisikan mengenai hasil penelitian dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan masa depan anak dan ilustrasinya serta alamat lengkap 

Gambar 3.14. Salah satu media promosi Froggy Edutography 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Froggy Edutography. Namun pada brosur tersebut tidak sama sekali mejelaskan apa 

itu Froggy Edutohraphy. 

Setelah penulis meneliti media promosi apa saja yang telah digunakan 

Froggy Edutography dan mendapatkan sampelnya, penulis menguraikannya dalam 

bentuk tabel SWOT sebagai berikut: 

 

Strength Weakness 

 Memiliki tingkat keterbacaan yang 

cukup tinggi. 

 Isi dari brosur yang terbilang cukup 

padat, juga disertai dengan ilustrasi 

yang dapat memudahkan calon 

konsumen untuk memahami pelayanan 

yang ditawarkan Froggy 

 

  Memiliki desain yang terbilang terlalu 

simpel dan tidak menarik. 

 Tidak memasukkan logo Froggy 

Edutography 

 Informasi yang disajikan kurang 

terstruktur sehingga calon konsumen 

harus mendapat penjelasan dari Froggy 

untuk dapat memahami isi brosur 

Opportunity Threat 

 Memiliki peluang sebagai media 

promosi yang dapat membuat 

konsumen lebih mengenal konsep 

edutography.  

 Dengan warna dan desain yang 

terbilang monoton membuat calon 

konsumen tidak tertarik untuk 

membacanya 

Gambar 3.15. Tabel SWOT desain media promosi Froggy Edutography 

(Dokumentasi pribadi) 
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3.2.5. Analisis SWOT Creative Club 

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan SWOT dari Creative Club, 

hasilnya sebagai berikut: 

Strength Weakness 

 Harga lebih murah dari pada kompetitor 

yaitu Rp.75.000,00 - Rp.100.000,00 / 

pertemuan. 

 Standarisasi mainan internasional yang 

terpercaya. 

 Lokasi yang aman dan bersih (Area 

Paramont Land). 

 Memiliki metode pelatihan yang berbeda 

dari kompetitornya. 

 Promosi yang kurang sehingga tidak 

dikenal masyarakat sekitar. 

 Lokasi yang kurang strategis. 

Opportunity Threat 

 Creative Club memiliki fasilitas berupa 

mainan terlengkap dengan kualitas 

standar internasional dikarenakan 

RumahEdukasi sendiri adalah distributor 

mainan tersebut. 

 Kompetitor lebih dahulu melakukan 

promosi sehingga membuat kompetitor 

lebih dikenal masyarakat (Froggy 

Edutography). 

 

 

Gambar 3.16. Tabel SWOT Creative Club 

(Dokumentasi pribadi) 

 

Melalui SWOT yang telah diuraikan oleh penulis, terlihat bahwa ancaman 

utama yang di alami Creative Club berasal dari kurangnya promosi yang digunakan 
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sehingga membuat kompetitor lainnya lebih dikenal masyarakat. Namun Creative 

Club memiliki daya tarik tersendiri dalam melawan kompetitornya yaitu memiliki 

metode pelatihan yang berbeda dalam membentuk dan melatih motorik dan 

kretivitas anak yang tidak terdapat pada kompetitor lainnya. Maka dari itu penulis 

akan merancangkan media promosi untuk Creative Club guna memperkenalkannya 

pada masyarakat dan memperlihatkan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan 

Creative Club dibandingkan kompetitor lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Brosur Creative Club 

(Dokumentasi pribadi) 

 

Salah satu media promosi selain web banner yang digunakan oleh Creative 

Club adalah brosur dengan ukuran 31,2cm x 21cm. Untuk bahannya sendiri 

menggunakan bahan bermaterial kertas art carton 190gr. Kontennya berisikan 

manfaat dari mainan kreativitas, ajakan bergabung dengan tempat terbatas, harga 

yang ditawarkan dan alamat lengkap dari Creative Club. 
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Gambar di atas merupakan poster Creative Club yang digunakan sebagai 

media promosi terdahulu. Penulis akan menguraikan SWOT dari poster tersebut 

sebagai berikut: 

Strength Weakness 

 Terlihat colorful dan memiliki informasi 

yang cukup jelas. 

 Untuk membaca poster tersebut 

memerlukan waktu yang lebih sehingga 

kurang efektif bila di letakan di tempat 

umum. 

Opportunity Threat 

 Memiliki peluang sebagai media promosi 

yang membuat konsumen dapat lebih 

mengenal Creative Club. 

 Tingkat keterbacaan yang kurang 

membuat konsumen menjadi 

enggan membacanya lebih lanjut. 

Gambar 3.18. Tabel SWOT desain media promosi Creative Club 

(Dokumentasi pribadi) 
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3.3. Mind Mapping 

Dalam proses mind mapping  yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa 

keyword yang menjadi poin-poin dalam acuan pembuatan brainstorming, tema, 

konsep dan sketsa desain media promosi Creative Club. 

 

 

 

Gambar 3.19. Mind mapping 

(Dokumentasi pribadi) 
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3.4. Konsep Kreatif 

Mind mapping yang telah dibahas sebelumnya menghasilkan poin-poin yang 

membentuk big idea Creative Club. Setelah melewati pertimbangan dan seleksi, 

penulis menentukan kata kunci yang sesuai sebagai landasan untuk melakukan 

konsep kreatif yaitu dimana penulis dapat menemukan konsep untuk perancangan 

media promosi Creative Club yang mencermikan unsur kreatif, fun, colorful, aman 

dan nyaman.. 

 Media yang digunakan ditentukan berdasarkan dari kuisioner yang telah 

dibagikan kepada target audiens. Media yang akan digunakan antara lain brosur, x-

banner, hanging banner, merchandise dan iklan majalah. Selain media cetak, 

penulis juga menggunakan media digital yaitu web banner.
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