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Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan 
 

  Merancang Visual Asset dengan tema fun dan adventure untuk card game 

“Ngelencer Suroboyo” yang sesuai bagi target market berumur 12-21. Sehingga mampu 

menciptakan suatu visual yang menarik, sederhana, dan nyaman digunakan. Maka gaya 

desain yang cocok digunakan adalah font dan layout gaya desain plakatstil, dengan 

mengikuti unsur penulisan minim dekorasi lebih sederhana dan penataan asset tertata 

rapi. Agar tampilan kartu tidak terlalu ramai dan juga memudahkan pemain saat 

menggunakan produk. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 
 
 

  Brand Verbal atau Unique Selling Proposition dalam permainan Ngelencer Suroboyo 

adalah permainan card game edukasi tentang berpetualang keliling kota Surabaya 

dengan tujuan mengenal objek wisatanya, selain itu permainan ini pula dapat membantu 

melatih proses berpikir cepat. 

 
 Brand Attributes dalam Ngelencer Surabaya adalah permainan petualang keliling 

kota yang menyenangkan dan menantang sambil menimbun pengetahuan. Maka brand 

attributes dari Ngelencer Surabaya adalah adventure, fun, challenging, dan knowledge. 

Akhirnya brand attributes dikembangkan menjadi tagline: “Adventure for traveling.” 

 
3.2.1. Konsep Gaya Desain. 

  Konsep gaya desain yang digunakan untuk menciptakan card game “Ngelencer 

Suroboyo” yang sederhana dan nyaman digunakan adalah gaya desain plakatstil. 

Plakatstil gaya ini muncul pada era Early Modern yang dirancang oleh Lucian Bernhard, 

pada posternya tahun 1906. Dimana ciri-ciri gaya desain ini hanya mengutamakan objek 

utama, tidak menggunakan banyak elemen dekoratif, penataan konten tertata rapi dan 

penggunaan font tulisan cenderung bold besar dan terdapat unsur lengkungan yang 

mampu memberi sedikit keindahan terhadap tulisan tersebut. 
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(Gambar 3.1 Inspirasi penataan layout untuk asset kartu ) 

(Sumber : Plakatstil poster Prister ) 

  Gaya desain ini terbukti sangat sesuai dengan card game ini karena, menurut jurnal 

yang ditulis oleh Samuli Kuosa. Dalam perancangan layout konten maupun asset kartu 

harus terlihat sederhana agar memudahkan untuk dibaca dan dimainkan. Maka semakin 

sedikit elemen dan objek yang diletakkan dalam kartu akan memudahkan pemain saat 

menggunakanya. 

 
  Setelah menentukan gaya desain, berikut gaya pewarnaan yang menggambarkan 

kesan fun untuk target market “Ngelencer Suroboyo” adalah penggunaan warna cerah 

dan mencolok. Karena tidak hanya memberikan kesan menarik namun memberi kesan 

menantang. Menurut jurnal yang ditulis oleh Asep Ginanjar Putra, penggunan warna 

yang ceria dan mencolok membuat anak-anak lebih tertarik. Selan itu warna yang cerah 

dan menarik juga mampu menggambarkan suasana maupun tema permainan yang  

ingin disampaikan. Selain itu gaya pewarnaan ini sudah di sukai oleh target market, 

pada saat menguji coba produk lama yaitu “Tour to Surabaya”. (Walid Rasyid, 2014) 
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(Gambar 3.2 Inspirasi warna untuk pendukung asset kartu ) 

(Sumber : http://www.jaunelemon.) 

  Selain warna, ada beberapa gaya tipografi yang akan digunakan sebagai media 

pendukung kartu. Pertama gaya penulisan yang sesuai untuk memberikan informasi 

baik di guide book dan kartu yaitu cenderung besar dan tebal, Menurut jurnal yang ditulis 

oleh Doni Indriasto font yang berkesan tegas dan tebal sangat memudahkan pemain 

untuk membaca. Selain itu agar memudahkan pemain saat membaca ketentuan 

permainan, dan tidak berkesan terlalu ramai. Maka font yang sesuai untuk media baca 

adalah font Myriad Pro karena cukup kaku, tegas dan nyaman dibaca. Hingga ukuran 

konteks kartu minimal 12-14 poin, dengan memberikan jarak antar huruf dan penulisan 

huruf besar semua. 

 
(Gambar 3.3 Inspirasi Font untuk media pendukung asset kartu ) 

(Sumber : Font Myriad pro) 
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Kedua untuk font pendukung ilustrasi kartu wisata, menggunakan Cat Hohenzollern 

gaya ini terispirasi oleh font Plakatstil yang digunakan saat zaman german. Karena gaya 

tulisan ini tidak hanya simple dan kaku melainkan memiliki lengkungan unik dan mampu 

memberi kesan fun dan adventure untuk mendukung penggambaran wisata kota. 

 

(Gambar 3.4 Inspirasi Font untuk media pendukung asset kartu ) 

(Sumber : Font Cat-Hohenzollern) 

  Selanjutnya, agar mampu menggambarkan visual yang sederhana dan menarik 

untuk target market adalah menggunakan flat desain. Gaya ini terinspirasi dari swiss 

style  lebih mementingkan desain yang simple agar visual yang disampaikan terlihat 

bersih dan jelas. Namun untuk dapat memberikan kesan adventure dan fun, maka teknik 

pengambaranvisual yang digunakan di modifikasi menjadi 3D dimensi agar terlihat 

menonjol dan cute. Ilustrasi yang akan digunakan berupa pengambaran lokasi wisata 

Surabaya, empat benda kebutuhan traveling dan juga skill kekuatan kartu yang akan 

menjadi penghalang maupun pembantu memeriahkan permainan. 

 
(Gambar 3.5 Inspirasi ilustrasi untuk media pendukung asset kartu) 

(Sumber: http://www.bluthemes.com/assets/img/blog/12/mountains.jpg) 
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  Terakhir, setelah menemukan gaya desain, warna, dan illustrasi yang akan 

diaplikasikan dalam kartu langkah berikut yang dilakukan mengatur ukuran kartu. 

Menurut jurnal yang ditulis oleh Karin Bryant Nova mengatakan bahwa kartu game itu 

perbandinganya antara tinggi 3.5 inch dengan lebar 2.5 inches. Hal ini merupakan 

standar kartu yang  digunakan dan cocok jika dipakai oleh manusia. Oleh karna itu 

peneliti dapat menemukan ukuran kartu yang sesuai dan nyaman digunakan. 

Klasifikasi kartu yang akan digunakan berupa : 

Ukuran : 6,4cm x 9cm. 

Rounded Corner 

Bahan : Art Cartoon 260 

Jumlah kartu : 63 

 
3.2.2. Konsep Pemilihan Media 

 
  Setelah produk game “Ngelencer Suroboyo” selesai di rancang. Maka langkah 

berikutnya adalah menentukan media promosi yang akan digunakan untuk 

memperkenalkan game ini kepada target market. Konsep teori yang akan digunakan 

adalah toeri American style pada era late modern. Karena pada zaman itu teori desain 

ini digunakan untuk mendesain poster untuk media periklanan penjualan produk. dengan 

memberikan ilustratif yang bercerita. 

  1. Media Online 

Media online pertama yang digunakan untuk memasakan produk ini adalah media 

sosial. Karena menurut buku yang ditulis oleh Terence A. Shimp, menyatakan target 

market dari sma hingga mahasiswa, sering kali menggunakan internet untuk 

bertransaksi, mencari informasi dan berkomunikasi maupun melakukan perdangangan. 

Maka media sosial yang sesuai untuk target market tersebut adalah Instagram, facebook 

dan Youtube. 

  2. Video Trailer 

Media online kedua yang dibutuhkan adalah video trailer adalah sebuah cuplikan 

gambar bergerak disusun secara ringkas dan bermaksud untuk menarik perhatian target 

market (Andi Fachruddin, 2017) Selain sebagai media penarik bisa juga sebagai media 

promosi yang berguna untuk menjelaskan sedikit tentang produk card game “Ngelencer 

Suroboyo” 
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 3. Poster 

Media yang akan digunakan untuk mempromosikan produk yaitu poster. Karena poster 

adalah dekorasi dinding yang mampu menarik perhatian target market, dengan 

memberi visual yang menarik berupa warna yang kontras dan kuat. Selain sebagai 

dekorasi poster juga menjadi sarana iklan dan komunikasi. 

 4. Brosur 

Media cetak yang digunakan untuk memperkenalkan produk perusahaan adalah brosur. 

Karena brosur berguna untuk memberi informasi secara singkat yang mampu menarik 

perhatian target market. Brosur adalah sebuah selebaran kertas promosi yang 

mencakupi informasi produk, profil perusahaan, dan kontak perusahaan. Brosur 

umumnya dicetak di kertas yang bagus lalu didesain secara ringkas dan menarik agar 

target market yang menerima brosur tersebut tertarik dan ingin mengetahui tentang 

produk tersebut. (Dendy Triandi, 2010) 

 5. Giveaway Promotional 

Media yang akan digunakan untuk mempromosi card game adalah adalah. Karena 

menurut buku yang ditulis oleh Steven Harold, giveaway ini berguna untuk 

mengingatkan, mempromosi dan menambah minat target market terhadap produk. 

giveaway ini dapat berupa mug, kalender, diary dan taplak mouse. Selain sebagai media 

pengingat produk, media ini dapat berguna menjadi media promosi secara tidak 

langsung. 

 6. Packaging 

Sebuah kemasan yang digunakan untuk membungkus card game “Ngelencer Suroboyo” 

dari kerusakan. Menurut jurnal yang dikutip oleh I Gusti Ngurah Surya Putra Nugraha, 

kemasan ini berguna sebagai penahan barang agar tidak berantakan, untuk pelindung 

barang dari debu maupun kotoran lain, dan juga sebagai media promosi. Karena 

kemasan yang memiliki grafis maupun kata-kata yang unik mampu menarik perhatian 

target market. 

 7. (POP) point of purchase 

Pop adalah media promosi yang bisa mempengaruhi minat pembeli target market. 

Umumnya promosi ini terjadi bersamaan pada lokasi pembelian. Menurut jurnal yang 

dikutip dari Mutiara Haskawina, media tersebut bisa berupa display, signage, booklet dll. 

Selain sebagai promosi Pop berguna sebagai media penarik perhatian konsumen 

dengan memberikan visual, warna yang indah, bentuk yang unik.
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 8. X-Banner 

Sebuah media promosi yang berguna untuk memberi informasi produk maupun 

perusahaan kepada target market. Menurut jurnal yang ditulis oleh Michael Dharma 

Saputra, mengatakan Xbanner di pasang disebelah booth, agar dapat menarik perhatian 

konsumen, hingga ingin mencari tahu tentang produk tersebut. 

 
3.2.3 Program Media 

 
 

No Media Waktu Touch Points Channels 
Phases 

1 Instagram April 2018 Media Social Membangun 
awarenes 
Konsumen 

2 Giveaway 
Promotional 

Mei 2018 Komunitas board game Membantu 
konsumen 
untuk 
mengevaluasi 
proposition 
yang ditawarkan 

3 Trailer Juni 2018 Media online Youtube Membangun 
awareness 

4 Brosur Juli 2018 Komunitas board game 
dan café 

Menyampaikan 
Value 
Proposition 

5 Event 
Board game 

Agustus 2018 Sekolah anak SMP Memfasilitasi 
terjadinya 
transaksi jual 
beli 

6 Poster September 2018 Media social dan offline 
pada sekolah, kampus dan 
komunitas 

Membantu 
konsumen 
untuk 
mengevaluasi 
proposition 
yang ditawarkan 

 
 

(Tabel 3.1 Pemilihan Media  ) 
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(Table 3.2 Table Ganchart) 
 

1. Instagram 
Metode promosi yang akan dilakukan selama bulan April 2018, berupa mengedarkan 

kuis tebak gambar di Instagram dengan hadiah give away. Hal ini untuk mengenalkan 

dan memberikan awarenes target market akan produk Dolphintaion terbaru. Metode ini 

akan dilakukan dalam empat minggu, yang dimulai dari proses sesi foto, desain bahan 

promosi, kemudian waktu mempublikasikan. 

 
2. Giveaway Promotional 

Metode promosi ini akan dilakukan selama bulan Mei 2018, tepat pada tanggal hari 

ulang tahun Surabaya. Program ini berupa mengadakan acara bermain bareng card 

game “Ngelencer Suroboyo” di Board game komunitas, dengan memberikan test play 

gratis, dan hadiah voucher sebagai pemenang photo competition. Hal ini membantu 

konsumen untuk mengevaluasi proposition yang ditawarkan dalam sebuah produk. 

 
3. Trailer Game 

Metode Promosi ini akan dilakukan selama bulan juni berupa mulai menyebarkan 

adanya produk terbaru Dolphination di media sosial Youtube. video yang mencakup 

teaser trailer game dan juga cara memainkan. Proses promosi ini akan dilakukan 
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selama empat minggu. Mulai dari sesi video, editing, hingga publish. Hal ini dilakukan 

untuk membangun awareness target market untuk mencoba produk. 

 
4. Brosur 

Metode promosi yang akan dilakukan selama bulan Juli berupa menyebarkan brosur 

terhadap café dan board game komunitas untuk mulai memasarkan keberadaan produk 

“Ngelencer Suroboyo” proses ini akan memakan waktu empat minggu mulai dari, proses 

sesi foto, sesi editing, publish. Metode ini berguna bagi Dolphination untuk 

menyampaikan Value Proposition dalam sebuah produk. 

 
5. Event Board game 

Metode promosi yang akan dilakukan pada bulan Agustus berupa membuka booth kecil 

saat mengikuti acara 17 agustus pada sekolah SMP. Proses ini memakan waktu lima 

hari. Dalam proses desain booth, proses cetak produksi hingga eksekusi di acara. Hal ini 

bertujuan untuk memfasilitasi terjadinya transaksi jual beli. 

 
6. Poster 

Metode promosi yang akan dilakukan pada bulan september, berupa mempublikasikan 

poster di sekolah, board game komunitas hingga café. Untuk dapat memperluas target 

market. Selain itu hal ini berguna membantu konsumen mengevaluasi proposition 

yang ditawarkan. 
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3.2.4 Anggaran Belanja 
 
 

NO Media Kategori Satuan Harga Total 

1. Poster 
offline 

Desain 
kisikisi tebak 
gambar 

- RP. 10.000 RP. 10.000 

2. Give away Cetak 

proses 

produksi - 

kartu 

-Packaging 

-7 lembar A3 

art cartoon 

glossy, plastic 

260g 

- 3 lembar 
kertas merang 

RP. 12.000 RP. 84.000 

RP. 12.000 

3. Ads 

Instagram 

Biaya 
pengiklanan 

3 bulan RP. 25.000 RP.300.000 

4. Poster Biaya cetak 40 RP. 12.000 RP.480.000 

5. Brosur Biaya 
desain 
Biaya cetak 

- 

-100 

RP.10.000 

RP.150.00 

0 

RP.10.000 

RP.150.000 

6. Desain Jasa 

Desain 

 30.000 RP.30.000 

     RP.1.076.000 

 
(Table 3.3 Table Anggaran) 

 
3.3 Uji Coba Produk 
  Uji coba ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai sebagai dasar 

untuk menetapkan tingkat efektivitas dan efiesiensi, dan atau daya tarik dari produk yang 

dihasilkan. Bagian ini terdiri dari: desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 
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3.3.1 Desain Uji Coba 
 

Proses desain asset card game 
 
 
 

 
 

(Gambar 3.6 Tight issue visual asset card game ) 

(Sumber : Data Pribadi) 

 
(Gambar 3.7 Hasil prototype 1 ) 

(Sumber : Data Pribadi) 
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(Gambar 3.8 Hasil prototype 2 ) 

(Sumber : Data Pribadi) 
 
 
 

 
 

 
(Gambar 3.9 Hasil desain ) 

(Sumber : Data Pribadi) 
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(Gambar 3.10 Hasil desain logo) 

(Sumber: Data Pribadi) 
 
 

(Gambar 3.11 Hasil desain guide book ) 

(Sumber : Data Pribadi) 
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(Gambar 3.12 Hasil desain packaging) 

(Sumber : Data Pribadi) 
 
 

(Gambar 3.13 Hasil Tight Issue kuis tebak gambar ) 

(Sumber : Data Pribadi) 
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(Gambar 3.14 tight issue Story board game play) 

(Sumber : Data Pribadi) 
 
 
 
 

 
(Gambar 3.15 tight issue Story board game trailer ) 

(Sumber : Data Pribadi) 
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(Gambar 3.16 tight issue brosur game) 

(Sumber : Data Pribadi) 
 
 
 

(Gambar 3.17 tight issue Poster game) 

(Sumber : Data Pribadi) 
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(Gambar 3.18 tight issue Story POP game ) 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 
 

(Gambar 3.19 tight issue booth game ) 

(Sumber : Data Pribadi) 

(Gambar 3.20 tight issue giveaway) 

(Sumber : Data Pribadi) 
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3.3.2 Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 
 

Subjek coba yang dilakukan untuk membantu melengkapi dan memverifikasikan data 

penelitian pada perancangan visual asset card game “Ngelencer Suroboyo” adalah 

membutuhkan expert dan extreme board game, yaitu seorang lulusan pendidikan tinggi 

(berumur 30 tahun) gemar bermain game, membeli board atau card game dan suka 

mengoleksi macam-macam game. 

 
Berikut Expert user yang mencakup data berikut adalah: 

1. David Santoso dan Alvin Henandra beliau bekerja di Table toys, pernah ikut serta 

membuat card game Warong war dalam merancang visual asset desain. 

2. Martin, beliau memiliki komunitas board game Table toys, pernah ikut serta 

membuat card game Warong war dalam merancang game play permainan 

3. Timmy, beliau pernah ikut merancang board game dan membuat game play yang di 

publikasikan di youtube. 

Berikut Extreme user yang mencakup data berikut adalah: 

1. Bagus adalah seorang alumni mahasiswa pernah bekerja di board game The Guild. 
Beliau juga sering membeli board game, mengoleksi dan sering memainkan game. 

 

2. Chrisyandi Tri Kartika beliau adalah pustakawan Universitas Ciputra dan juga pakar 

Surabaya. Beliau juga selalu ikut serta macam-macam aktivitas yang melibatkan 

acara Surabaya. 

 
3.3.3 Jenis Data 
Berikut ini adalah jenis data yang akan di ujicobakan dan ditanyakan pada pihak 

extreme dan expert user, untuk memverifikasi data yang telah didapatkan dalam buku, 

dan jurnal. 

 
Hasil Pertanyaan yang ingin di sampaikan kepada Expert User: 
a. Visual asset seperti apa yang mudah dipahami oleh pemain? 

b. Bagaimana membuat layout kartu game yang jelas dan tidak membingungkan 
pemain? 

c. Bagaimana cara membuat media promosi card game yang baik pada saat di 

publikasikan di youtube. 
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d. Unsur apa sajakah? Yang perlu di cantumkan dalam proses pembuatan game play? 

e. Metode pemasaran seperti apa yang mampu membangun tingkat awareness dan 

ketertarikan target market terhadap produk? 

 
Hasil Pertanyaan yang ingin di sampaikan kepada Extreme User: 
a. Saat memilih game untuk dibeli dan dikoleksi hal apa yang diperhatikan dahulu? 

b. Apakah desain game sangat berpengaruh besar terhadap peminat pemain? 
 
 

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data primer & 
sekunder) 

 
NO Teknik Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen 

1. Wawancara (Kualitatif) Expert user Review visual asset, 
apakah sudah cukup 
menarik dan 
komunikatif? 
Bagaimana cara 
yang baik untuk 
mempromosikan 
produk? 

 
Strategi pemasaran 
apa yang efektif 
untuk mengenalkan 
produk? 

  Extreme user Review desain kartu 
apakah sudah 
cukup fungsional? 

2. Uji coba permainan (Kualitatif) Responden Menanyakan 
tentang pengalaman 
saat bermain, 
apakah ada 
kesusahan dan 
kesulitan dalam 
menggunakan 
produk. 
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3. Kuisoner 139 orang secara Online Responden Menanyakan 
tentang apakah 
Layout dan visual 
ilustrasi kartu sudah 
cukup menarik dan 
komunikatif? 


