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ABSTRACT
This research for baby journal book content is conducted with the purpose of finding what kind of content 
is suitable for millennial families whereas in every year there are mothers who are pregnant and expecting 
a baby birth. By keeping a record from early pregnancy to child growth, the parent will be able to monitor 
their child’s growth and abilities. By that, the parent will also notice if their child has an issue with their 
growth, therefore they can prevent it first. The research method used for this research is quantitative data 
on survey to market test, competitors observation, and qualitative data on interview to Expert user, Extreme 
user, and competitor. This research is also supported by literature review from books and articles journals. 
The conclusion of this research finds that the right content for millennial family is the quality of the content, 
based on literature review on the mother and child health book, and considering the result from market test 
and competitor users, who like to tell stories.
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ABSTRAK
Penelitian konten buku jurnal bayi ini dilakukan untuk tujuan menemukan konten seperti apa yang sesuai 
untuk keluarga milenial. Tujuan dari penelitian ini dikarenakan kehamilan ibu pada setiap tahunnya selalu 
ada. Dengan mendokumentasikan mulai dari awal mula kehamilan hingga perkembangan anak bertum-
buh, orang tua dapat mengecek lebih awal kemampuan anak berkembang. Orang tua akan juga tahu 
jika terjadi keterlambatan perkembangan pada anak sehingga dapat melakukan pencegahan lebih awal. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu survei terhadap market test, observasi 
kompetitor, dan metode kualitatif berupa wawancara dengan Expert user, Extreme user,  dan kompetitor. 
Penelitian ini juga didukung dengan studi pustaka dari buku dan artikel jurnal. Kesimpulan yang didapat 
dari penelitian ini yaitu konten yang sesuai untuk keluarga milenial adalah konten yang berkualitas, sesuai 
dengan panduan buku kesehatan ibu dan anak, dan mempertimbangkan hasil market test dan juga peng-
guna kompetitor yang suka untuk bercerita.

Kata Kunci: Konten, Jurnal Bayi, Keluarga Milenial
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PENDAHULUAN
Kita tahu bahwa setiap tahunnya selalu ada ibu yang melahirkan. Data dari Kementrian Kesehatan Re-
publik Indonesia, jumlah ibu hamil pada tahun 2018 di Indonesia mencapai angka sebanyak 5.291.143 
orang ibu (http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data-
dan-Informasi_Profil-Kesehatan-Indonesia-2018.pdf). Hal tersebut dan momen-momen kehamilan 
tersebut merupakan sebuah anugerah sehingga momen itu menjadi sangat penting dan emosional 
untuk sang ibu. Maka dari itu para ibu selalu mendokumentasikan perkembangan dari awal kehamilan-
nya dan hingga anaknya besar nanti. Menurut Febrina, Anissa (2019: 62) orang tua yang mendoku-
mentasikan anaknya dibagi menjadi 3 kelompok yang disusun berdasarkan kesamaan motif. Yang 
pertama orang tua eksis, dimana orang tua eksis memiliki ciri-ciri yang aktif, ramah, dan berdedikasi. 
Yang kedua orang tua sharing. Orang tua sharing memiliki ciri-ciri yang bagi mereka mendokumenta-
sikan anak merupakan suatu keharusan dan memiliki kebanggaan tersendiri. Yang ketiga orang tua 
memories, bagi orang tua ini sebuah kenangan adalah hal yang berharga. Memori dengan keluarga 
dan terutama dengan anak-anaknya adalah memori yang tidak dapat dikembalikan.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh sang ibu untuk mendokumentasikan momen-momen tersebut, 
mulai dari menulis, mengambil gambar/foto, membuat video, dan berbagai hal lainnya. Oleh karena itu 
muncul yang namanya buku jurnal bayi, dimana orang tua dapat mengumpulkan tulisan dan gambar 
dari tiap momen. Dari hasil survei menurut salah satu responden bernama Maya Sumintasari, buku 
jurnal bayi sangat bagus karena kenangan bersama keluarga itu penting. Dari pengalaman pribadinya 
responden tidak mengetahui wajah kakek dan neneknya seperti apa, dengan adanya buku jurnal bayi 
ini, kenangan itu tetap ada walaupun hanya dalam bentuk foto.

Buku jurnal bayi adalah sebuah catatan perjalanan sebagai sebuah keluarga, dari kesan pertama mun-
cul makhluk hidup yang kecil, yang tumbuh dalam janin hingga langkah pertamanya, dan momen-
momen berharga lainnya. Dengan tambahan tulisan dan gambar yang membuat buku ini dapat dihar-
gai selamanya. Hanya saja dari hasil survei terhadap 51 responden, hanya 7 responden yang pernah 
menggunakan buku jurnal bayi dan 44 lainnya belum pernah menggunakan buku jurnal bayi. Mereka 
menganggap bahwa dalam membuat buku jurnal bayi ini perlu kreativitas yang tinggi dan tidak praktis. 
Buku jurnal bayi yang beredar di Indonesia masih tidak praktis, para orang tua masih harus menempel-
kan sendiri dengan lem foto-foto yang ada. Seperti yang dijual oleh Baby Koala, Hug Me Mom, Little 
Me, dan My Baby Journal.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konten buku jurnal bayi agar 
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sesuai dengan kebutuhan orang tua dalam keluarga milenial. Keluarga milenial yang dituju adalah 
orang tua yang berusia 20-35 tahun (kelahiran tahun 1999-1984) dan berdomisili di Indonesia.

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dimulai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 hingga hari Rabu tanggal 16 Oktober 
2019. Dengan menggunakan metode pengumpulan data antara lain, metode kuantitatif berupa kue-
sioner secara daring serta luring, metode observasi terhadap kompetitor, dan metode kualitatif berupa 
wawancara dengan narasumber (expert user dan extreme user), wawancara dengan kompetitor, dan 
studi literatur. Menurut Khafid, Muhammad (2015: 34) ada 2 sumber data yaitu data primer dan data 
sekunder.

Data Primer
Menurut Khafid, Muhammad (2015: 34) data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek 
penelitian dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Sumber data primer ini dianggap 
lebih akurat karena data yang dijabarkan, dijabarkan secara terperinci. 

Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Dilakukan dengan 
wawancara ke expert user dan extreme user. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data 
kuantitatif dengan cara membagikan kuesioner secara daring dan luring kepada 50 calon target pasar. 
Untuk menambah data untuk penelitian ini, dilakukan juga penelitian terhadap kompetitor yang dilaku-
kan dengan cara observasi dan wawancara.

Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam 
arsip baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Biasanya didapat dari Lembaga, perusahaan, 
atau pihak-pihak berkaitan yang terpercaya (Khafid, 2015: 35). Metode pengumpulan data dalam pe-
nelitian ini menggunakan studi literatur yang didapat dari buku dan jurnal.

Profil Riset Subjek
Riset yang dilakukan dibagi menjadi dua kategori yaitu terhadap expert user dan extreme user. Menu-
rut Shluzas, L.A. dkk (2013: 2) expert user didefinisikan sebagai individu yang memiliki pengetahuan 
yang luas, keterampilan dalam mewujudkan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mencapai 
golnya. Tiga expert user yang saya pilih:
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1.  Baby Fynn Project yang berdiri pada tahun 2017. Pada awalnya Baby Fynn Project  ini hanya 
khusus berjualan buku jurnal bayi saja dan baru Agustus 2019 mulai menambah produknya yaitu 
buku edukasi anak. Memilih Baby Fynn Project sebagai expert karena sebagai kompetitor memi-
liki produk yang sama  dan juga memiliki rating yang baik di Shopee dengan penilaian 4,9 dari 5.

2.  Memoria.id yang dimiliki oleh Gabriele Wijasa dan salah satu alumni Universitas Ciputra. Memo-
ria.id ini berjualan kotak yang digunakan untuk menyimpan kenangan-kenangan spesial. Memilih 
Memoria.id sebagai expert karena memiliki kesamaan pada target pasar.

3.  Dokter spmesialis obstetrics – gynecologist yaitu Dokter Marsell Panggono. Beliau lulusan Wijaya 
Kusuma Surabaya pada tahun 2012 dan Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2018. Pengala-
man beliau sudah 8 tahun dalam bidangnya. Alasan memilih Dr. Marsell karena produk buku 
jurnal ini berhubungan dengan ibu dan bayi, jadi konten yang disajikan pun akan dibantu dengan 
bimbingan dokter.

Sedangkan untuk extreme user, menurut D.School Stanford (https://dschool-old.stanford.edu/wp-con-
tent/themes/dschool/method-cards/extreme-users.pdf) dalam membuat sebuah produk atau jasa, perlu 
dilakukan pendekatan kepada target pasar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan 
mendapatkan masukan dari sudut pandang konsumen. Kebutuhan yang di lihat dari sudut pandang 
extreme user ini biasanya juga merupakan kebutuhan dari banyak orang juga. Tiga extreme user yang 
saya pilih:
1.  Renata Owen, Beliau merupakan seorang ilustrator dan juga seorang ibu. Beliau baru saja me-

miliki pengalaman pertamanya sebagai seorang ibu dan sudah memiliki pengalaman yang luas 
untuk menjadi seorang ibu.

2.  Pengguna kompetitor dari Hug Me Mom yang mengulas di Instagram, Ibu Juneita
3.  Pengguna kompetitor dari Hug Me Mom yang mengulas di Shopee, Posnesia

Dengan adanya masukan dari kompetitor dapat membantu dalam pengembangan konten buku jurnal 
bayi agar sesuai untuk keluar milenial saat ini.

HASIL PENELITIAN
Sebuah buku dapat dikatakan memiliki satu kesatuan yang utuh jika buku tersebut memiliki konten. 
Konten sendiri menurut KBBI adalah informasi yang tersedia. Ketersediaan sebuah informasi dalam 
sebuah buku diperlukan riset-riset agar sesuai dengan keinginan pasar dan buku tersebut pun laku di 
pasar. Menurut salah satu penulis di Teknoia yang bernama Ramadhan, Bagus (https://teknoia.com/
alasan-mengapa-pemasaran-konten-penting-di-era-internet-327cecaf8aba) konten sangatlah penting 
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karena dapat meningkatkan nilai sebuah produk dan menarik konsumen untuk mencari tahu dan men-
genali produk. Dalam membuat buku jurnal bayi ini, diperlukan juga konten yang dapat menarik target 
pasar yaitu keluarga milenial untuk menggunakan produk buku jurnal bayi. 

Hasil dan Analisa Market Test
Dari hasil survei terhadap 51 responden dengan rentang usia 20-35 tahun, menunjukkan bahwa 84% 
responden tertarik untuk memiliki buku jurnal bayi. Para responden ingin konten buku jurnal bayi berisi: 
1.  Perkembangan bayinya baik dari masa kehamilan hingga bayinya lahir
2.  Foto-foto si bayi
3.  Banyak kolom-kolom menarik dan surat untuk anak kelak dewasa
4.  Terdapat dari sisi ibu dan ayah juga
5.  Diberikan tips & trick mengambil gambar perkembangan anak, properti foto
6.  Diberikan tips selfcare, fun fact, kalender, dan quotes.
7.  Ada tempat foto tiap momennya
8.  Cap tangan dan cap kakinya
9.  Tempat untuk simpan barang-barang baby pertama kali
10.  Cerita perjalanan kehamilan, kelahirannya, milestone yang dicapai, 
11.  Laporan pengecekan bulanan

Dari hasil survei tersebut pun, para responden ingin buku jurnal bayi yang memiliki kualitas bahan yang 
baik seperti bahan awet, tahan lama, tidak mudah sobek, dan tidak cepat kotor. 

Figur 1.Data berapa banyak responden yang tertarik memiliki buku jurnal bayi
Sumber: Survei (2019)

Hasil Wawancara
Wawancara yang dilakukan terhadap expert user dan extreme user, menurut Gabriele Wijasa, konten 
yang sesuai untuk keluarga milenial saat ini harus mengikuti zaman. Karena melihat kebiasaan orang 
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tua milenial saat ini yang keterikatan dengan sosial media, harus membuat konten yang membuat 
orang tua milenial saat ini bangga untuk dipamerkan di sosial medianya. Menurut Febrina, Anissa 
(2019: 62) mendokumentasikan foto anak adalah sebuah wujud rasa bangga dan rasa syukur orang 
tua atas perkembangan anaknya. Sehingga timbul rasa ingin untuk menunjukkan perkembangan 
anaknya ke orang-orang. 

Perkembangan anak yang dicek terlebih dahulu menurut Dr. Marsell Panggono Sp.OG adalah usia 
kandungan dibawah 12 minggu itu biasanya masih dalam berupa kantong, kemudian dilihat setelah itu 
apakah dalam kantong tersebut terdapat janin. Jika sudah terdapat janin maka melewati masa rawan. 
Informasi yang didapat pada saat pemeriksaan rutin tiap bulan ibu berbeda-beda karena pengece-
kan USG sekarang sangat bermacam-macam. Pada umumnya perkembangan anak pada saat dalam 
kandungan yang dapat dicatat adalah denyut jantung, lalu gerakan-gerakannya, kemudian apakah 
organ-organnya tumbuh sempurna. Untuk sebuah hitungan kandungan usia, lebih baik menggunakan 
satuan minggu daripada bulan, karena pengecekan yang dilakukan jika disesuaikan dengan kedok-
teran, lebih pas menggunakan minggu. 

Dari pengalaman seorang mama, Renata Owen, ia merasa bahwa pada saat usia bayi masih satu 
hingga empat minggu rekaman jejak cukup dikumpulkan menjadi satu, karena aktivitas bayi pada usia 
tersebut hanya makan dan tidur sehingga perkembangan yang spesifik belum terjadi. 

Hasil Penelitian Kompetitor
Dari hasil wawancara dengan kompetitor yaitu Baby Fynn Project (Instagram: @babyfynn.project), 
mereka tidak dapat menentukan konten buku jurnal bayi mereka karena mereka hanya melakukan 
reseller. Sehingga konten mereka sudah terbuat oleh produsen. Dari hasil observasi, isi konten yang 
dimiliki oleh buku jurnal bayi oleh Baby Fynn Project ini, berisi:
1.  Biodata Orang Tua
2.  Dokumentasi pernikahan
3.  Dokumentasi kehamilan, test pack, dan foto USG
4.  Persiapan lahiran dan foto-foto tempat tidur bayi
5.  Pohon keluarga
6.  Data Kelahiran bayi
7.  Arti nama bayi
8.  Akte kelahiran dan paspor pertama
9.  Cap tangan dan cap kaki bayi
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10.  Data perkembangan bayi meliputi: milestone, data vaksin, tingkah laku sehari-hari, dll
11.  Data pertumbuhan gigi
12.  Dokumentasi pencukuran rambut
13.  Acara-acara penting keagamaan, seperti Aqiqah - Idul Fitri/ Baptis - Natal
14.  Ulang tahun pertama bayi
15.  Kata-kata pertama bayi dan langkah pertama bayi
16.  Kumpulan foto-foto bayi dari baru lahir hingga satu tahun
17.  Cerita bayi dari tahun pertamanya hingga usia lima tahun
18.  Kumpulan foto bayi dari satu tahun hingga lima tahun
19.  Terdapat zip lock yang berguna untuk menyimpan test pack kehamilan, gelang identitas dari 

rumah sakit, tali pusar bayi yang sudah pupus, hasil cukuran rambut bayi, gigi pertama yang 
tanggal, sarung tangan bayi yang pertama dipakai, tiket penerbangan pertama, dll.

Penelitian ini juga melakukan wawancara ke pengguna kompetitor dari merek yang berbeda yaitu Hug 
Me Mom. Pengulas pertama oleh Ibu Juneita, menurutnya buku jurnal bayi ini sangat bagus karena 
dapat mendokumentasikan perkembangan anak dan sampul buku juga dapat disesuaikan dengan 
keinginan konsumen. Konten buku jurnal bayi dari merek ini juga sudah menyediakan templatnya seh-
ingga konsumen tinggal mengisi saja dan jika habis bisa dilakukan isi ulang. Yang kurang disukai oleh 
ibu Juneita dari buku merek ini adalah halaman yang terbatas, jadi perlu kreativitas orang tua untuk 
mengelola sendiri jika templat kertas yang disediakan habis. Ibu Juneita juga merasa buku merek ini 
kurang bisa untuk jangka panjang karena bentuknya yang berupa buku. Bisa saja tiba-tiba buku ini 
hilang dan harus pergi mencetak fotonya lagi. Buku ini juga harus menempelkan sendiri fotonya dan 
kalaupun ingin membolongi harus memiliki alatnya sendiri. 

Sedangkan dari pengulas kedua yang memiliki nama pengguna di Shopee, Posnesia. Menurutnya, 
buku jurnalnya bagus-bagus saja, memiliki gambar yang menarik, dan bahan yang bagus. Posnesia 
merasa ide munculnya buku jurnal bayi ini sangat menarik dan bisa diisi ulang. Yang tidak disukai dari 
buku jurnal bayi merek ini, ia merasa kurang lengkap karena tidak ada grafik tumbuh kembang anak 
dan kertas yang disediakan untuk menulis sangat kurang.

PEMBAHASAN
Melihat kebiasaan keluarga milenial dalam menentukan produk, dari data yang dipaparkan oleh 
Schwartz, Rachel (2016: 17) Dalam memilih sebuah produk, keluarga milenial lebih mementingkan nilai 
atau kualitas pada produk daripada harga. Hal tersebut juga dibuktikan oleh Ayuningtyas, F. dkk (2018: 
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15) Keluarga milenial mencari kualitas yang bagus dengan harga yang sesuai. Sedangkan menurut 
Isabela (2018: 71) Salah satu narasumbernya merasa tidak keberatan untuk mengeluarkan uang lebih 
untuk kualitas yang bagus. Dari fakta tersebut dalam membuat sebuah buku jurnal bayi ini, maka diper-
lukanlah sebuah kualitas, salah satunya adalah konten. Maka dari itu di Indonesia terdapat panduan 
buku kesehatan ibu dan anak. Di buku ini berisikan catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin, dan nifas) 
dan anak (bayi baru lahir hingga usia 6 tahun). Sebagai panduan umum, buku ini dapat digunakan se-
bagai penentu konten apa yang sesuai untuk keluarga milenial. Hampir sama seperti yang dimiliki oleh 
kompetitor, buku ini juga mencantumkan profil keluarga, perkembangan kehamilan hingga bertumbuh 
menjadi anak, dan data anak pada saat melahirkan. Dari buku panduan ini menunjukkan hasil secara 
medisnya. Sedangkan pada kompetitor, penjelasan secara medis hanya hal-hal yang umum seperti 
berat badan dan lingkar perut (Yang dapat dilakukan oleh keluarga milenial sendiri). 

Tidak hanya di Indonesia, Di Kanada juga memiliki buku panduan dengan judul Baby’s Best Chance. 
Pada buku ini juga menunjukkan diperlukan data profil keluarga dan perkembangan ibu pada saat hamil 
hingga melahirkan. Data-data tersebut tersusun rapi dan sesuai waktunya. Kesamaan kedua panduan 
tersebut semakin membuktikan bahwa dalam buku jurnal bayi ini diperlukan profil keluarga, data-data 
perkembangan dari mengandung hingga anak berusia satu hingga lima tahun. Apa itu perkembangan 
anak? Perkembangan itu merupakan sebuah proses perubahan secara teratur mulai dari satu tahapan 
ke tahap selanjutnya. Perkembangan anak ini mencakup perkembangan secara mental, tingkah laku, 
kecerdasan, sikap, dan budi pekerti (Meliala, 2015: 9). Menurut Sukiman (2018: 10) Melakukan doku-
mentasi terhadap perkembangan anak dapat membuat orang tua mengecek lebih awal kemampuan 
anak berkembang. Orang tua akan tahu jika terjadi keterlambatan perkembangan pada anak sehingga 
dapat melakukan pencegahan lebih awal. 

Kemudian dengan kebutuhan target market dan kekurangan dari kompetitor yang dirasa kurang oleh 
target market, dapat melengkapi konten buku jurnal bayi ini. Karena target market merasa sangat 
banyak cerita yang ingin ditumpahkan ke dalam jurnal tersebut, membuat konten buku jurnal bayi ini 
berisikan templat untuk bercerita. Bercerita mulai dari awal kehamilan hingga surat untuk anak kelak 
nanti (sesuai yang dibutuhkan target market).   

PENUTUP
Kesimpulan
Melihat dari setiap tahunnya selalu ada ibu yang melahirkan, dengan data yang ditunjukkan oleh Ke-
mentrian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah ibu hamil pada tahun 2018 di Indonesia mencapai 
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angka sebanyak 5.291.143 orang ibu. Hal tersebut membuat munculnya buku jurnal bayi ini. Hanya 
saja penyesuaian konten untuk buku jurnal bayi ini belum sesuai untuk keluarga milenial yang in-
gin praktis dan koten yang berkualitas. Berdasarkan data penelitian diatas dapat diambil kesimpulan 
bahwa konten buku jurnal bayi yang sesuai untuk keluarga milenial adalah:
1.  Profil keluarga
2.  Pohon keluarga
3.  Dokumentasi pernikahan
4.  Dokumentasi awal mula mengetahui kehamilan (test pack, foto, dan data)
5.  Dokumentasi dari masuk bulan pertama kehamilan hingga 9 bulan masa kehamilan
6.  Pendapat dari ayah selama 9 bulan masa kehamilan seperti apa
7.  Pencapaian selama kehamilan
8.  Dokumentasi lahiran bayi (foto, data, dan gelang rumah sakit,)
9.  Dokumentasi data kelahiran bayi (cap tangan, cap kaki, dan arti nama)
10.  Dokumentasi data dari bayi baru lahir hingga satu tahun bayi
11.  Pencapaian-pencapaian bayi
12.  Pertumbuhan gigi
13.  Grafik tumbuh kembang anak
14.  Tempat menyimpan kenangan-kenangan bayi
15.  Ulang tahun pertama bayi (foto dan data)
16.  Surat untuk bayi dari ayah dan ibu.

Karena 84% dari hasil survei, orang tua milenial tertarik untuk memiliki buku jurnal yang setelah diper-
timbangkan sesuai dengan konten yang tertera di atas. Hal tersebut juga bukan hanya dari survei 
market test, tetapi juga hasil wawancara terhadap expert user, extreme user, pengguna kompetitor, 
dan studi literatur. Dengan adanya panduan kesehatan ibu dan anak dari Indonesia dan Kanada dapat 
dijadikan panutan konten untuk jurnal bayi ini.

Saran
Berdasarkan pengalaman dari hasil penelitian ini, studi literatur dari kementrian kesehatan sangat ber-
guna, baik dari dalam negri maupun luar negri. Dalam konten buku jurnal bayi ini akan lebih baik jika 
dapat menggali informasi lebih dalam dari kenapa orang tua milenial tidak ingin menggunakan jurnal 
bayi. Setelah melihat kebiasaan orang tua milenial dalam memilih produk yang sangat mementing-
kan kualitas dan juga sudah mendapatkan konten jurnal bayi seperti apa yang sesuai untuk keluarga 
milenial, penelitian selanjutnya yang disarankan adalah bagaimana mengemas konten untuk buku ju-
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rnal bayi ini agar sesuai dengan keinginan keluarga milenial dan dapat bersaing dengan kemajuan 
teknologi sekarang.
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