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BAB IV  

STRATEGI KREATIF 

IV.1 Konsep Visual 

     Dalam riset yang telah dilakukan, didapati bahwa anak-anak usia 10-11 tahun 

cenderung menyukai hal yang lebih menari daripada buku pelajaran sebagai 

media pemelajaran untuk mereka. Oleh karena itu, sebagai salah satu cara 

mengenalkan Pahlawan Nasional Indonesia kepada anak-anak di sekolah dasar 

adalah dengan media permainan edukatif.  

     Board game dipilih menjadi media dalam solusi ini. Board game dipilih karena 

digunakan untuk memasukan informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan 

bersama-sama sehingga anak-anak juga dapat belajar berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan pemain lainnya. 

     IV.1.1 Graphic Standard Manual (GSM) 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1.1.1 Logo “My Real Heroes” 

IV.1.1.1 Konsep Visual 

     Bentuk yang digunakan dalam logo ini adalah: 

- Perisai : Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam 

kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang 

melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri 

untuk mencapai tujuan. perisai disini mewakili para pahlawan 

yang berjuang dan mempertahankan NKRI dengan jiwa dan raga 

mereka. 
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- Pita merah putih : melambangkan bendera Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang memiliki warna merah dan putih, dam 

memiliki arti filosofis  yaitu Merah berarti keberanian, putih 

berarti kesucian. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan 

putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi 

dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun 

Indonesia. hal tersebut sesuai dengan jiwa kepahlawanan. 

IV.1.1.2 Konsep Tipografi 

     Tipografi yang digunakan di dalam logo ini adalah jenis huruf San 

Serif yaitu jenis huruf  tanpa sirip/serif, jadi huruf jenis ini tidak 

memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf 

yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf 

jenis ini adalah modern, kontemporer dan efisien. 

 

  

 

 

Gambar IV.1.1.2.1  Konsep Tipografi 

IV.1.1.3 Konsep Warna 

     Warna menempatkan dirinya sebagai bagian dari simbol (symbol). 

Warna merupakan lambang atau sebagai perlambang sebuah tradisi 

atau pola tertentu.Di dalam logo ini menggunakan warna-warna 

hangat karena menurut Maitland Graves, dalam bukunya “The Art of 

color and design”, warna hangat dapat memberi kesan hangat, 

dinamis, semangat, aktif  dan  mengundang perhatian. 

warna yang digunakan dalam logo ini adalah warna coklat dan kuning 

yang dipadukan, dan juga warna merah dan putih. 

- Warna Merah 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] ; ‘ , . / { } : “ < > ?
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Warna ini memberikan kesan energi dan semangat dan meneriakan 

terlaksananya suatu tindakan yang berani. Warna ini memiliki simbol 

energi, semangat, aksi dan kesenangan serta kekuatan.  

- Warna Oranye  

Warna ini adalah gabungan antara warna kuning dan merah. Kesan hangar 

dan semangat di pancarkan dari warna ini. Wanra ini juga mengesankan 

petualangan, rasa optimisme, rasa percaya diri, dan rasa sosialisasi kepada 

orang lain. Kesan dan hangat adalah efek yang ditimbulkan dari warna ini.  

- Warna Kuning  

Warna ini memberikan kesan hangat dan senang atau bahagia, semangat 

dan optimis. Pikiran dan mental juga dapat dirangsang oleh warna ini. 

Individu penggemar warna kuning cenderung memiliki ide yang besar dan 

bijaksana juga banyak memiliki ide-ide yang besar dan original.  

- Warna Putih 

Warna putih memberikan kesan suci dan bersih dan biasanya digunakan 

untuk desain yang minimalis . warna ini juga memiliki kelebihan yaitu 

mengurangi rasa sakit. 

- Warna Coklat  

Warna ini memberikan kesan hangat, aman, dan nyaman. Kemudian warna 

ini juga memberikan kesan modern, dan elegan karena warna ini dekat 

dengan warna emas. Warna ini juga memberikan kesan yang hangat dilihat 

oleh orang.  

(Mita Purbasari, 2014: 357-366) 

 

 

 

 

Gambar IV.1.1.3.1 Palete Warna Logo 

 

C  : 33 %
M : 41 %
Y  : 100 %
K  : 7 %

R : 169
G : 137
B : 47

#A9892F

C  : 5 %
M : 15 %
Y  : 75 %
K  : 0 %

R : 243
G : 209
B : 94

#F3D15E

C  : 9 %
M : 99 %
Y  : 97 %
K  : 1 %

R : 216
G : 34
B : 41

#D82229

C  : 0 %
M : 0 %
Y  : 0 %
K  : 0 %

R : 255
G : 255
B : 255

#FFFFFF
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IV.1.1.4 Logo Hitam Putih 

 

 

 

 

Gambar IV.1.1.4.1 Logo Greyscale 

 

IV.1.1.5 Logo Dalam Grid 

     1 kotak=1 Cm 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1.1.5.1 Logo In Grid 

IV.1.1.6 Penempatan Tag Line 

 

 

 

Gambar IV.1.1.6.1 Penempatan Tagline 1 

 

 

Gambar IV.1.1.6.2 Penempatan Tagline 2 

 t 

bangga

kenal

pahlawan

indon esia
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Gambar IV.1.1.6.3 Penempatan Tagline 3 

IV.1.1.7 Logo Salah 

     Penggunaan logo tidak dibenarkan jika ditarik ke bawah, ke atas, 

ke samping , dan diputar , seperti terlihat diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1.1.7.1 Logo Salah 

 

IV.1.1.8 Clear Space Area  

Area kotak di setiap sisi menandakan clear area dari logo berukuran 

0,5 cm 

 

 

 

Gambar IV.1.1.8.1 Clear Space Area 

 

“Bangga Kenal Pahlawan Indon esia”
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IV.1.1.9 Aplikasi Logo 

IV.1.1.9.1 Stiker 

Ukuran stiker 4 x 5 cm 

 

 

Gambar IV.1.1.9.1.1 stiker 

IV.1.1.9.2 Pembatas Buku   

Ukuran pembatas buku 5 x 14,5 cm 

 

 

 

Gambar IV.1.1.9.2.1 Pembatas Buku 

 

IV.1.1.9.3 Tas    

Ukuran tas 40,5 x 35,5  cm 

 

 

 

 

Gambar IV.1.1.9.3.1 Tas 

IV.1.1.9.4 Bolpoin   

Bolpoin Tabung ukuran 11 cm 
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Gambar IV.1.1.9.4.1 Bolpoin 

IV.1.1.9.5 Baju 

Baju memiliki 2 versi, yaitu versi untuk laki-laki dan versi 

perempuan.    

 

 

 

 

Gambar IV.1.1.9.5.1 Baju versi laki-laki dan perempuan 

 

IV.1.1.9.6 Notes 

Ukuran Notes A5 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar IV.1.1.9.6.1 Notes 
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   IV.1.2 Board game 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1.2.1 Visualisasi boardgame 

    Boardgame disini menggunakan warna-warna panas yang memberi kesan 

hangat, dinamis, semangat, aktif  dan  mengundang perhatian. Kemudian 

memunculkan 2 karakter dari boardgame ini yaitu Heri dan Hera yang memegang 

bendera merah putih, kedua anak ini merupakan sosok anak kecil yang memiliki 

semangan nasional dan jiwa kepahlawanan yang tinggi. Kemudian di dalam 

kotak-kotak jalannya permainan menggunakan beberapa simbol yang mewakili 

pernyataan. Di tengah papan terdapat gambaran anak-anak berperan seperti 

pahlawan,dan sebuah gedung dengan bendera merah putih diatasnya  , dan sebuah 

sejata perang untuk menggambarkan tema dari permainan ini yaitu Pahlawan 

Indonesia. 

     IV.1.3 Kartu  

       Kartu di permainan ini di bedakan menjadi 4 kartu. Yaitu kartu tantangan, 

kartu acak kata, kartu pertanyaan, dan kartu jawaban. Warna dari kartu yang 

digunakan adalah warna hangat, menyesuaikan dengan board game , ukuran kartu 

adalah 7,5 x 10,4 cm. kemudian font yang digunakan adalah jenis sans serif yang 

tidak memiliki sirip, yaitu Hobo STd dengan ukuran 10 pt.  

ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
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1234567890!@#$%^&*()_+{}”:<>? 

Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan tokoh Pahlawan Nasional 

Indonesia adalah jenis Kartun. 

-   Kartu Tantangan 

Kartu tantangan di gambarkan dengan simbol                 . . 

 simbol garis zig-zag menggambarkan kesan kata tantangan yang berliku-

liku dan sulit dilakukan. Kartu ini berisi tantangan yang harus dilakukan 

oleh para pemain. 

- Kartu Acak Kata 

Kartu Acak kata digambarkan dengan simbol                    . 

Simbol panah yang berlawanan ini menggambarkan hal yang tidak teratur 

atau tidak pada tempatnya. Kartu ini berisi pertanyaan yang harus dijawab 

oleh pemain dengan merangkai huruf yang telah diacak dengan 

memperhatikan petunjuknya.  

- Kartu Pertanyaan  

Kartu Pertanyaan digambarkan dengan simbol           . 

Tanda tanya digunakan untuk mewakili pertanyaan yang harus dijawab 

untuk mendapatkan kartu jawaban. Kartu ini beisi pertanyaan dengan 

beberapa petunjuk yang harus dijawab oleh para pemain. 

     IV.1.4 Kotak Huruf  

     Menggunakan warna senada dengan boardgame dan kartu permainan ini. 

Kotak ini digunakan untuk menulis kata acak yang ada di kartu acak kata 

menggunakan spidol yang telah disediakan, kemudian pemain harus merangkai 

huruf tersebut menjadi jawaban yang benar dengan memperhatikan petunjuknya. 

 

 

Gambar IV.1.4.1 Kotak Huruf 

?
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      IV.1.5 Pion Pemain 

 Pion disini menggunakan Tameng yang merupakan penyederhanaan dari 

logo “My Real Heroes” yang merupakan lambang dari sikap kepahlawanan. 

Menggunakan 4 warna berbeda yang menggambarkan jiwa pahlawan yaitu merah 

(berani, berenergi, bersemangat), putih (Bebas/Merdeka, Suci, Baik ), Kuning ( 

Hangat, menimbulkan hasrat ingin bermain, optimis, semangat, ceria), dan oranye 

( jiwa petualang, optimis, percaya diri).  

       IV.1.6 Koin Nilai 

          Koin nilai disini berwarna kuning keemasan. Koin disini memiliki nilai 20, 

10, dan 5. Koin ini dgunakan dalam permainan sebagai hadiah bagi yang berhasil 

dan hukuman dengan mengembalikan koin ke moderator bagi yang gagal. 

          IV.1.7 Dadu 

            Dadu di permainan ini menggunakan warna coklat , agar senada dengan 

boardgame dan perangkat lainnya 

          IV.1.8 Poster dan Billboard 

 Poster disini menggunakan warna-warna hangat yang memberi kesan 

hangat, dinamis, semangat, aktif  dan  mengundang perhatian, juga senada dengan 

boardgame ini. Poster disini dibagi menjadi 3 bagian, bagian pertama 

menyampaikan bkepada target bahwa mengenal Pahlawan Nasional merupakan 

suatu kebanggaan , dengan Taglin “Bangga Kenal Pahlawan Indonesia”, juga 

gambar anak laki-laki dan perempuan berdekatan dengan wajah ceria. Juga 

bendera merah putih yang menjadi tanda bahwa tema acara berhubungan dengan 

indonesia.  

Poster yang kedua adalah poster untuk menanamkan ketertarikan anak-anak, oleh 

karena itu, poster ini dibuat menyerupai puzzle, yang dapat dimainkan, dengan 

gambar beberapa Pahlawan Nasional Indonesia yang dapat dirangkai dengan 

menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Di poster ini juga terdapat 

informasi mengenai adanya acara yang akan diadakan di beberapa sekolah dasar 

terpilih, yang mengadakan perlombaan memenangkan hadiah yang menarik. 
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Poster yang terakhir adalah untuk memberikaninformasi mengenai cara untuk 

mendapatkan hadiah yag menarik di acara yang akan diadakan di beberapa 

sekolah dasar terpilih 

Billboard disini terdapat 2 bagian , yang memiliki konsep yang sama dengan 

poster bagian pertama dan kedua, namun terdapat sedikit perbedaan di billboard 

ke dua, karena tidak menggunakan media interaktif yaitu permainan puzle , 

namun hanya berupa ilustrasi tokoh para Pahlawan Nasional Indonesia .  

    IV.1.9 Kemasan 

               Packaging permainan boardgame ini menunjukan logo dan maskot dari 

“My Real Heroes” agar dapan menggambarkan tema dari permainan ini sendiri, 

kemudian bagian belakang kemasan memunculkan kartu-kartu yang digunakan 

dalam permainan tersebut, sebagai upaya menarik minat konsumen. sedangk 

IV.2 Konsep Verbal 

     IV.2.1 Konsep Boardgame 

          Boardgame ini dibuat agar anak-anak dapat mengenal para Pahlawan 

Nasional yang ada di Indonesia dengan mudah dan menyenangkan. Di dalam 

boardgame ini yang membuat anak-anak mudah mengenal Pahlawan Nasional 

Indonesia adalah adanya gambar ilustrasi berupa kartun, juga aktivitas yang di 

lakukan dalam menjawab pertanyaan tersebut. cara untuk memenangkan kartu ini 

adalah dengan mengumpulkan semua kartu jawaban yang dibawa oleh moderator 

dan berusaha agar koin yang dimiliki tidak habis. Disini pemain akan bermain 

secara kooperatif, atau bekerja sama untuk menyelesaikan permainan ini. Setiap 

pemain yang kehabisan koin harus keluar dari permainan, namun pemain tersebut 

dapat dibantu oleh pemain yang lainnya, jika pemain keluar lebih banyak atau 

sama dengan pemain yang  masih hidup, permainan berakhir. 

Persiapkan papan permainan diatas meja, kemudian moderator akan mengacak 

kartu tantangan, kartu acak kata, serta kartu pertanyaan dan letakan diatas kolom 

yang telah disediakan sesuai dengan kartu masing-masing. setiap pemain memilih 

pion yang akan digunakan kemudian menerima 50 koin yang terdiri atas 1 buah 

koin 20, 2 buah koin 10, dan 2 buah koin 5. 
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          Di boardgame tersebut juga menggunakan beberapa simbol, yaitu : 

- Pilih Posisi     

 

  Pemain dapat memilih dengan bebas dimana ia akan meletakan pion nya.                

- Kartu Tantangan 

 

 

 

 

Pemain mengambil kartu yang ada di kotak kartu tantangan, kemudian 

membaca dan melakukan apa yang diperintahkan di dalam kartu tersebut, 

Jika berhasil, pemain akan mendapatkan 20 koin, dan jika gagal pemain 

harus menyerahkan 10 koin miliknya kepada moderator. 

- Ambil 1 kartu Jawaban 

 

 

 

 

 

Pemain mendapat kesempatan untuk mengambil 1 kartu jawaban secara 

cuma-cuma. 

- Kartu Acak Kata 

 

 

 Pemain mengambil kartu yang ada di kotak kartu acak kata, kemudian 

membaca, dan menjawab pertanyaan di kartu menggunakan kotak acak 

kata dan spidol yang telah disediakan , menempatkan kata-kata tersebut 

sesuai kata acak di kartu dan Jika berhasil, pemain akan mendapatkan 

kesempatan 
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 mengambil secara acak koin yang dipegang oleh moderator, dan jika 

gagal pemain akan kembali ke start dan menyerahkan 10 koin kepada 

moderator. 

- Bomb 

 

 

Jika pemain berhenti di kartu Zonk, pemain harus kembali meletakan 

pionnya ke posisi awal.  

- Kartu Pertanyaan 

 

 

 

 

Pemain harus mengambil kartu yang ada di kotak kartu pertanyaan, 

kemudian membaca dan menjawab pertanyaan tersebut .Jika pemain 

berhasil, pemain akan mendapatkan hadiah berupa 10 koin dan kartu 

jawaban tersebut namun jika gagal pemain harus menyerahkan 5 koin 

miliknya kepada moderator. 

- Mundur 1 Langkah 

 

 

 

Jika pemain berhenti di kotak ini, maka pemain harus memindahkan 

pionnya 1 langkah dari yang ditempati. 

- Bantu Teman 

 

Pemain dapat memberikan koin senilai 10 koin kepada salah satu teman 

yang dipilihnya atau tidak melakukan apapun. 

?
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     IV.2.2 Konsep Kartu 

          Kartu di permainan ini dibagi menjadi 4 bagian yang membahas tentang 

para Pahlawan Nasional Indonesia yang berjuang pada waktu pra-proklamasi. 

Kartu-kartu tersebut adalah kartu tantangan, kartu acak kata, kartu pertanyaan dan 

kartu jawaban. 

1. Kartu Tantangan 

Memiliki 5 kartu yang berisi : 

a. Siapakah dia dan sebutkan gagasan nya mengenai dasar negara ! 

Petunjuk: 

- Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia 

- Presiden RI ke 1  

- Pahlawan yang pada tanggal 01 Juni 1945 memberikan gagasan 

mengenai Dasar Negara. 

b. Siapakah dia dan sebutkan gagasan nya mengenai dasar negara ! 

Petunjuk : 

- Tokoh yang mengadakan sidang BPUPKI yang pertama tanggal 

29 Mei 1945 dan memberikan gagasan mengenai Dasar Negara 

Indonesia 

c. Siapakah dia dan sebutkan gagasan nya mengenai dasar negara ! 

Petunjuk: 

- Menteri kehakiman ke1 di Indonesia yang memberikan gagasan  

mengenai dasar negara 

- Memiliki gelar doktor di ilmu hukum untuk desertasinya  ”De 

reorganisatie van het Agraris stelsel in het gewest Surakarta” 

d. Siapakah dia dan bacakan secara lengkap teks Proklamasi 

Kemerdekaan! 

Petunjuk : 

- mendirikan surat kabar Matahari Terbit koran yang mengaspirasi 

hak-hak pekerja dan mengkritik perkebunan milik Belanda 

- Tokoh yang mengusulkan istilah proklamasi saat mempersiapkan 

kemerdekaan 
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e. Siapakah dia dan nyanyikan lagu ciptaanya untuk Indonesia! 

Petunjuk : 

- Komposer lagu kebangsaan Republik Indonesia yang berjudul 

"Indonesia Raya" 

2. Kartu Acak Kata  

Memiliki 5 kartu yang berisi : 

a. Siapakah nama dari pahlawan ini ? 

A-S-T-N-U 

R-A-H-S-R-I-Y 

Petunjuk : 

- Perdana Menteri Indonesia pertama 

- Ikut memerjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur  

Diplomasi 

b. Siapakah nama dari pahlawan ini ? 

N-T-A 

K-A-A-A-L-M 

Petunjuk: 

- Membentuk pasukan Gerilya Pembela Proklamasi untuk 

mengusir Belanda 

- Menulis buku yang berjudul Naar de Republiek Indonesia (1925) 

mencetuskan tentang konsep “Negara Indonesia” 

c. Siapakah nama dari pahlawan ini ? 

T-F-T-M-A-I-A-W-A 

Petunjuk : 

- Tokoh yang menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih 

yang dikibarkan saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

- Tokoh yang mengungkapkan Prinsip Anti Poligami 

d. Siapakah nama dari pahlawan ini ? 

R-D 

O-M-E-R-A-W-I-D 

Petunjuk : 
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- Ketua Barisan Pelopor yang menangani keamanan saat 

Proklamasi Kemerdekaan berlangsung. 

- membentuk Gerakan Rakyat Revolusioner (GRR) untuk melawan 

aksi antipemerintah oleh PKI 

e. Siapakah nama dari pahlawan ini ? 

P-U-S-Y-I-D-I-R-A 

Petunjuk: 

- Mentri Keamanan RI yang pertama 

- Memimpin pemberontakan pasukan PETA terhadap pasukan  

pendudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. 

3. Kartu Pertanyaan  

Memiliki 5 kartu yang berisi : 

a. Siapa nama Pahlawan dibawah ini ? 

Petunjuk : 

- Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama 

- Tokoh yang diculik bersama Ir. Soekarno  ke kota 

Rengasdengklok pada detik-detik proklamasi kemerdekaan. 

b. Siapa nama Pahlawan dibawah ini ? 

Petunjuk: 

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Indonepertama  

- Ketua BPUPKI dan Budi Utomo 1915-1923 

c. Siapa nama Pahlawan dibawah ini ? 

Petunjuk: 

- Menjembatani perbedaan pendapat golongan muda & tua di 

Rengasdengklok. 

- Menyumbangkan pikiran berupa kalimat “Kami bangsa Indonesia  

dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”di naskah 

proklamasi. 

d. Siapa nama Pahlawan dibawah ini ? 

Petunjuk : 

- Membawa Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke  Rengasdengklok agar 

tidak terpengaruh Jepang 
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- Melawan pergerakan Belanda melalui aksinya di kancah politik 

sebagai pembentuk partai Murba (musyawarah Rakyat Banyak) 

e. Siapa nama Pahlawan dibawah ini ? 

Petunjuk : 

- Mempunyai julukan “si Jalak Harupat” 

- Menjadi Pemimpin surat kabar Tjahaja yang membantu pada 

persiapan kemerdekaan Indonesia 

- Menteri Negara pada kabinet yang pertama RI tahun 1945 

 

4. Kartu Tantangan 

1. Jawaban Tantangan  

a. Ir. Soekarno  

Gagasan beliau mengenai Dasar Negara pada tanggal 01 Juni1945, 

yakni: 

1. Kebangsaan Indonesia 

2. Internasonalisme atau peri kemanusiaan 

3. Mufakat atau demokrasi 

4. Kesejahteraan social 

5. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Moh. Yamin 

Gagasan beliau mengenai Dasar Negara tanggal 29 Mei 1945, 

yakni: 

1. Peri Kebangsaan 

2. Peri Kemanusiaan 

3. Peri Ketuhanan 

4. Peri Kerakyatan 

5. Kesejahteraan Rakyat 

c. Dr. Soepomo  

Gagasan beliau mengenai Dasar Negara tanggal 31 Mei 1945, 

yakni: 

1. Persatuan 

2. Kekeluargaan 
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3. Keseimbangan Lahir dan Batin 

4. Musyawarah 

5. Keadilan Rakyat 

d. Iwa Koesoemasoemantri 

Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan 

Indonesia.Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain 

diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang 

sesingkat-singkatnya. 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 

Atas nama bangsa Indonesia 

Soekarno/Hatta. 

e. Wr. Supratman 

Indonesia tanah airku 

Tanah tumpah darahku 

Disanalah aku berdiri 

Jadi pandu ibuku  

Indonesia kebangsaanku 

Bangsa dan Tanah Airku 

Marilah kita berseru 

Indonesia bersatu 

Hiduplah tanahku, Hiduplah negriku 

Bangsaku Rakyatku semuanya 

Bangunlah jiwanya 

Bangunlah badannya 

Untuk Indonesia Raya 

Indonesia Raya, Merdeka Merdeka 

Tanahku negriku yang kucinta 

Indonesia Raya, Merdeka Merdeka 

Hiduplah Indonesia Raya 

2. Jawaban Acak Kata 

a. Sutan Syahrir 
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b. Tan Malaka 

c. Fatmawati 

d. Dr. Moewardi 

e. Supriyadi 

3. Jawaban Pertanyaan 

a. Drs. H. Mohammad. Hatta 

b. Radjiman Wedyodiningrat 

c. Achmad Soebardjo 

d. Soekarni Kartodiwirjo 

e. Otto Iskandardinata  

     IV.2.3 Konsep Acara 

Acara bazaar akan diadakan dengan tema Pahlawan Nasional Indonesia. dan Judul 

“My Real Heroes” di 5 sekolah terpilih yang mewakili semarang bagian timur, 

barat, selatan, utara, dan tengah, yaitu : 

1. SD Xaverius 02  

Jl. Dr. Cipto No.91, Sarirejo, Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa 

Tengah 50124 

2. SD Nusaputra  

Jl. Karang Anyar No.574, Gabahan, Semarang Tengah, Kota Semarang, 

Jawa Tengah 50135 

3. SD Kristen Gergaji 

Jl. Kyai Saleh No.3, Randusari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa 

Tengah 50244 

4. SD Kanisius Kurmosari 

Jl. Puspowarno Raya No.45, Salamanmloyo, Semarang Bar., Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50149 

5. SD Theresiana 03  

Jalan Delta MAs VIII, Kuningan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa 

Tengah 50176 

          Acara ini adalah bazaar pendidikan yang menampilkan kreatifitas siswa-

siswi dari sekolah mereka, dan diikuti tenant-tenant yang berhubungan dengan 
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pendidikan. Didalam acara ini akan diadakan sebuah lomba bermain “My Real 

Heroes” yang nantinya akan mendapatkan hadiah menarik. Dan juga akan ada 

pembagian hadiah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diberikan 

yaitu dengan mengikuti acara, melakukan foto, dan mengunduh foto tersebut ke 

media sosial, dan pemenang beruntung akan diundi di akhir acara.  

Runtutan acara: 

- Awareness (11Juli – 24 Juli 2017) 

Di tahap ini target akan diberikan kesadaran bahwa pahlawan merupakan 

salah satu kebudayaan bangsa Indonesia , dan merupakan salah satu hal 

yang harus dikenal dan diinngat. Billboard, media sosial dan poster 

menjadi media untuk memberikan kesadaran  dan menarik perhatian siswa 

dengan menanamkan kepada mereka bahwa Pahlawan Nasional adalah 

suatu hal yang menjadi kebanggaan Bangsa dan Negara Indonesia . 

- Interest (25 Juli – 4 Juli 2017) 

Menanamkan ketertarikan siswa tentang permainan board game ini dengan 

mensosialisasikan permainan boardgame ini di sekolah dasar juga menarik 

perhatian siswa dengan menggunakan poster interaktif yang diletakan di 

sekolah terpilih dan billboard di beberapa tempat sebagai cara untuk 

menarik perhatian anak.  

- Search (25 Juli – 4 Juli 2017) 

Setelah berhasil pada interest, target sasaran akan mencari tahu tentang 

permainan ini demi menjawab rasa ingin tahu mereka melalui guru atau 

orang tua, kemudian para orang tua akan mencai tahu dengan 

mengunjungi sosial media yang merupakan wadah meletakan informasi 

mengenai hal ini. 

- Action (5 Agustus – 8 Agustus 2017) 

Untuk menari perhatian target akan permainan boardgame ini akan 

diadakan semacam bazaar pada 5-8 Agustus 2017, di sekolah terpilih, 

puncak acara adalah tanggal 8 Agustus2017, yang merupakan hari Game 

Indonesia, dimana orang tua akan merasa bahwa permainan juga 
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bermanfaat bagi perkembangan anak mereka. Di dalam acara ini juga akan 

diadakan lomba dengan hadiah menarik untuk pemenang yang beruntung . 

- Share(5 Agustus – 8 Agustus 2017) 

Para orang tua akan mengabadikan kegiatan anak-anaknya melalui foto 

atau video lalu menyebarkannya ke media sosial untuk mendapatkan 

hadiah spesial, sehingga orang dapat menggerakan orang lain untuk 

mencaritahu tentang acara ini, sedangkan anak-anak akan  membagikan 

pengalamannya dari mulut ke mulut kepada teman-temannya. 

   

 

 

 

 

 

Gambar IV.2.3.1 Denah Bazaar 

IV.3 Visualisasi Desain 

     IV.3.1 Boardgame 

          IV.3.1.1 Visualisasi Boardgam 

 

 

 

 

Gambar IV.3.1.1.1 Papan Depan 
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Gambar IV.3.1.1.2 Papan Belakang 

          IV.3.1.2 Kartu Tantangan 

 

 

 

Gambar IV.3.1.2.1 Kartu Tantangan 

         IV.3.1.3 Kartu Acak Kata 

 

 

 

Gambar IV.3.1.3.1 Kartu Acak Kata 

         IV.3.1.4 Kartu Pertanyaan 

 

 

 

Gambar IV.3.1.4.1 Kartu Pertanyaan 
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   IV.3.1.5 Pion Pemain 

   Ukuran 3,5 x 2,5 cm 

 

 

Gambar IV.3.1.5.1 Pion Pemain 

 IV.3.1.6 Jaring-jaring dadu 

   Ukuran 1,6 x 1,6 cm 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar IV.3.1.6.1 Jaring-jaring dadu 

 

     IV.3.1.7 Koin  

              Koin 20 diameter 3cm, Koin 10 diameter 2,5 cm, koin 5 diameter 2 cm. 

 

 

Gambar IV.3.1.7.1 Koin Nilai 
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         IV.3.1.8 Petunjuk Permainan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.1.8.1 Petunjuk permainan tampak depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.1.8.2 Petunjuk permainan tampak belakang 
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    IV.3.1.9 Kemasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.1.9.1 Kemasan Boardgame bagian depan dan belakang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.1.9.2 Kemasan Kartu 

 



66 
 

 

         IV.3.1.10 Kartu Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.1.10.1 Kartu Jawaban 

     IV.3.2 Strategi Komunikasi 

          IV.3.2.1 Poster dan Billboard Awareness 
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               Poster dengan ukuran A3 dan Billboard dengan ukuran 5 x 10 m 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.2.1.1 Desain Poster dan billboard tahap Awarenes 

          IV.3.2.2 Poster dan Billboard Interest dan Search 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.2.2.1 Desain Poster tahap Interest dan Search 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.2.2.2 Desain billboard tahap Interest dan Search 

          IV.3.2.3 Poster, Brosur, dan X banner tahap Action dan Share 

               Poster (A3) dan brosur (A5) memiliki desain yang sama  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.2.3.1 Desain Poster dan brosur tahap Action dan share 
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Gambar IV.3.2.3.2 Desain  X-Banner tahap Action dan share 
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          IV.3.2.4 Media Sosial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.2.4.1 Media sosial di tahap Awareness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.2.4.2 Media sosial di tahap Interest dan Search 
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Gambar IV.3.2.4.3 Media Sosial di Tahap Action dan Share 

 

     IV.3.3 Merchandise 

          IV.3.3.1 Tas  

 

 

Gambar IV.3.3.1.1 Desain  Tas 

 

          IV.3.3.2 Stiker  

 

 

Gambar IV.3.3.2.1 Desain Stiker 
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   IV.3.3.3 Pembatas buku  

 

 

Gambar IV.3.3.3.1 Desain Pembatas Buku 

       IV.3.3.4 Baju  

 

 

 

 

Gambar IV.3.3.4.1 Desain Baju 

          IV.3.3.5 Bolpoin  

 

 

Gambar IV.3.3.5.1 Desain Bolpoin 

  IV.3.3.6 Notes 

  

 

 

 

 

Gambar IV.3.3.6.1 Desain Cover Notes 

 


