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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Data Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset kualitatif. 

Metode riset kualitatif merupakan cara penelitian dengan mengolah dan 

menganalisis kata-kata. Melalui metode riset kualitatif, penulis dapat terlibat 

langsung dan berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

Beberapa cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data adalah 

wawancara, kuesioner, dan observasi. 

Wawancara dilakukan guna mendapatkan cara pandang dan pola pikir dari 

narasumber  yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang didapat melalui 

wawancara ini juga mengandung pengalaman dan pengetahuan narasumber. 

Penulis melakukan wawancara kepada 1001buku dan Pemilik dari Taman Baca 

Warabal. Proses wawancara yang dilakukan diawali dengan menentukan 

pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan penulis ajukan kepada narasumber. Saat 

wawancara sedang berlangsung dan narasumber memberikan jawaban dari 

pertanyaan pokok tersebut, beberapa pertanyaan lain muncul secara spontan untuk 

memperdalam informasi yang didapatkan. 

Penulis juga melakukan observasi langsung. Observasi yang dilakukan 

penulis adalah di event CSR yang bekerja sama dengan 1001buku dan kegiatan di 

Taman Baca Warabal. Observasi dilakukan dengan mengamati dan ikut ambil 

bagian dalam kegiatan tersebut. Dengan dilakukannya observasi ini, penulis 
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memperoleh data tentang bagaimana alur donasi buku berlangsung dan pengguna 

buku donasi tersebut. 

Penulis juga membuat kuesioner yang dibagikan kepada orang-orang yang 

pernah memberikan donasi berupa buku. Melalui kuesioner ini, didapatkan data 

mengenai karakteristik target khalayak, khususnya motivasinya ketika 

menyumbangkan buku. Selain itu, didapat juga data mengenai media yang dekat 

dengan khalayak. Selain wawancara, observasi, dan kuesioner, penulis juga 

mempelajari data berupa data eksisting mengenai visual pengumpulan donasi 

yang sudah pernah dibuat sebelumnya. 

3.1.1. 1001buku 

1001buku adalah sebuah organisasi non-profit yang bertujuan untuk mendukung 

ketersediaan buku bacaan untuk anak. 1001buku dicetuskan pertama kali pada 

tahun 2002 oleh Upik Djalins, Ida Sitompul dan Santi Soekanto. Pada 10 Januari 

2003, 1001buku resmi menjadi sebuah organisasi berbasis kerelawanan yang 

terhubung dengan taman-taman baca di berbagai daerah. Nama 1001buku diambil 

dari tanggal terbentuknya organisasi ini yaitu 10-01. Selain itu nama 1001buku 

juga melambangkan 1001 impian yang dimiliki oleh anak-anak dan hendak 

didukung dengan tersedianya buku bacaan bagi mereka. 

 Berdasarkan wawancara dengan Ama Erithia, salah seorang pengurus 

1001buku, rendahnya minat baca yang terlihat di Indonesia bukan disebabkan 

karena kurangnya keinginan untuk membaca, tetapi karena kurangnya akses buku-

buku bacaan. 1001buku melihat bahwa anak-anak di taman baca begitu antusias 
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membaca saat mendapatkan buku-buku bacaan baru. Sebagai generasi penerus 

bangsa, anak-anak perlu dibekali ilmu dan bacaan yang berkualitas. Hal inilah 

yang mendasari kegiatan 1001buku. 

 

Gambar 3.1. Logo 1001buku 
(1001buku.or.id) 

Sekretariat 1001buku atau yang disebut dengan Rumah 1001buku terletak 

di Jl. Menara Air No. 19 Rt.07 Rw.11, Manggarai, Jakarta Timur. Saat ini 

1001buku memiliki jaringan dengan ratusan taman baca yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Pada tahun 2014 ini tercatat 300 taman bacaan aktif yang mendapatkan 

kiriman buku dari 1001buku secara rutin. Setiap tahunnya 1001buku menerima 

sekitar 20 pendaftaran taman baca baru. 

1001buku mengirimkan buku bacaan ke taman baca aktif secara rutin. 

Buku tersebut diperoleh 1001buku melalui Book Drop Box, company social 

responsibility, dan donatur yang secara individu datang langsung ke rumah 

1001buku. Buku yang diterima oleh 1001buku diutamakan adalah buku bacaan 

anak seperti buku cerita, buku pengetahuan umum untuk anak, majalah anak, dan 

lain sebagainya. Jenis buku yang dikirimkan ke taman baca juga berbagai macam 
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tergantung pada permintaan taman baca tersebut misalnya permintaan buku jenis 

bacaan anak, keterampilan, kreativitas, buku agama, dan lain sebagainya. 

Book Drop Box adalah media pengumpulan buku yang berupa kotak 

sebagai wadah untuk menerima donasi buku. Book Drop Box diletakkan di Rumah 

1001buku, rumah-rumah relawan, dan pihak yang berniat membuka 1001buku di 

tempatnya. Untuk membuka Book Drop Box, mereka hanya perlu mendaftar 

kepada 1001buku dengan adanya penanggung jawab, dan memiliki kotak untuk 

dropbox, atau bisa meminjam kotak dari 1001buku. 

 

Gambar 3.2. Book Drop Box yang Berada di di Rumah 1001buku 
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Gambar 3.2. Salah Satu Display Book Drop Box 1001buku 
(Dokumentasi 1001buku) 

Book Drop Box yang berada di teras Rumah 1001buku ini berbentuk 

kubus dengan ukuran 60cm x 60cm x 60cm. Book Drop Box ini terbuat dari 

material triplek. Penutup di bagian atasnya tidak disertai engsel, namun diberikan 

pegangan pada bagian tengahnya untuk membuka kotak tersebut. 

Sebagian perusahaan memiliki program Company Social Responsibility 

yaitu suatu kegiatan yang diadakan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung 

jawabnya secara sosial kepada masyarakat. Bentuk dari CSR misalnya dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, pemberian 

beasiswa, dan lain sebagainya (usaha-kecil.com) Beberapa perusahaan sempat 

bergabung dengan 1001buku untuk program tersebut. Perusahaan-perusahaan 

tersebut melakukan pengumpulan buku yang kemudian disalurkan melalui 

1001buku. 

Salah satu perusahaan yang pernah melakukan CSR dengan 1001buku 

adalah Bank Ekonomi. Dalam acara bertemakan Connect Deeper, Bank Ekonomi 

mengadakan suatu Family Gathering bagi karyawannya di area Snow Bay, Taman 
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Mini Indonesia Indah. Untuk mendapatkan tiket masuk ke sana, para karyawan 

harus menyumbangkan buku bacaan anak sejumlah anggota keluarga yang akan 

ikut menghadiri acara tersebut. 

Di lokasi Family Gathering juga dibuka Book Drop Box untuk 

mengumpulkan buku bacaan anak. Para karyawan yang hadir dapat 

menyumbangkan buku bacaan anak dan kemudian mendapatkan gift. Gift yang 

diberikan pada saat itu berupa tumbler yang dapat digunakan untuk wadah 

minuman sehari-hari. Tumbler tersebut dikemas di dalam plastik transparan. Di 

dalam kemasan plastik ditambahkan juga tulisan ucapan terima sudah 

mendonasikan buku. 

 

Gambar 3.3. 1001buku di Event CSR 
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Gambar 3.4. Book Drop Box yang Digunakan Saat CSR 
 

Book Drop Box yang digunakan untuk menampung buku selama event 

tersebut adalah berupa kardus berukuran 80 cm x 80 cm x 80 cm. Pada bagian 

depan ditempelkan label bertuliskan “Donate Your Book Here”. 

 

Gambar 3.5. Buku yang Terkumpul 
 

Pada akhir acara dan ditutupnya Book Drop Box ini, buku yang berhasil 

terkumpul berjumlah 316 buah buku. Buku-buku tersebut antara lain buku cerita 

anak, buku ilmu pengetahuan umum, buku pelajaran, komik, dan novel. 
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Gambar 3.6. Gift yang Dapat Ditukarkan dengan Buku 

 
Gambar 3.7. Ucapan Terima Kasih yang Terdapat pada Gift yang Ditukarkan 

 

Semua buku yang diterima dikumpulkan di Rumah 1001buku. Buku-buku 

tersebut kemudian dipilah untuk dikirimkan kepada taman-taman baca 

berdasarkan kebutuhan masing-masing taman baca. Kegiatan memilah, 

mengemas, hingga mengirimkan buku disebut sebagai Sort-Pack-Distribute. 
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Gambar 3.8. Kegiatan Sort-Pack-Distribute pada 19 Oktober 2014 

 

 

Gambar 3.9. Buku yang Diterima oleh Taman Baca 
 

Berikut adalah tabel capaian 1001buku. Capaian yang berhasil dicatat dari 

tahun 2011 hingga 2014 berupa statistik jumlah buku yang berhasil dikumpulkan, 

jumlah buku yang berhasil didistribusikan, dan jumlah taman baca. 
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Tabel 3.1. Capaian 1001buku 

Tahun Jumlah Buku yang 

Dikumpulkan 

Jumlah Buku yang 

Disalurkan 

Jumlah Taman Baca 

2011 8963 7975 255 

2012 47219 29606 275 

2013 36255 22300 295 

2014 11910 6070 315 

 

 

Gambar 3.10. Diagram Buku yang Diterima dan Disalurkan oleh 1001buku 
 

Pada tabel dan diagram diatas terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah 

buku yang berhasil dikumpulkan oleh 1001buku dari tahun 2012 hingga 2014. 

Penurunan jumlah buku yang dikumpulkan ini berdampak pada penurunan jumlah 

buku yang disalurkan ke taman baca. Sementara itu, jumlah taman baca yang 

bergabung dengan 1001buku terus meningkat tiap tahunnya. 
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24170
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Berdasarkan hasil wawancara, pada saat terjadinya penurunan angka 

capaian pengumpulan buku disebabkan oleh sedikitnya donatur yang 

mendonasikan bukunya. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kegiatan lain 

di luar 1001buku yang melakukan kegiatan pengumpulan donasi dengan 

kepentingan yang lebih mendesak seperti donasi untuk korban bencana alam. 

Media yang digunakan oleh 1001buku untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat saat adanya event adalah banner, brosur, dan pakaian relawan. 

Sementara untuk media informasi umum adalah website dan social media. Selain 

Facebook dan Twitter, juga dapat ditemukan video-video mengenai 1001buku dan 

kegiatan-kegiatannya di situs Youtube. Beberapa video diunggah oleh para 

relawannya. Terdapat juga video liputan 1001buku oleh beberapa stasiun televisi. 

 

Gambar 3.11. Banner 1001buku 
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Gambar 3.12. Kaos 1001buku yang Digunakan Relawan 
 

 

Gambar 3.13. Brosur 1001buku 
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Gambar 3.14. Screenshot Website 1001buku 
 

 

Gambar 3.15. Screenshot Facebook 1001buku 
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Gambar 3.16. Screenshot Twitter 1001buku 
 

 

Gambar 3.15. Screenshot Hasil Pencarian 1001buku di Youtube 

 

3.1.2. Donatur 

Untuk mengetahui karakteristik dan motivasi para donatur buku, penulis membuat 

kuesioner. Kuesioner tersebut diisi oleh orang-orang yang pernah memberikan 

donasi berupa buku di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pada kuesioner tersebut 
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terdapat beberapa pertanyaan seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan, 

motivasi menyumbang buku, jenis buku yang disumbangkan, dan tempat 

menyalurkan sumbangan buku. 

 

Gambar 3.16. Jenis Kelamin Donatur 

 

 Diagram pada Gambar 3.16. menunjukkan kelompok jenis kelamin 

responden. Hasil kuesioner menunjukkan 34 orang donatur buku berjenis kelamin 

perempuan, sementara 16 lainnya adalah laki-laki.  

 

Gambar 3.17. Usia Donatur Buku 
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Pada diagram pada Gambar 3.17. menunjukkan kelompok usia responden. 

Hasil kuesioner menunjukkan kelompok usia yang paling banyak 

menyumbangkan buku adalah usia 13-17 tahun. 

 

Gambar 3.18. Pekerjaan Donatur Buku 

 

 Berdasarkan hasil kuesioner, 22 orang donatur buku adalah pelajar, 14 

orang karyawan, dan 14 orang lainnya memiliki pekerjaan selain sebagai 

karyawan, seperti ibu rumah tangga, wiraswasta, dan lain sebagainya. 
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Gambar 3.19. Penghasilan Donatur Buku 

 

Gambar 3.20. Motivasi Menyumbangkan Buku 

  

Sebagian besar donatur yang menyumbangkan buku bertujuan untuk 

membersihkan rumahnya dari buku-buku yang sudah tidak terpakai. Sementara 

donatur lainnya menyumbangkan buku karena motivasi kepedulian dan karena 

diminta. 
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Gambar 3.21. Jenis Buku yang Disumbangkan Donatur 

 

Jenis buku yang disumbangkan berbagai macam, misalnya buku cerita 

anak, novel, komik, majalah, buku pengetahuan, dan lain sebagainya. Sebagian 

besar jenis buku yang disumbangkan oleh para donatur adalah buku bacaan anak.  

 

Gambar 3.22. Jenis Buku yang Disumbangkan Donatur 

  

Setelah menyumbangkan buku, sebagian besar donatur menyatakan 

merasa senang, bangga, dan perasaan lainnya yang merupakan respon positif 

setelah donasi. Sementara beberapa lainnya merasa biasa saja dan sebagian kecil 

merasa kehilangan buku. 

 Selain dengan metode kuesioner, penulis juga melakukan wawancara 

dengan  responden yang memiliki buku bacaan anak. Sebagaimana telah 

dijelaskan, buku bacaan anak tersebut adalah buku-buku yang diperlukan oleh 

taman baca dan dikumpulkan oleh 1001buku. Responden mengungkapkan bahwa 

Senang
76%

Biasa saja
18%

Kehilangan
6%

Perasaan Setelah Menyumbangkan Buku
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mereka bersedia menyumbangkan buku bacaan anak yang sudah tidak terpakai 

lagi. Anak yang tumbuh besar menjadi bosan dengan buku bacaan yang tidak lagi 

sesuai dengan usianya. Buku yang tidak lagi digunakan kemudian hanya 

menumpuk, tetapi sayang untuk dibuang. Jika menjualnya kepada tukang loak 

hanya dihargai dengan harga yang rendah. Responden kemudian mengambil 

keputusan supaya buku-buku tersebut akhirnya diserahkan kepada pihak yang 

lebih membutuhkan, misalnya anak-anak di taman baca, melalui 1001buku. 

3.1.3. Taman Baca Masyarakat Warabal 

Taman Baca Masyarakat Warabal (Warung Baca Lebak Wangi) adalah salah satu 

taman bacaan yang tergabung dengan jaringan 1001buku. TBM Warabal 

beralamat di Jalan Kamboja, No.71 Rt.01/01, Kampung Saja, Parung, Bogor. 

Taman baca ini didirikan oleh Ibu Kiswanti. Awalnya, beliau mendirikan taman 

baca ini untuk mendukung keinginan dan kebutuhan anak dan masyarakat untuk 

belajar. Di taman baca ini terdapat buku-buku dari berbagai kategori, seperti buku 

cerita anak, buku pendidikan, keterampilan, agama, dan lain sebagainya. Buku-

buku tersebut disusun rapi di dalam rak di ruang perpustakaan dan dibagi sesuai 

kategorinya. Masyarakat sekitar dapat datang ke perpustakaan, membaca, dan 

meminjam buku-buku tersebut. 

Taman baca ini kemudian berkembang menjadi suatu tempat pendidikan 

anak usia dini yang disebut Sanggar Warabal. Anak yang belajar di tempat ini 

berusia antara 3-6 tahun. Anak-anak belajar berbagai macam hal seperti membaca, 

mengaji, komputer, Bahasa Inggris, menggambar, berkreasi, dan sebagainya. 
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Gambar 3.23. Anak-Anak Berbaris 

 

Dengan sebuah perpustakaan, anak-anak didik dan masyarakat sekitar 

dapat memperoleh bacaan. Koleksi bacaan di taman baca ini beraneka ragam 

jenisnya, mulai dari bacaan anak usia dini, buku agama, pendidikan, motivasi, dan 

lain sebagainya. Berdasarkan observasi penulis, saat belajar di ruangan 

perpustakaan, anak-anak didik di Sanggar Warabal ini sangat semangat dan ceria 

saat jam membaca. 

Meskipun beberapa anak masih terbata-bata, mereka terus belajar 

membaca dengan semangat. Pembimbing di Sanggar Warabal ini juga sangat 

sabar dan bersemangat untuk mengajari anak-anak membaca. Anak-anak juga 

sangat senang ketika dibacakan buku cerita oleh para pembimbingnya. 
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Gambar 3.24. Anak-Anak yang Bersemangat Membaca di TBM Warabal 

 

 

Gambar 3.25. Seorang Anak Sedang Membaca 

 

 

3.1.4. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting dengan mempelajari visual dari kampanye dan 

penggalangan donasi yang pernah dibuat sebelumnya. Studi eksisting yang 

dilakukan penulis antara lain: 
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1. Koin Peduli Prita 

    

Gambar 3.26. Koin Peduli Prita 

(sumber: koinkeadilan.com) 

Salah satu penggalangan donasi yang pernah ramai di Indonesia 

khususnya daerah ibukota adalah penggalangan donasi koin untuk Prita 

Mulyasari. Koin yang berhasil terkumpul kemudian digunakan untuk membantu 

pembebasan Prita Mulyasari yang dituntut karena surat suara konsumen yang 

ditulisnya. 

Pada desain media informasi yang dipublikasikan menggunakan 3 warna 

yaitu kuning, putih, dan hitam. Warna kuning dan hitam menunjukkan adanya 

pelanggaran yang terjadi. Typeface yang digunakan dalam desain tersebut adalah 

typeface bold dengan stem tebal. Typeface ini menunjukkan kekuatan, 

perlawanan. 
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Image yang ditampilkan berupa siluet yang menampilkan bentuk tangan 

dan koin dengan jelas. Sementara foto wanita dengan efek threshold warna hitam. 

 

2. Singing Toilet 

 

Gambar 3.27. Penggalangan Donasi Singing Toilet 

(sumber: www.sorgemagz.com) 

 Konser Amal Singing Toilet adalah sebuah konser amal yang bertujuan 

untuk mengumpulkan donasi untuk disalurkan kepada korban bencana alam 

Gunung Sinabung. Sebagai tiket masuk, pengunjung memberikan donasi berupa 

uang yang kemudian akan diteruskan menjadi bantuan sanitasi bagi para korban. 

 Pada poster konser amal Singging Toilet ini menggunakan latar belakang 

abu-abu dengan pola kotak-kotak seperti dinding dan lantai ubin yang umum di 
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toilet. Warna yang digunakan adalah toska dan abu-abu. Sementara typeface yang 

digunakan adalah typeface jenis sans serif dari keluarga bold dan light. 

 

3.1.5. Kesimpulan Hasil Data Lapangan 

Berdasarkan hasil data lapangan yang telah dikumpulkan oleh penulis, penulis 

menyimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah buku yang masuk melalui 

1001buku dan disalurkan kepada taman-taman baca. Sementara itu, jumlah taman 

baca dan anak-anak yang membutuhkan kiriman buku terus bertambah. Oleh 

karena itu diperlukan tambahan kelompok donatur selain kelompok donatur yang 

sudah ada sebelumnya. 

Sebagian besar donatur yang menyumbangkan buku lebih mengutamakan 

pemberian donasi sebagai bentuk membersihkan buku-buku yang sudah tak 

terpakai lagi di rumah. Di samping itu terdapat juga beberapa donatur yang 

memiliki motivasi kepedulian ketika menyumbangkan buku. 

Anak di usia pra sekolah biasanya sangat senang dengan buku-buku 

bergambar dan cerita yang dibacakan oleh orang tuanya. Namun memasuki 

sekolah dasar, buku-buku anak usia pra sekolah itu tidak lagi sesuai untuk anak 

yang sudah bertumbuh. Mereka cenderung sudah bosan dengan buku-buku cerita 

yang dimilikinya itu. Anak-anak tersebut kemudian mulai membaca buku-buku 

pelajaran yang dibutuhkannya di sekolah. Buku yang tidak lagi diminati oleh 

anak-anak berakhir dengan ditumpuk di gudang, dijual ke tukang loak, atau 

dibuang oleh orang tua anak. 
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Oleh karena itu, sasaran kelompok yang paling tepat untuk menambah 

jumlah donasi adalah orang tua yang memiliki anak berusia 8-12 tahun. 

Kelompok ini memiliki buku bacaan anak yang sudah tidak terpakai dan dapat 

disumbangkan. Dalam beberapa kasus, pemberian donasi buku juga dilakukan 

dengan imbalan, seperti tiket masuk atau gift. Sementara itu di taman baca, 

terdapat anak-anak yang dengan semangat dan haus akan ilmu. Mereka begitu 

antusias untuk belajar membaca dan membaca buku.  

 

3.2. Mindmapping 

Data lapangan yang sudah didapatkan kemudian diolah ke dalam mind map. Mind 

map ini berfungsi untuk memetakan pemikiran berdasarkan berbagai informasi 

yang sudah didapatkan. 

 

 

Gambar 3.28. Mindmapping 
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3.3. Konsep Kreatif 

Berdasarkan mind map yang sudah dibuat, didapatkan beberapa kata kunci yang 

berkaitan dengan donasi buku. Kata kunci utama yang dipilih adalah berbagi, 

buku, berarti, dan anak. Dari ketiga kata kunci tersebut maka rancangan 

kampanye sosial penggalangan donasi buku ini dibuat sebagai salah satu cara 

untuk menbuat buku anak yang sudah tidak terpakai lagi menjadi memiliki nilai 

lebih dibanding jika hanya disimpan atau dibuang. 

Tujuan dari kampanye ini adalah menyadarkan orangtua anak usia 8-12 

tahun yang memiliki buku bacaan anak yang sudah tidak terpakai lagi bahwa 

bukunya dapat menjadi lebih berguna bagi anak-anak di taman baca. Bahasa yang 

digunakan dalam kampanye ini adalah gaya bahasa formal untuk orang tua. 

Warna dominan yang digunakan dalam visual kampanye ini adalah oranye dan 

kuning yang menggambarkan semangat, antusias, kegembiraan, dan kecerdasan. 

Kedua warna ini sering digunakan untuk hal-hal umum dan sosial. Tipografi 

utama yang digunakan adalah sans serif yang tegas dan stroke tebal. Sementara 

layout yang digunakan adalah single column grid dan center alignment. 

Kampanye ini dibagi menjadi 3 tahap pendekatan. Tahap pertama, 

pendekatan kognisi, yaitu dengan menyadarkan dan mengingatkan sasaran 

kampanye bahwa mereka memiliki buku bekas yang menumpuk di rumah. Visual 

pada tahap ini menggunakan gaya visual personifikasi yang menjadikan hama-

hama rumah tersebut seperti manusia yang bisa bersenang-senang. Visual ini 

berlatar belakang gudang buku dengan rak penuh buku usang. Sorotan utama 
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dalam visual ini adalah hama-hama rumah yang senang dengan gudang buku 

bekas, bahkan menjadikannya sebagai makanan. 

Visual ini mengajak audiens untuk menggunakan kognisi dan imajinasinya 

bahwa buku-buku bekas yang ditumpuk justru menjadi sarang hama dan 

merugikan. Visual di tahap ini menggunakan ilustrasi untuk menggambarkan 

ekspresi hama yang tidak mampu ditangkap menggunakan kamera. Ilustrasi 

dibuat realis agar menyerupai kondisi di sekitar target audiens. 

Tahap kedua dari kampanye ini adalah pendekatan emosional dengan 

memberikan gambaran kegembiraan anak-anak di taman baca yang menerima 

donasi buku. Dengan buku-buku yang mereka terima, anak-anak di taman baca itu 

mendapat berbagai pengetahuan, kisah, dan inspirasi yang menjadi bekal ilmu 

bagi mereka. Visual ini bertujuan untuk menggugah emosi audiens agar 

merasakan perasaan bahagia dan semangat anak-anak yang menerima buku 

donasi. Visual tahap ini menggunakan fotografi yang menampilkan ekspresi 

gembira anak-anak secara realis. Kemudian, untuk menunjukkan kesenangan dan 

dunia anak, menggunakan ilustrasi doodle mengenai imajinasi sederhana anak. 

Tahap ketiga dari kampanye ini adalah pendekatan aksi pendonasian buku. 

Di tahap ini akan ditunjukkan adegan donasi buku yang dilakukan di Book Drop 

Box 1001buku. Visual tahap ketiga ini menggunakan fotografi dengan subjek foto 

orang tua yag mendonasikan buku dan Book Drop Box. Book Drop Box dibuat 

berbentuk rumah yang mewakili rumah-rumah baca yang menjadi tujuan akhir 

buku yang didonasikan. Donatur yang datang ke Book Drop Box dapat menata 

bukunya seperti di rak buku di rumah baca. 
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Selain media untuk mengajak donasi, diperlukan media lain sebagai 

ucapan terima kasih. Media ucapan terima kasih ini berupa gift yang diberikan 

kepada donatur setelah melakukan donasi buku di lokasi Book Drop Box. Gift  

yang diberikan kepada donatur adalah barang-barang yang dapat dipakai dalam 

keseharian dan menjadi suatu kebanggaan bagi pemakainya karena menunjukkan 

bahwa ia sudah mendonasikan bukunya. 
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