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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1.     Analisis 

     III.1.1.     Analisis Masalah 

     Perasaan takut adalah suatu perasaan pokok yang begitu erat hubungannya dengan 

harkat mempertahankan diri (Hellen Ross dalam Simanjuntak, 1984). Keberadaan 

perasaan takut sebenarnya dibutuhkan oleh seorang anak untuk membedakan hal – hal 

yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya. 

     Akan tetapi, anak pada usia dini mengalami banyak ketakutan akan hal – hal yang 

seharusnya tidak perlu mereka takutkan, seperti ketakutan akan imajinasi (con: badut dll), 

hewan (con: serangga dll), sekolah, gelap, air atau ketinggian (Seto, 2006: 32), karena 

ketakutan – ketakutan tersebut tidak menimbulkan suatu bahaya yang dapat menimbulkan 

sebuah kesakitan. Hal – hal tersebut dapat terjadi dikarenakan anak pada usia 2 – 6 tahun 

belum mampu untuk membedakan antara hal – hal yang berbahaya dengan hal – hal yang 

seharusnya tidak berbahaya. Tidak hanya itu, ketakutan pada anak juga bersumber dari 

daya imajinasi anak yang tinggi, dan anak pada usia 2 – 6 tahun belum mampu untuk 

memisahkan antara imajinasinya dengan kenyataannya (Seto, 2006: 12). 

     Banyak dari para orang tua atau orang dewasa lainnya memiliki keyakinan bahwa 

perasaan takut merupakan sebuah faktor genetik yang tidak dapat dirubah. Sehingga 

keyakinan mengenai perasaan takut tersebut membuat para orang tua lebih memilih untuk 

membiarkan ketakutan yang dirasakan anak terus berada didiri anak tersebut. Akan tetapi, 

sebenarnya ketakutan pada anak yang dibiarkan begitu saja dapat melekat hingga anak 

tersebut dewasa, bahkan ketakutan tersebut dapat berkembang menjadi suatu fobia (Seto, 

2006: 36). 

     Sebagai contoh, sebuah riset yang dilakukan oleh Warwick Castle, puri abad 

pertengahan di Warwickshire, Inggris, menunjukan bahwa 10% dari orang – orang dewasa 

di Inggris (Jumlah diperkirakan 5 juta orang) tidak mau ditinggalkan sendiri di tempat gelap, 

dan 25% responden mengaku mulai mengalami takut akan gelap sejak mereka masih anak 

– anak, dan setelah mereka dewasa, mereka tetap tidak mampu untuk tidur dengan lelap 

kecuali ditemani dengan lampu meja sepanjang malam. Selain itu, 60% responden juga 

mengaku bahwa mereka tidak mematikan lampu ketika sedang keluar rumah, karena takut 

ketika mereka pulang nanti rumahnya terlihat gelap dan sunyi. Bahkan melalui riset 

tersebut dikatakan bahwa 20% dari responden tersebut mengalami panik yang luar biasa 

ketika lampu tiba – tiba mati (Willian L, 1985). Hasil dari riset yang dilakukan oleh Warwick 
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Castle tersebut membuktikan bahwa ketakutan pada anak yang dibiarkan begitu saja 

dapat melekat hingga anak tersebut dewasa, bahkan ketakutan tersebut dapat 

berkembang menjadi suatu fobia. 

     Selain itu, tidak sedikit dari para orang tua atau orang dewasa lainnya yang sudah 

memiliki keyakinan baru mengenai perasaan takut, yaitu keyakinan bahwa ketakutan pada 

anak bukanlah sebuah faktor genetik, yang dengan kata lain ketakutan yang dialami oleh 

anak dapat diatasi. Keyakinan baru tersebut membuat para orang tua mulai berusaha 

untuk mengatasi ketakutkan pada anak – anak mereka. Akan tetapi, mayoritas para orang 

tua dan para orang dewasa lainnya mengatasi ketakutan pada anak tersebut dengan cara 

yang tidak tepat, yaitu dengan menunjukan perasaan tidak senang, mencemoohnya, dan 

bahkan memarahinya. Hal – hal seperti itu tidak akan membuat anak tersebut menjadi 

tidak takut, akan tetapi hal seperti itu akan menjadikan anak merasa diabaikan dan 

menyebabkan anak menjadi seorang yang menutup diri bahkan dari orang tua mereka 

sendiri (Seto, 2006: 13 – 14). 

 

     III.1.2.     Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Board Game 

     Perancangan board game sebagai media pembelajaran dianggap efektif dalam 

memberikan pembelajaran terhadap anak usia dini, karena menurut Masitoh dkk (2009: 

6.9), anak pada usia dini memiliki karakteristik belajar dengan melalui media bermain. 

Selain itu, perancangan board game sebagai media pembelajaran dalam mengatasi 

ketakutan pada anak digunakan untuk memberikan latihan simulasi yang menampilkan hal 

– hal atau benda yang biasa menimbulkan ketakutan pada anak – anak, karena menurut 

Gustav (2011) board game merupakan sebuah permainan yang melatih kehidupan 

bermasyarakat dengan memberikan latihan simulasi situasi kepada pemainnya. Sehingga 

penggunaan board game sebagai media pembelajaran dalam mengatasi ketakutan pada 

anak dianggap mampu untuk memberikan contoh dan pengertian akan ketakutan – 

ketakutan yang biasa dialami oleh anak – anak. 

     Selain digunakan untuk memberikan latihan simulasi ketakutan yang biasa dialami oleh 

anak – anak, board game juga digunakan untuk memberikan solusi – solusi berupa cara 

dan pengetahuan positif terhadap ketakutan yang dialami oleh anak – anak. Sehingga 

pembelajaran melalui media board game tidak hanya dapat membuat anak lebih mengerti 

mengenai hal yang ditakutinya, tetapi juga membuat anak menjadi lebih berani untuk 

mengatasi setiap ketakutan yang dirasakan oleh anak. Sehingga dengan semakin 

dewasanya anak, anak tersebut dapat menjadi lebih berani menghadapi ketakutannya dan 

menghilangkan  ketakutannya daripada berusaha untuk menahan, menyembunyikan, dan 
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bahkan menghindari hal – hal yang dianggap dapat menimbulkan ketakutannya tersebut 

(Hurlock, 1991: 218). 

     Berdasarkan hasil dari kuisioner yang dilakukan kepada 65 responden, ketakutan – 

ketakutan yang biasanya dirasakan oleh anak – anak antara lain :  

 

Bagan 3.1.  Ketakutan pada Anak 

 

Ketakutan – ketakutan tersebut yang nantinya akan diletakan dalam board game 

pembelajaran mengatasi ketakutan pada anak, dan ketakutan – ketakutan tersebut yang 

nantinya akan diatasi dengan solusi - solusi yang didasarkan pada strategi – strategi yang 

dikemukakan oleh Seto Mulyadi (2006: 21 – 29) dalam bukunya yang berjudul membantu 

anak balita mengelola ketakutan. Solusi - solusi tersebut akan dikelola kedalam sebuah 
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kalimat singkat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh anak. Untuk lebih 

memaksimalkan inti pesan yang ingin disampaikan dalam kalimat singkat tersebut, maka 

dalam menggunakan board game pembelajaran tersebut sangat diperlukan peran guru 

atau orang tua sebagai penjelas dari solusi tersebut. 

 

     III.1.3.     Analisis Anak Usia Dini 

     Anak usia dini merupakan anak yang termasuk kedalam usia 0 – 6 tahun (Undang – 

Undang Sisdiknas Tahun 2003). Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan uang bersifat unik (Mansur, 2005: 88), selain itu 

anak pada usia 2 – 6 tahun merupakan masa – masa ketakutan anak yang paling tinggi, 

karena anak pada usia 2 – 6 tahun mulai mampu untuk mengenali bahaya – bahaya 

dibandingkan saat mereka bayi (Hurlock, 1991: 215). 

     Perkembangan anak pada usia dini (0 – 6 tahun) merupakan perkembangan yang 

membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak selanjutnya hingga anak 

tersebut menjadi tumbuh dewasa, sehingga masa – masa perkembangan anak tersebut 

dianggap sebagai “Golden Age” (Sujiono, 2009: 7). Selain itu, anak pada usia dini 

merupakan usia – usia yang sangat menentukan dalam pembentukan sebuah karakter 

(sikap, perilaku dan kepribadian) seorang anak di masa depan (Dorlina, 2011). 

     Anak pada usia 4 tahun sudah mulai memiliki banyak perkembangan, seperti 

perkembangan fisik yang meliputi motorik kasar (otot kasar) dan motorik halus (otot halus) 

mulai terarah dan terfokus (Caroll Seefelt dan Barbara A. Wasik, 2008: 67). Anak pada 

usia 4 – 6 tahun (tahap operasional konkrit) sudah mampu untuk memahami realitas 

dilingkungan melalui tanda – tanda dan simbol. Selain itu, anak pada usia 4 – 6 tahun juga 

merupakan awal kemampuan seorang anak dalam merekontruksi pemikiran mengenai 

apa yang telah dilakukan didalam perilakunya (Santrock, 2002: 228), dan anak pada usia 

4 tahun memiliki perkembangan bahasa yang sudah mulai berkembang (Caroll Seefelt dan 

Barbara A. Wasik, 2008: 74). 

     Melalui teori – teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak pada usia 4 – 6 tahun 

merupakan usia yang efektif dalam menyampaikan sebuah pembelajaran, selain itu anak 

pada usia 4 – 6 tahun sudah mampu untuk memahami tanda – tanda atau simbol, mampu 

untuk melakukan gerak- gerak yang terarah, dan anak pada usia 4 – 6 tahun sudah mampu 

untuk diajak berkomunikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak pada usia 4 – 6 

tahun sudah mampu untuk menerima pembelajaran yang menggunakan media permainan 

board game. 
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     III.1.3.     SWOT 

     Penggunaan board game sebagai media pembelajaran mengatasi ketakutan pada anak 

usia 4 – 6 tahun memiliki beberapa karakter yang dirangkum dan dianalisis kedalam sebuah 

SWOT, yaitu : 

 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

 Penggunaan board game sebagai 

media pembelajaran mengatasi 

ketakutan pada anak tidak hanya 

mampu memberikan pembelajaran 

mengenai cara mengatasi ketakutan 

pada anak, tetapi penggunaan board 

game sebagai media pembelajaran 

memiliki manfaat – manfaat lain, 

seperti: 

a. Pembelajaran melalui board game 

memiliki beberapa aturan dalam 

memainkannya, sehingga melalui 

board game anak – anak dapat 

berlatih untuk mematuhi setiap 

aturan dan melakukannya dengan 

jujur. 

b. Pembelajaran melalui board game 

menuntut setiap anak – anak untuk 

saling melakukan interaksi antar 

pemain dari board game tersebut. 

c. Pembelajaran melalui board game 

dapat memberikan latihan simulasi 

– simulasi kepada anak – anak. 

sehingga board game dianggap 

mampu memberikan simulasi dari 

ketakutan – ketakutan yang di-

rasakan anak dan diharapkan anak 

mampu untuk mengatasi keta-

kutannya tersebut. 

 Penggunaan board game sebagai 

media pembelajaran hanya dapat 

dimainkan oleh anak – anak yang 

sudah memiliki perkembangan dalam 

hal kognitif (tahap operasional konkrit), 

seperti : perkembangan anak mengenai 

pemahaman akan bentuk, symbol dll, 

perkembangan anak dalam bahasa, 

sehingga anak sudah mampu untuk 

memahami peraturan dari board game 

tersebut, dan lain – lain. 

 Bentuk dan inti pembelajaran dari board 

game tidak dapat diperbarui seperti 

pembelajaran – pembelajaran yang 

diberikan melalui media elektronik atau 

smartphone. 

 Sebuah board game terdiri dari 

beberapa atribut (papan board game, 

kartu, dll), sehingga penggunaan board 

game sebagai media pembelajaran 

untuk anak – anak TK tidak akan efektif 

lagi bahkan tidak dapat digunakan 

kembali, jika salah satu dari atribut 

board game tersebut hilang.  

 Board game sebagai media pem-

belajaran dapat mengalami penyusutan 

atau kerusakan baik dalam atribut 

maupun papan board game itu sendiri.  
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 Anak – anak dapat melakukan 

pembelajaran tersebut bersama para 

orang tua mereka, karena board game 

adalah sebuah permainan konven- 

sional yang sudah dikenal sejak lama. 

Sehingga para orang tua akan lebih 

paham dengan permainan – permainan 

board game, dari pada permainan – 

permainan yang menggunakan elek-

tronik. 

Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 

 Tidak memerlukan media dan biaya 

yang mahal untuk menciptakan sebuah 

board game. Sehingga, permainan 

board game mudah untuk dikem- 

bangkan menjadi media pembelajaran 

yang memberikan pembelajaran – 

pembelajaran yang lain. 

 Bentuk dan inti pembelajaran dari board 

game tidak dapat diperbarui, sehingga 

pembelajaran ini tidak akan digunakan 

kembali jika terdapat media pem-

belajaran baru yang lebih bermanfaat 

dan lebih menyenangkan. 

Tabel 3.1.  SWOT 

 

III.2.     Sasaran Khalayak 

     Berdasarkan hasil dari pencarian data yang dilakukan melalui metode kepustakaan dan 

media massa, tertulis bahwa : 

 Perkembangan anak pada usia dini merupakan perkembangan yang membawa 

pengaruh besar terhadap perkembangan anak selanjutnya hingga anak tersebut 

menjadi tumbuh dewasa, sehingga masa – masa tersebut dianggap sebagai 

“Golden Age” (Sujiono, 2009: 7). 

 Selain itu, tertulis juga bahwa anak pada usia 0 – 6 tahun, merupakan usia – usia 

yang sangat menentukan dalam pembentukan sebuah karakter (sikap, perilaku dan 

kepribadian) seorang anak di masa depan (Dorlina, 2011). 

 

Oleh karena itu, yang menjadi target dari perancangan board game pembelajaran ini adalah : 
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     III.2.1.     Geografis dan Demografis 

 Primer Sekunder 

Usia 
4 – 6 tahun 

(Murid – murid TK) 

Di atas 6 tahun 

(Murid – murid SD) 

J. Kelamin Semua jenis kelamin Semua jenis kelamin 

SES A – B A – BC 

Lokasi 

Sekolah – sekolah TK 

(bersama guru dan teman – teman 

sekelas) 

Rumah 

(bersama orang tua, teman, 

kakak atau adik) 

Tabel 3.2.  Geografis dan Demografis 

 

     III.2.2.     Psikografis 

Status Sosial 

 

 Murid – Murid TK (SES A – B) 

 

Pembelajaran dengan menggunakan media board game ini sangat efektif 

dimainkan oleh anak – anak TK pada saat jam belajar di pra – sekolah, karena : 

a. Pada jam – jam belajar tersebut anak dapat bertemu dan bermain dengan 

teman – teman sebayanya. 

b. Pada jam tersebut juga anak dapat terhindar dari gadget atau permainan 

elektronik lainnya. 

c. Selain itu, permainan board game tersebut dapat membantu para guru – guru 

TK untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam aspek emosional  

(Purnani dan Subekti, 1995). 

 

Gaya Hidup 

 

Mewah, Modern, Manja, Penakut 

 

Kepribadian 



46 
 

 

 Memiliki rasa ingin tahu yang kuat 

 Aktif dan energik 

 Antusias terhadap banyak hal 

 Eksploratif 

 Kaya dengan fantasi 

 Masa belajar paling potensial 

 Menunjukan minat terhadap teman 

(Masitoh. dkk, 2005: 1.12 – 1.13) 

 

Tabel 3.3.  Psikografis 

 

III.3.     Strategi Komunikasi 

     Menurut Masitoh dkk (2009: 6.9), anak pada usia dini memiliki karakteristik belajar 

dengan melalui media bermain. Oleh karena itu, penyampaian pembelajaran yang paling 

efektif untuk mengatasi ketakutan pada anak – anak usia dini adalah melalui media board 

game. 

     Board game merupakan sebuah permainan yang dipenuhi dengan berbagai aturan. 

Board game hanya dapat dimainkan dengan baik jika seluruh pemainnya mematuhi aturan 

– aturan dari board game tersebut (Gustav, 2011). Oleh karena itu, penyampaian 

pembelajaran untuk mengatasi ketakutan pada anak usia dini ditujukan kepada anak – 

anak usia dini yang berada diantara usia 4 – 6 tahun, atau dengan kata lain anak – anak 

usia dini yang sudah memasuki usia pra – sekolah. 

     Anak pada usia 4 – 6 tahun merupakan usia yang efektif dalam menyampaikan sebuah 

pembelajaran melalui media board game, karena berdasarkan teori – teori yang telah 

ditemukan, dikatakan bahwa anak pada usia 4 – 6 tahun sudah mampu untuk memahami 

tanda – tanda atau symbol. Selain itu, anak pada usia 4 – 6 tahun sudah mampu untuk 

melakukan gerak – gerak yang terarah, dan anak pada usia 4 – 6 tahun juga sudah mampu 

untuk diajak berkomunikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak pada usia 4 – 6 

tahun sudah mampu untuk menerima pembelajaran yang menggunakan media permainan 

board game. 

     Pembelajaran dengan menggunakan media board game tersebut akan ditujukan untuk 

anak – anak usia 4 – 6 tahun (usia pra – sekolah), sehingga penyampaian yang efektif 

mengenai pembelajaran mengatasi ketakutan tersebut adalah pada saat jam – jam 
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kegiatan pra – sekolah berlangsung, atau dengan kata lain pembelajaran tersebut akan 

digunakan dan dikomunikasikan oleh sekolah – sekolah TK (taman kanak – kanak). 

     Perancangan pembelajaran melalui media board game tersebut sangat efektif 

digunakan dan dikomunikasikan oleh sekolah – sekolah TK (taman kanak – kanak), karena 

berdasarkan data referensi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) dikatakan 

bahwa mayoritas para orang tua (terutama di Pulau Jawa) lebih memilih untuk memberikan 

rangsangan pendidikan anak usia dini melalui jalur taman kanak – kanak atau TK. 

     Selain itu, board game merupakan sebuah media permainan yang dapat dimainkan 

oleh 4 orang secara bersamaan, dan board game merupakan sebuah media permainan 

yang memiliki harga relative terjangkau. Oleh karena itu, tidak membutuhkan modal atau 

biaya yang besar untuk menggunakan media board game sebagai pembelajaran dalam 

mengatasi ketakutan pada anak – anak usia dini. 

 

     III.3.1.     Pendekatan Komunikasi Media Board Game 

     Perancangan board game sebagai media pembelajaran dianggap efektif dalam 

memberikan pembelajaran terhadap anak usia dini, karena menurut Gustav (2011) board 

game merupakan sebuah permainan yang melatih kehidupan bermasyarakat dengan 

memberikan latihan simulasi situasi kepada pemainnya. Sehingga perancangan board 

game sebagai media pembelajaran dalam mengatasi ketakutan pada anak digunakan 

untuk memberikan latihan simulasi yang menampilkan hal – hal atau benda yang biasa 

menimbulkan ketakutan pada anak – anak. 

     Selain digunakan untuk memberikan latihan simulasi ketakutan yang biasa dialami oleh 

anak – anak, terdapat perangkat lain pada board game yang akan digunakan untuk 

memberikan simulasi atau contoh solusi dalam mengatasi ketakutan yang dialami oleh 

anak – anak, sehingga perangkat lain dari board game tersebut adalah kunci dari 

kemenangan pada board game tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran melalui media 

board game tidak hanya dapat membuat anak lebih mengerti mengenai hal yang 

ditakutinya, tetapi juga membuat anak menjadi mengerti mengenai cara dalam mengatasi 

setiap ketakutan yang dirasakan oleh anak.  

 

     III.3.2.     Pendekatan Verbal Media Board Game 

     Perkembangan bahasa pada anak usia 4 tahun sudah mulai berkembang, menurut 

Caroll Seefelt dan Barbara A. Wasik (2008: 74), anak pada usia 4 – 5 tahun sudah 

menguasai 4000 – 6000 kata, sedangkan anak pada usia 5 – 6 tahun sudah menguasai 
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5000 – 8000 kata. Oleh karena itu, pendekatan verbal yang akan digunakan pada board 

game pembelajaran mengatasi ketakutan pada anak adalah kata – kata sederhana atau 

kata – kata umum yang biasa digunakan dan ditemukan oleh anak – anak, sehingga kata 

– kata yang digunakan pada board game tersebut mudah untuk dipahami oleh anak – anak 

usia 4 – 6 tahun (anak – anak TK).   

     Selain itu, menurut Caroll Seefelt dan Barbara A. Wasik (2008: 74), anak – anak pada 

usia 4 – 6 tahun sudah mampu untuk berpartisipasi dalam percakapan, sehingga dengan 

kata lain anak pada usia 4 – 6 tahun sudah mampu untuk mendengarkan orang lain 

berbicara dan menanggapinya. Kata – kata yang digunakan pada board game adalah kata 

– kata yang umum dan sederhana, oleh karena itu peran guru atau orang tua sangat 

diperlukan dalam pembelajaran melalui media board game tersebut untuk membimbing, 

menjelaskan dan memberi arahan mengenai maksut dari kata – kata umum dan sederhana 

yang ada pada board game tersebut. 

 

     III.3.3.     Pendekatan Visual Media Board Game 

     Berdasarkan teori – teori yang ditemukan, anak pada usia 4 – 6 tahun sudah mampu 

untuk memahami realitas dilingkungan melalui tanda – tanda dan simbol. Oleh karena itu, 

keberadaan gambar atau visual sangat diperlukan dalam mendampingi unsur – unsur 

verbal yang ada pada board game. Sehingga anak – anak yang merasa kebingungan 

dengan unsur verbal yang terdapat pada board game, dapat dibantu dengan unsur visual 

yang ada pada board game tersebut. 

     Visual yang akan digunakan pada board game tersebut adalah visual – visual yang 

memiliki unsur anime atau kartun, tetapi tetap didasari pada bentuk aslinya. Sehingga anak 

– anak yang melihat visual tersebut tetap dapat mengenali dengan jelas visual yang 

ditampilkan pada board game tersebut. 

     Menurut Bredecam dan Copple dalam Masitoh, dkk (2005: 1.12 – 1.13), anak usia dini 

memiliki karakter yang kaya akan imajinasi, oleh karena itu imajinasi anak sangat 

dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dalam pembelajaran melalui media board game 

tersebut. Imajinasi pada anak dibutuhkan untuk mengembangkan visual – visual yang 

ditampilkan pada board game tersebut, seperti mengembangkan bahwa visual yang 

terdapat pada board game tersebut benar – benar hidup, atau visual yang terdapat pada 

board game tersebut benar – benar memiliki kekuatan super, dan lain – lain. Sehingga, 

imajinasi yang dimiliki oleh anak tersebut dapat memberikan pengetahuan dan keberanian 

dalam mengatasi ketakutannya sendiri. 
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     III.3.4.     Pendekatan Material Media Board Game 

     Material yang akan digunakan pada media pembelajaran board game untuk mengatasi 

ketakutan pada anak adalah material yang biasa digunakan oleh board game – board game 

lain, yaitu material kertas. Akan tetapi kertas yang digunakan bukanlah kertas yang biasa 

digunakan pada buku – buku tulis, melainkan kertas dengan tekstur yang lebih tebal dan 

halus. Hal ini digunakan untuk menghindari kemudahan kerusakan pada board game, dan 

digunakan untuk menarik minat anak – anak untuk belajar sambil bermain dengan media 

board game tersebut. 

     Selain itu, media board game juga akan dikemas menjadi satu kedalam sebuah box. 

Material yang digunakan pada box adalah material kertas yang juga memiliki tekstur tebal, 

sehingga penggunaan kertas dengan tekstur tebal pada box dapat melindungi isi dari box 

tersebut. 

     Penggunaan material kertas dianggap dapat membuat harga board game menjadi lebih 

terjangkau, sehingga target sasaran dari perancangan board game tersebut tidak akan 

merasa keberatan walaupun membeli dalam jumlah yang banyak. 

 

III.3.5.     Strategi Pemasaran 

     Strategi yang akan digunakan dalam pemasaran board game pembelajaran mengatasi 

ketakutan pada anak adalah pemasaran dengan melalui : 

a. Expo, Bazar, dan Edu Fair 

    

Gambar 3.1.  Semarang Education Expo 2016 

Sumber: metrosemarang.com 

 

     Pemasaran board game pembelajaran mengatasi ketakutan pada anak akan 

dilakukan dengan mengikuti dan mendirikan sebuah stand di beberapa expo, 

bazar atau festival pendidikan anak yang mayoritas banyak dikunjungi oleh 

target sasaran dari perancangan board game pembelajaran tersebut. Selain itu, 

board game pembelajaran mengatasi ketakutan pada anak juga akan dikenalkan 

dan dipromosikan melalui media – media cetak maupun online seperti poster 



50 
 

yang ditempelkan di sekolah – sekolah TK dan instagram, sehingga target 

sasaran yang tidak dapat mengunjungi expo, bazar atau festival pendidikan 

anak, tetap dapat mengetahui dan dapat melakukan pembelian terhadap board 

game pembelajaran tersebut. 

b. Melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan 

     Melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan adalah cara yang efektif dalam 

menyampaikan board game pembelajaran mengatasi ketakutan anak, karena 

melalui kerjasama dengan dinas pendidikan, board game pembelajaran 

mengatasi ketakutan pada anak dapat tersampaikan secara langsung ke sekolah 

– sekolah TK tanpa harus memperkenalkan board game tersebut secara satu 

persatu ke setiap sekolah – sekolah TK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


