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BAB III 

METODE PERANCANGAN KARYA 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan orang yang diwawancarai atau narasumber untuk memperoleh 

keterangan yang nantinya data tersebut menjawab tujuan penulisan (Ardianto, 

2011, h. 163). Pada karya ini, data diperoleh melalui wawancara dengan Stephen 

Setiawan selaku pemilik dari The Bunker Café, Albert Limpah selaku staff The 

Bunker Café, dan Laurencia Cindy sebagai freelance designer The Bunker Café.  

2. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dengan melakukan pancaindera mata 

sebagai alat bantu utamanya, dan didukung oleh pancaindera lainnya seperti 

telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Ardianto, 2011, h. 165). Dalam karya ini, 

penulis melakukan observasi ke The Bunker Café untuk survei lokasi dan melihat 

kondisi untuk meletakkan media promosi. 
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3.2    Metode Perancangan 

3.2.1 Tahapan Perancangan 

Berikut ini merupakan perancangan dalam penyusunan kegiatan promosi 

kartu anggota The Bunker Café: 

Tabel 3.1 Timeline Perancangan Karya 

No. Kegiatan April Mei Juni Juli 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Survei Lokasi             

2 Pematangan 

konsep 

            

3 Mencari 

desainer 

            

4 Desain brosur 

produk dan 

flyer stand 

            

5 Desain materi 

konten 

instagram 

            

6 Mencari talent 

video 

            

7 Shooting video             
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Sebuah gagasan atau ide diperlukan untuk menyusun tema sebuah 

kampanye suatu produk. Tema yang disusun ini akan menjadi panduan untuk 

menentukan konten-konten di setiap media promosi. Setelah melakukan 

brainstorming, tema yang diambil dalam kegiatan promosi ini berasal dari ide 

bahwa anak muda saat ini senang nongkrong atau berkumpul bersama teman dan 

untuk konten 

instagram 

8 Editing video             

9 Desain materi 

ambient media 

            

10 Cetak brosur, 

flyer, stiker 

            

11 Desain  

Membership 

card baru 

            

12 Cetak  

membership 

card 

            

13 Rekaman iklan 

radio 

            

14 Editing iklan 

radio 
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keluarga. Dalam bermain board games diperlukan lebih dari satu orang atau 

berkelompok. Maka, rangkaian kampanye ini akan membawa tema bahwa dengan 

memiliki banyak teman, ada hal-hal positif yang bisa didapatkan.   

Dalam rangkaian persiapan kampanye „more friends, more…‟ untuk 

meningkatkan minat beli kartu anggota The Bunker Café, akan dilakukan survei 

observasi lokasi untuk melihat kondisi café sehingga bisa menentukan media 

promosi apa yang cocok untuk dibuat dan sesuai dengan target audiens dari 

kampanye ini yang merupakan pengunjung café. 

Karya ini akan menggunakan kartu anggota baru yang didesain sesuai 

dengan tema kampanye yang dibawa. Salah satu keuntungan yang bisa diperoleh 

ketika memiliki kartu anggota ini adalah mendapatkan saldo flazz, maka penulis 

akan mencari jasa custom flazz card yang bisa dicetak sesuai dengan desain yang 

diinginkan. 

Setelah menentukan media promosi apa saja yang akan dibuat, penulis 

mencari desainer untuk membuat desain materi cetak seperti brosur dan flyer 

stand. Sebelumnya, penulis akan meminta informasi benefits produk dari pihak 

terkait. Informasi ini akan dikemas sedemikian rupa untuk dicantumkan di dalam 

materi cetak. Penulis juga melakukan survei untuk menghitung jumlah meja di 

dalam ruangan dan mengukur ukuran flyer stand yang berada di setiap meja di 

dalam ruangan. 
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Gambar 3.1 Konsep Ide Flyer Stand 

Selain itu, penulis akan membuat materi konten media sosial Instagram 

berupa video singkat dengan mengusung tema „more friends, more …‟ yang berisi 

tentang benefits jika kita memiliki banyak teman. Dalam penyusunan ini penulis 

akan mencari empat talent, dengan lokasi shooting di The Bunker Café. 

Materi in-store radio akan ditambahkan dalam salah satu media promosi 

yang akan dibuat dengan durasi selama 60 detik. Penulis akan mencari talent yang 

sesuai untuk rekaman suara dan mencari jasa editing rekaman radio. Dalam 

melakukan proses produksi rekaman, penulis juga menyewa alat rekaman khusus 

agar suara yang dihasilkan lebih jernih tanpa ada noise atau gangguan. 

Untuk membuat media promosi yang unik dan menarik, penulis akan 

membuat ambient media berupa penempelan stiker di tangga The Bunker Café. 

Survei lokasi akan dilakukan untuk menghitung jumlah dan ukuran anak tangga. 

Semua materi cetak seperti kartu anggota, brosur, flyer, dan stiker akan dicetak 

jika tidak mengalami revisi lagi. 
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3.2.2 Anggaran Rancangan Karya 

Adapun perincian perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk membuat 

karya ini: 

Tabel 3.2 Anggaran Rancangan Karya 

 Keterangan Jumlah Harga Satuan Total 

Pre-

produksi 

Sewa Zoom H4n Pro 

Handy Recorder  1 65.000 65.000 

Sewa microphone 1 100.000 100.000 

Produksi Videografer 1 200.000 200.000 

Jasa talent 5 75.000 375.000 

Jasa desainer 1 600.000,00   600.000 

Pasca-

produksi 

Cetak kartu anggota 100 60.000 600.000 

Cetak brosur 200 1,000.00  200.000 

Cetak flyer stand 19 1,000.00   19.000       

Cetak stiker tangga 6 20.000 120.000 

Video editor 1 200.000 200.000 

Radio editor  1  100.000 100.000 

    2.579.000 

 

 

 

Perancangan Media Promosi..., Dian Putri, FIKOM UMN, 2018



39 
 

3.2.3 Target Luaran/Publikasi 

Penulis berharap kampanye kartu anggota The Bunker Café ini bisa 

dipublikasikan oleh komunitas-komunitas board games di universitas-universitas 

daerah Gading Serpong dan sekitarnya, berhubung bahwa full-time dan part-time 

staff dari The Bunker Café adalah mayoritas mahasiswa. Tidak hanya itu, 

diharapkan bahwa ambient media yang dibuat di tangga bisa mendapat publisitas 

dari pengunjung yang tertarik untuk merekam, dan meng-upload ke media sosial 

mereka. 
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