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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

IV.1. Konsep Visual 

IV.1.1 Warna 

Warna dominan yang digunakan sebagai tematik dalam tabletop game ini adalah warna-

warna yang melambangkan rasa kepercayaan diri. Maka dari itu dipilihlah warna oranye dan 

kuning yang memiliki unsur percaya diri. Sedangkan pada warna-warna pendukung, yaitu 

yang digunakan pada karakter yang ada menggunakan warna yang disesuaikan dengan sifat-

sifat karakter tersebut. 

 

Warna yang digunakan sebagai motif: 

Orange   

Yellow  C:0 M:0 Y:100 K:0 

Warna yang digunakan sebagai pelengkap: 

Golden Orange 

Yellow  C:0 M:0 Y:100 K:0 

Turquoise C:77 M:0 Y:6 K:16 

Pink  C:0 M:25 Y:20 K:0 

Peach  C:0 M:10 Y:29 K:0 

White  C:0 M:0 Y:0 K:0 

Green  C:100 M:0 Y:100 K:0 

Red  C:0 M:100 Y:100 K:0 

Dark blue C:100 M:100 Y:0 K:45 

Dark Yellow  C:0 M:13 Y:92 K:39 

Olive green  C:0 M:1 Y:42 K:27 

Magenta C:0 M:100 Y:0 K:0 

Yellow Green C:25 M:0 Y:76 K:20 
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IV.1.2 Tipografi  

Tipografi yang tepat untuk board game ini adalah gaya font yang cenderung casual atau 

tidak formal dan jelas, melihat target dari permainan ini adalah anak-anak. Maka dipilihlah 

jenis font Trebuchet Ms 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwkyz 

1234567890?!,.”;’:\[]{}()*&^%$#2!_-+= 

 

IV.1.3 Kartu 

Kartu yang digunakan berukuran standard card game sleeves, beukuran 63,5x 88 mm, 

standar ukuran yang biasa digunakan untuk permainan kartu. Karena set-up penyusunan kartu 

monster yang berjumlah 12 dan disusun dengan format 3x4 baris dan kolom, ukuran ini dirasa 

tepat, sehingga set-up tidak memakan tempat terlalu banyak. Selain itu ukuran ini masih 

berada di range dimana anak-anak masih bisa mengocok 12 kartu ini tanpa kesulitan. 

Sedangkan ukuran kartu karakter juga menggunakan ukuran yang sama untuk menghindari 

variasi ukuran kartu yang terlalu banyak.  

Untuk kartu alat-alat, dimana memiliki jumlah yang cukup banyak, digunakan kartu yang 

berukuran 44 x 63,5 mm, untuk mengurangi biaya produksi dan mempertimbangkan 

kenyamanan dan kemudahan anak-anak untuk memegang kartu ini dalam jumlah yang 

banyak.  

Penggunaan layout yang dipilih dalam desain tabletop game ini adalah dengan memberi 

dominasi lebih kepada ilustrasi dibandingkan dengan teks. Hal ini disebabkan target audiens 

yang terdiri dari anak usia 6-12 tahun memiliki kecenderungan untuk lebih tertarik pada 

ilustrasi dibandingkan teks, namun dikarenekan teks tetap diperlukan sebagai penjelas dari 

ilustrasi, maka teks disampaikan dengan sesederhana mungkin. 

 

IV.1.4. Gaya Gambar 

Gaya gambar yang digunakan dan yang sesuai dengan target audiens adalah ilustrasi 

dengan gaya gambar kartun. Kartun yang dimaksud disini adalah kartun dua dimensi dengan 

kecenderungan pewarnaan flat atau blok dan menggunakan outline tebal sebagai garis 
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penjelas pada ilustrasi. Gaya gambar ini dipilih dikarenakan anak-anak lebih suka dan tertarik 

dengan gaya gambar kartun dibandingkan gaya gambar realis. 

IV.1.5. Karakter 

Desain karakter pemain diharapakan mampu menjadi sebuah figure refleksi bagi target 

audiens, sehingga target audiens dapat menyerap sifat-sifat asertif yang dimiliki oleh 

karakter-karakter pemain ini. Target audiens yang perancangan board game ini adalah anak-

anak usia 6-12 tahum dan memiliki ketertarikan pada karakter yang keren (bagi laki-laki) atau 

cantik (bagi perempuan), sehingga desain karakter akan menggunakan ilustrasi kartun dan 

dirancang sebagai sebuah karakter yang menarik secara visual bagi anak-anak, dan didesain 

pada range usia yang sama, sehingga mereka mampu memasukkan diri mereka (immerse) 

kepada karakter yang mereka mainkan. Disesuaikan dengan setting fantasi, berikut beberapa 

komparasi desain karakter yang akan digunakan pada perancangan board game. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1.5.1. Contoh beberapa gambar illustrasi karakter komparasi 

(sumber: myanimelist.com) 

 

Desain karakter monster yang digunakan adalah menggunakan pendekatan monster dengan 

ilustrasi kartun yang bisa menarik perhatian baik anak laki-laki maupun perempuan, sebagai 

komparasi adalah desain karakter monster pada Pokemon, yang memiliki kecenderungan lucu 

dan sederhana. Tidak terlalu kompleks dan mengarah pada kesan hebat dan gagah yang hanya 

menarik audiens laki-laki, namun tidak terlalu mengarah kepada dominasi desain lucu 

sehingga hanya menarik audiens perempuan saja. 
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Gambar IV.1.5.2. Contoh beberapa gambar illustrasi monster komparasi 

(sumber: bulbapedia.com) 

 

IV.2. Konsep Verbal 

Berdasarkan rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang visual untuk permainan 

pembiasaan perilaku asertif pada anak usia 6-12 tahun, penggunaan verbal yang tidak 

menggurui dan mudah dicerna sangat diperlukan untuk mempermudah anak-anak menyerap 

pesan yang akan disampaikan. Ketika akan menggunakan bahasa yang bersifat larangan, akan 

dijadikan aturan permainan atau batasan dalam bermain.  yang digunakan adalah bahasa yang 

mudah dicerna anak-anak sehingga tidak terlalu rumit, dan tidak menggurui dan pemilihan 

nama monster, digunakan nama yang cenderung mendeskripsikan langsung sifat monster itu.  

  



47 
 

IV.3. Visualisasi Desain 

IV.3.1. Logo 

 

Gambar IV.3.1.1. Logo Ascension 

Judul permainan yang dipilih adalah “Ascension”, kata Ascension sendiri berarti kenaikan 

yang mengarah kepada kenaikan kelas yang menjadi tema dari permainan. Sekaligus kenaikan 

dalam arti menjadi pribadi yang lebih asertif. Logogram berbentuk huruf A yang juga merupai 

mata anak panah yang melambangkan presisi dan akurasi, yang menjadi lambing asertivitas 

dimana seseorang harus memberi respon yang tepat dan tidak berlebihan ataupun kekurangan 

dalam situasi apapun. 

Pada logo ini menggunakan jenis logotype dengan font sans serif, yang menimbulkan 

kesan santai dan tidak kaku, dan pemilihan jenis font Narkisim Regular digunakan untuk 

memberikan unsur fantasi yang menjadi setting cerita pada permainan ini. 
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IV.3.2. Karakter 

 

Karakter yang menjadi perlambangan para pemain dirancang dengan bentuk anak-anak 

supaya anak-anak mampu memasukan diri mereka dalam karakter ini. Pada 6 karakter ini 

dipisahkan menjadi 3 laki-laki dan 3 perempuan untuk memberikan pilihan jenis kelamin 

untuk disesuaikan dengan pemain. Dengan setting sebuah akademi, maka kostum yang 

digunakan adalah sebuah seragam yang secara desain, perbedaan dari jenis kelamin adalah 

pada bagian bawahan, celana pendek dan dasi panjang untuk laki-laki, dan rok serta dasi pita 

untuk perempuan, dan sisanya tidak ada perbedaan. Desain seragam memiliki motif anak 

panah ke arah atas, seperti logo Ascension itu sendiri. Baik dari motif pada pakaian, arah 

kantong, motif pada celana dan desain sepatu, semua nya memiliki motif anak panah ke atas. 

Dan tidak terdapat anak panah dengan arah ke bawah, sebagai perlambangan mereka akan 

naik dan menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. 

Berikut adalah detail konsep setiap karakter: 
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Gambar Karakter Bentuk Senjata Warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlambanga

n dari respek, 

sikap asertif 

yang harus 

bersifat dua 

arah, yaitu 

kepada orang 

lain dan diri 

sendiri. 

Dilambangka

n dengan 

seorang anak 

yang 

setengah 

membungkuk 

memberikan 

hormat 

dengan 

desain 

rambut yang 

mimiliki dua 

arah, yaitu ke 

kanan dan ke 

kiri. 

Senjata yang 

diberikan 

adalah 

sebuah 

tombak 

dengan mata 

tombak pada 

kedua 

ujungnya, 

sebagai 

perlambanga

n sikap 

hormat yang 

dua arah. 

Melambangka

n pengamat 

dan pendengar 

yang baik, 

tanda 

seseorang yang 

menghormati 

orang lain, 

warna hijau 

dipakai 

sebagai motif 

karakter ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlambanga

n dari sikap 

percaya diri. 

Dilambangka

n dengan 

seorang anak 

yang dengan 

ekspresi 

bersemangat, 

pose yang 

dinamis. 

Rambut 

didesain 

seperti api 

yang 

membara.  

Senjata yang 

diberikan 

adalah 

sebuah 

megaphone. 

Untuk 

memberi 

semangat 

kepada orang 

lain dan 

menularkan 

sikap percaya 

dirinya. 

Warna 

kuning dipilih 

melambangkan 

penghargaan 

diri, keceriaan, 

logika, dan 

sangat 

komunikatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlambanga

n sikap 

kendali diri, 

ketika 

seseorang 

berpotensi 

untuk 

bersikap 

agresif 

karena 

fisiknya, 

namun dia 

bisa 

mengendalik

an diri 

supaya tidak 

demikian. 

Dilambangka

n dengan 

seorang anak 

berbadan 

besar, namun 

berwajah 

lembut dan 

ramah. Postur 

tangan 

terbuka untuk 

menunjukan 

keramahan. 

Rambut 

berbentuk 

dasar persegi 

untuk 

menunjukan 

dia kuat, 

namun 

bentuk dasar 

Senjata 

berupa 

tongkat 

dengan 

sebuah 

kendali kapal 

sebagai 

motifnya. 

Kendali ini 

merupakan 

perlambanga

n dari 

kemampuan 

untuk 

mengendalik

an diri. 

Warna yang 

dipakai adalah 

warna golden 

orange. Warna 

yang 

melambangkan 

kendali diri, 

sebagai motif 

dari karakter 

ini. 



50 
 

badannya 

lingkaran 

untuk 

menunjukan 

kelembutann

ya. 

 

 

 

Perlambanga

n dari 

seseorang 

yang 

walaupun 

pendiam, 

bukan berarti 

tidak bisa 

menyampaik

an apa yang 

ada di 

pikirannya 

dengan tepat 

dan sesuai 

dalam arti 

tidak terlalu 

agresif 

maupun 

submisif. 

Dilambangka

n dengan 

seorang anak 

dengan wajah 

kalem untuk 

menunjukan 

sikap 

pendiamnya.  

Senjata 

dibuat 

dengan 

bentuk 

panah, 

melambangk

an akurasi 

dari setiap 

respon yang 

harus 

diberikan. 

Pirus dipilih 

sebagai warna 

motif, 

melambangkan 

ketenangan 

dan 

perdamaian, 

keseimbangan 

emosional, 

pikiran yang 

jernih, 

keseimbangan 

dan kestabilan, 

juga 

merepresentasi

kan 

komunikasi 

terbuka antara 

hati dan 

ucapan 

 

 
 

Perlambanga

n dari 

apresiasi, 

bentuk sikap 

asertif 

dimana 

seseorang 

memberikan 

maupun 

menerima 

apresiasi dari 

hal yang 

diperbuatnya. 

Apresiasi 

dilambangka

n dengan 

seorang anak 

dengan 

bentuk dasar 

rambut yang 

berombak 

dan 

memunculka

n kesan 

lembut. Juga 

dengan 

postur 

memberikan 

apresiasi 

acungan 

jempol. 

Senjata yang 

diberikan 

adalah 

sebuah 

tongkat sihir 

dengan motif 

acungan 

jempol. 

Merah muda 

dipilih menjadi 

warna motif 

karakter ini, 

perlambangan 

kasih yang 

tidak bernafsu, 

namun 

merawat. 

Perlambangan 

apresiasi ini 

akan 

membantu 

pertumbuhan 

seseorang 

dalam 

kehidupan 

sosialnya. 

 

 

Perlambanga

n dari 

ekspresi, 

dimana untuk 

bersikap 

asertif, 

Dilambangka

n dengan 

anak dengan 

wajah 

ekspresif dan 

postur yang 

Senjata yang 

diberikan 

adalah 

sebuah kristal 

transparan, 

melambangk

Putih dipilih 

sebagai motif 

warna karakter 

ini, yaitu 

perlambangan 

gabungan 
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seseorang 

sebaiknya 

menyampaik

an 

perasaannya 

dengan jujur 

dan apa 

adanya.  

menunjukan 

kebebasan. 

an kejujuran 

dalam 

berekspresi 

dan apa 

adanya. Dan 

juga dimana 

ketika sebuah 

cahaya 

melalui 

kristal ini, 

memancarka

n banyak 

warna, yang 

melambangk

an warna-

warna 

ekspresi. 

warna-warna 

cahaya yang 

menjadi satu. 

Ekspresi 

dengan 

berbagai 

macam 

warnanya 

digabungkan 

menjadi satu 

dalam karakter 

ini untuk 

menunjukan 

sikap 

ekspresifnya. 
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IV.3.3. Monster 

Sebagai target sasaran untuk dibasmi pada setting cerita Ascension, dirancang 12 monster 

yang melambangkan sifat non-asertif. Dirancang 6 monster dengan sikap agresif dan 6 

monster dengan sikap submisif. Monster dirancang dengan pendekatan bentuk monster kartun 

yang lucu, sebagai gaya yang akrab oleh anak-anak, namun dengan ekspresi dan postur yang 

menunjukan sikap non-asertif mereka. 

Berikut adalah penjelasan konsep karekter setiap monster: 

Gambar Penjelasan Desain 

 

 

 

 

 

 

 

Beruang Pukul 

Monster ini didesain sebagai perlambangan sifat agresif 

yang melibatkan kekerasan fisik. Dilambangkan dengan 

binatang beruang denga wajah marah dan knuckle pada 

sebelah tangannya. Rambut mohawk dan bekas luka pada 

matanya untuk menekankan bahwa monster ini mudah sekali 

menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan.  

Nama yang dipilih adalah Beruang Pukul, untuk 

menekankan aspek ‘suka memukul’ dari monster ini. 

 

 

 

 

 

 

Kucing Egois 

Monster ini adalah perlambangan sikap mementingkan diri 

sendiri, mengutamakan diri sendiri di atas orang lain. 

Diterjemahkan dalam visual seekor kucing, perlambangan 

hewan yang acuh dan egois. Dengan desain ala ratu, dengan 

mahkota dan perhiasan, dan ekspresi yang memandang 

rendah lawannya.  

Nama yang dipilih adalah Kucing Egois, karena kata ini 

lebih pendek dan menekankan hal yang sama, yaitu 

mementingkan diri sendiri. 

Pemilihan warna magenta digunakan untuk melambangkan 

sikap bossy seorang ratu. Warna deep purple digunakan 

sebagai perlambangan sikap arogansi. 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

Macan Garang 

Berbeda denga Beruang Pukul, monster ini melambangkan 

intimidasi, yang tidak selalu berupa kekerasan. 

Dilambangkan dengan bentuk dasar harimau yang wajah 

garang dan mengancam juga badan yang berapi-api. 

Menandakan bahaya apabila mendekat. 

Pemilihan warna merah dipakai untuk melambangkan sikap 

agresif dan intimidasi. Warna burnt orange yang dipakai 

pada api juga melambangkan sikap agresif. 

 

 

 

 

 

 

 

Banteng Tabrak 

Monster ini melambangkan sikap yang tidak mau 

mendengarkan penjelasan seseorang terlebih dahulu, 

memunculkan kesan ‘tabrak dulu’ sebelum seseorang 

berbicara. Dilambangkan dengan hewan mirip banteng 

dengan baju besi dan wajah yang bernafsu untuk menabrak 

targetnya. Baju besi melambangkan keraskepala, ditambah 

dengan ekspresi yang sudah tidak mau mendengarkan 

apapun yang disampaikan lawan bicaranya.Warna merah 

digunakan sebagai pertanda sikap agresifnya. 

 Pengikut Angin 

Monster ini adalah perlambangan seseorang yang selalu 

mengikuti apa pendapat dan keinginan orang lain. 

Dilambangkan dengan sejenis ikan yang memiliki bentuk 

dasar kertas yang mudah tertiup angin. Wajah yang datar dan 

tidak menampilkan ekspresi juga postur tubuh yang berkesan 

pasrah untuk memperkuat sikapnya yang tidak memiliki arah 

dan tujuan selain mengikuti arah angin. Bentuk lembaran di 

sekitarnya juga dibuat untuk memperkuat image nya yang 

tidak bisa bergerak ke arah yang dia inginkan.  

 

 

 

 

Kera Sok Tahu 

Monster ini adalah perlambangan sikap non-asertif merasa 

lebih benar dibandingkan orang lain. Dilambangkan secara 

visual dengan hewan kera dengan senyum melecehkan, 
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dengan pakaian layaknya raja, namun hanya terbuat dari 

dedaunan. Kera adalah hewan yang dianggap memiliki 

kecerdasan lebih dibanding hewan pada umumnya, namun 

dengan ekspresi yang melecehkan, kesan yang muncul 

adalah meremehkan orang lain, pakaian yang bagaikan raja 

namun hanya terbuat dari dedaunan untuk menunjukan 

bahwa derajatnya yang lebih tinggi dari orang sekitarnya, 

bukanlah hal yang nyata dan hanya dipikirannya sendiri saja, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayam Kabur 

Monster ini adalah perlambangan orang yang selalu 

melarikan diri ketika menghadapi masalah. Digambarkan 

dengan seekor ayam, dimana chicken dalam bahasa Inggris 

adalah istilah untuk pengecut. Desain ninja digunakan untuk 

menggambarkan aspek ‘melarikan diri’ dengan asap yang 

cukup mudah dimengerti oleh anak-anak. 

Warna yang dipilih kuning limau yang bermakna pengecut 

dan kabur dari tanggung jawab. 

 

 

 

 

Kadal Lepas 

Monster ini adalah perlambangan sikap non-asertif dimana 

seseorang yang mengorbankan dirinya agar orang lain 

senang. Berbeda dengan mengorbankan diri, sikap ini 

muncul untuk menghindari supaya dirinya tidak dibenci. 

Kadal adalah hewan yang mampu memutuskan ekornya 

supaya predatornya fokus kepada ekor yang menggeliat 

setelah diputus, dan kadal itu bisa kabur. Bagi kadal ini, 

predator nya adalah ‘dibenci orang lain’ sehingga dia akan 

terus melepas bagian tubuhnya hingga habis supaya dia bisa 

menghindari dibenci orang lain. Bagian tubuhnya didesain 

dengan motif yang terlihat bisa dilepas pada sendi-sendinya, 

dan juga dengan ekspresi kosong yang tidak nampak 

bahagia. 
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Monster ini adalah perlambangan dari orang yang kurang 

percaya diri. Dilambangkan dengan seekor monster dengan 

tempurung (seperti peribahasa katak dalam tempurung) 

untuk menekankan bahwa yang sebenarnya terjadi tidaklah 

seburuk yang dibayangkan. Dengan tempurung yang 

berbentuk seperti batu untuk melambangkan sikap keras 

kepala, dan juga wajah yang tersembunyi, sebagai gambaran 

sikap kurang percaya dirinya. Warna kuning gelap 

digunakan sebagai perlambangan sifat kurangnya percaya 

diri. 

 

 

 

 

 

 

Ludah Bisa 

Monster ini adalah perlambangan dari sikap dimana 

seseorang selalu menyampaikan kata-kata yang merugikan 

dan membuat orang lain sakit hati. Dilambangkan dengan 

ular berkepala tiga, masing-masing melambangkan wajah 

kecewa, marah, dan mengejek. Ular dipakai untuk 

melambangkan apa yang keluar dari mulutnya adalah racun 

yang merugikan. 

 

 

 

Ikan Pendam 

Ikan ini adalah perlambangan dari seseorang yang selalu 

memendam apa yang dirasakan. Dilambangkan dengan ikan 

seperti ikan kembung yang terus memendam sampai 

akhirnya meledak karena tidak mampu menampung lebih 

lagi. Digambarkan dengan sumbu pada kepalanya, dan 

topeng yang ceria, namun dibalik topeng, dia tidak ceria. 

Warna biru tua digunakan sebagai perlambangan sikap yang 

terpendam dan hipokrit. Dengan topeng berwarna kuning 

sebagai perlambangan tampilan luar cerianya. 
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Tikus Pengacau 

Tikus ini perlambangan dari akibat sikap agresif dimana 

hasilnya berujung kepada kerusakan perkembangan dari 

dalam. Seperti tikus yang menggerogoti diam-diam dan 

tersembunyi. Tikus digambarkan dalam bentuk yang 

menyeramkan dan bergerombol dalam jumlah banyak 

sehingga gerombolan ini hampir seperti asap atau gumpalan 

racun. Bentuk telinga didesain seperti mata dari tikus ini 

untuk memancarkan intimidasi seperti tatapan yang 

mengandung bahaya dan terkesan gila. 
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Gambar IV.3.3.1. Desain Monster Ascension 

 

 

IV.3.4. Kartu 

 

 

Gambar IV.3.4.1. Desain Kartu Bagian Belakang 

Desain kartu bagian belakang pada bagian kanan digunakan untuk bagian belakang kartu 

monster dan karakter, yang berukuran sama. Sedangkan bagian kiri digunakan untuk kartu 

alat yang berukuran lebih kecil. Dengan desain utama logo Ascension yang dipasang centered 

pada bagian kartu.  
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Gambar IV.3.4.2. Desain Kartu Karakter 
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Gambar IV.3.4.3. Desain Kartu Monster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3.4.4. Desain Kartu Alat danToken Perburuan 

 

 

 

 

IV.3.5. Packaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar IV.3.5.1. Desain Packaging Ascension 

Packaging dari permainan ini didesain dengan menyesuaikan ukuran dari kontennya. 

Dalam hal ini bagian dalam dari packaging berukuran 130x90 mm, dimana didalamnya akan 
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dibagi lagi menjadi 2 bagian, 65x90 mm untuk kartu dan buku aturan bermain, dan 65x90 mm 

untuk peletakan token. Ukuran 65x90 mm dipilih dan disesuaikan dengan ukuran kartu 

terbesar dari permainan. Kartu yang lebih kecil dan juga lebih banyak akan dibagi menjadi 

dua tumpukan dan disusun di atas kartu yang lebih besar. Sehingga kartu di dalamnya dapat 

disimpan secara efektif dan tidak memakan banyak tempat. Buku aturan juga dirancang 

menjadi ukuran sebesar kartu terbesar ketika dilipat dan demikian juga kartu peraturan sikap 

asertif. Tumpukan kartu-kartu ini tidak lebih dari 8cm. Sedangkan 4x6 token berbahan acrylic 

berdiamneter 30 mm dan setebal 5 mm masing masing akan ditumpuk menjadi 4 buah 

tumpukan yang masing-masing terdiri dari 6 token. 

IV.3.6.  Buku Aturan Bermain 

 

 

Gambar IV.3.6.1. Desain Rulebook 

 

Aturan bermain menggunakan ukuran 8 kali ukuran kartu terbesar dari permainan sehingga 

bila dilipat menjadi seukuran cover (pojok kiri atas) akan sebesar ukuran kartu terbesar. 

Untuk memudahkan dalam packagingnya. 
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IV.3.7.  Event 

IV.3.7.1.  Poster Event 

 

Gambar IV.3.7.1.1. Desain Poster Event 

Poster dirancang dengan tema fun-learning, dengan menampilkan sebuah buku yang 

mengeluarkan berbagai macam permainan. Dimana pada event ini, anak-anak akan diajak 

untuk memainkan banyak permainan edukatif sebagai acara utamanya. Logo dan visual 

mendapatkan porsi besar untuk menarik perhatian anak-anak, juga kata ‘ayoo!’ dengan 

ukuran terbesar untuk memancing pembacanya membaca detail di bawahnya. Orang tua dan 

guru yang melihat akan fokus kepada detail setelah tertarik oleh visual di tengah. Sehingga 

poster ini bisa digunakan baik untuk menarik anak-anak maupun orang tua. 
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IV.3.7.2.  Undangan Event 

 

Gambar IV.3.7.1.1. Desain Poster Event 

Undangan ini akan disebarkan kepada anak-anak yang menjadi target sasaran event. Maka 

kalimat yang digunakan pun dirancang dengan memikirkan anak-anak sebagai penerimanya. 

Ucapan selamat atas diundangnya target sasaran akan memberikan rasa spesial kepada anak-

anak.  

  




