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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Merancang website dan media promosi untuk KN Tokens agar dapat 

memperluas jangkauan promosi KN Tokens agar dapat melakukan sales secara 

International dan meningkatkan rasa kepercayaan customer terhadap KN 

Tokens. Menurut (buku komunikasi) sikap konsumen luar negeri dan dalam 

negeri memiliki sifat yang berbeda dimana di daerah barat lebih banyak yang 

lebih percaya dengan brand yang memiliki website tersendiri dibandingkan 

dengan brand yang tidak memiliki brand sendiri.  

  

Selama ini KN Tokens tidak memiliki website tersendiri dan hanya 

mempromosikan produk melalui sosial media facebook. Hal ini membatasi 

jangkauan customer KN Tokens dan menyebabkan KN Tokens hanya beredar di 

kalangan pemain Trading Card Games dalam negeri. Tujuan pembuatan KN 

Tokens adalah untuk menjangkau customer dari luar negeri dan sebagai katalog 

produk KN Tokens agar memudahkan pemain Trading Card Game memilih 

produk yang ingin dibeli. Website juga berfungsi untuk mempermudah website 

untuk penyimpanan data yang berupa pesanan customer, dan perhitungan harga 

total pemesanan agar meminimalisasikan kesalahan yang bersifat manusiawi 

seperti salah menghitung harga total, dan salah mencantumkan pesanan, 

ataupun kesalahan-kesalahan manusiawi lainnya. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

KN Tokens membuat kartu Token yang digunakan oleh pemain Trading 

Card Game untuk bermain. Token adalah kartu sekunder yang berperan sebagai 

representatif ataupun substitusi kartu lainnya yang ada pada permainan tersebut. 

Karena kartu Token merupakan kartu sekunder banyak pemain pemain Trading 

Card Game menggunakan kelemahan tidak adanya kartu token sebagai alasan 

untuk bermain curang. Dengan membuat kartu Token custom, akan menarik 

lebih banyak pemain Trading Card Game untuk memiliki kartu token yang 

mereka inginkan dan butuhkan saat bermain. 

KN Tokens membuat kartu token yang memiliki custom design dapat 

didesain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer, dan di cetak diatas 
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kartu foil khusus. Dengan mencetak gambar diatas foil khusus ini, kartu dapat 

lebih tahan lama dan tahan terhadap air pada saat diigunakan untuk bermain.  

 

Brand attribute yang dimiliki oleh KN Tokens adalah kualitas, terpercaya, 

dan recycle. Kualitas karena KN Tokens hanya menghasilkan tokens dari kartu 

foil terbaik yang sudah diseleksi dengan seksama, dan melalui proses cetak yang 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan token yang tidak mudah rusak atau 

pudar. Terpercaya karena KN Tokens memiliki banyak customer yang kembali 

membeli kartu token dan memiliki hubungan yang ketat dengan customer. KN 

Tokens tidak hanya menjual secara online tetapi ikut terjun dalam komunitas 

untuk mempromosikan KN Tokens sehingga lebih terpercaya. Recycle 

dikarenakan KN Tokens terbuat dari kartu-kartu foil yang masih dalam kondisi 

bagus atau NM (Near Mint) akan tetapi dibuang atau tidak digunakanoleh pemain 

Trading Card Game karena isi kartu dianggap tidak berguna. Pengolahan kartu 

ini dapat mengubah kartu buangan tersebut menjadi kartu yang berguna agar 

dapat digunakan untuk bermain. 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain 

3.2.1.1. Gaya Desain 

Gaya desain utama yang akan digunakan dalam website dan media promosi 

KN Tokens adalah gaya Early Modern digabungkan dengan Art Nouveau dimana 

kita menggunakan ornamen desain Art Noveau dengan background simpel 

bernuansa emas dan hitam agar menonjolkan kesan klasik dan elegan kepada 

pengunjung website KN Tokens. 

 

Menurut Relei (2000) dalam Authentic Art Nouveau Stained Glass Designs in 

Full Color bahwa Art Noveau populer di Eropa Barat dan Amerika dari sekitar 

tahun 1890 sampai 1920, ditandai dengan ornament garis dan kurva yang rumit 

dibuat dengan palette warna yang cerah. Style Art Nouveau terlihat digambar 

tangan dan menggunakan garis serta bentuk yang alami.  
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Berikut ciri Art Nouveau: 

 Digambar tangan 

 Penggunaan ornament garis dan kurva yang alami  

 Memiliki warna yang bervariasi  

 

Art Nouveau akan digunakan secara penuh pada gaya illustrasi KN 

Tokens. Menurut Relei (2000) art style Art Nouveau sangat sering digunakan 

pada tahun 1890an sampai dengan tahun 1910 sebagai illustrasi yang kemudian 

didesain untuk pembuatan stained glass. 

 

 

Gambar.3.1 Art Style Art Nouveau 

 

Menurut Weir (2011) gaya desain Early Modern hanya digunakan sebagai 

aksen kecil daripada desain KN Tokens, dan akan diterapkan secara penuh pada 

website KN Tokens. Early Modern tercipta ketika para seniman meninggalkan 

kebiasaan mereka dan mencoba bereksperimen untuk menciptakan style desain 

dan filosofi baru yang akan mempengaruhi semua desainer grafis di seluruh 

dunia. Early Modern memiliki bentuk geometris yang lebih minimalis dengan 

dominasi oleh foto dan sedikit ilustrasi. Style desain ini adalah awal dari 

perubahan desain grafis kearah yang lebih modern.  

Ciri khas dari early modern adalah: 

 Bentuk Geometris 

 Lebih minimalis  

 Desain lebih bersih 
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  Early Modern Art seperti yang dijabarkan diatas, juga digunakan sebagai 

Art Style untuk aksen background. Early Modern Art digunakan karena desain 

menggunakan penggabungan antara foto, dan grafik yang berbentuk geometris 

yang juga memliki campuran warna yang cenderung menonjolkan satu warna 

saja sehingga dapat mengalihkan mata ke objek utama dengan mudah tanpa di 

ganggu oleh objek lainnya. 

 

 

Gambar 3.2 Art Style Early Modern 

 

KN Tokens memilih kedua gaya desain tersebut karena sudah jarang 

terlihat style illustrasi seperti ini dan juga kedua style ini sangat bagus digunakan 

untuk stained glass. Kedua art style ini tak hanya menimbulkan kesan elegan 

dan klasik tetapi juga memberi kesan yang penuh warna. dikarenakan oleh 

warna yang dihasilkan ketika terkena cahaya dan juga karena tarikan garis 

natural Art Nouveau yang simple dan memudahkan pembuatan stained glass. 

Kartu KN Tokens merupakan kartu foil yang berkilau, kedua jenis illustrasi ini 

bagus sekali diterapkan pada kartu foil tersebut yang nantinya akan 

menimbulkan kesan stained glass.  

 

3.2.1.2. Gaya Layout 

Gaya Layout yang akan digunakan adalah Grid dan Early Modern Art. 

Menurut Weir (2011), Early Modern Art berbentuk geometris, minimalis, dan 

bersih. Menurut O’Donovan (2014), pembuatan website yang terstruktur adalah 

website yang memiliki layout geometris sehingga mempermudah penyampaian 
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materi kepada pengguna website. Minimalis, dan geometris merupakan ciri 

daripada Early Modern Art, yang juga dapat diterapkan pada sistem grid yang 

rapi, geometris dan tertata. 

 

Menurut O’Donovan (2014) layout menggunakan sistem grid membantu 

pengguna website untuk terlihat sistematis dan proposional. proporsi dan skala 

adalah alat penting dalam tata letak, jadi dengan menggunakan grid untuk 

menentukan dan menerapkan peraturan, membantu menentukan kumpulan 

pertanda penting yang akan memungkinkan pembaca mengakses dan 

memahami konten dari website. Layout 1 grid digunakan untuk website agar 

lebih mudah menelurusi web karena layar handphone atau tablet cenderung 

lebih kecil dan memanjang dibandingkan dengan layar komputer yang berbentuk 

lebar dan memiliki resolusi yang lebih tinggi. Akan tetapi untuk layout tablet bisa 

bervariasi sesuai dengan setting resolusi dari spesifikasi tablet tersebut. 

 

Website akan memiliki beberapa halaman dimana ada About, Gallery, News, 

Shop, dan juga FAQ (Frequently asked questions). Layout web didesain 

menggunakan sistem grid. Ketika dibuka di layar komputer, website akan 

menggunakan 2 grid dan untuk layar handphone atau tablet digunakan layout 1 

grid.  

 

Bahasa pemrograman yang digunakan pada website menggunakan HTML, 

CSS, PHP, dan JS. HTML dan CSS digunakan untuk layouting, sedangkan JS 

dan PHP digunakan untuk mengambil data dari server untuk ditampilkan didalam 

website. Contoh nya dengan hal mengupdate konten “News” di dalam website, 

akan digunakan bantuan dari Wordpress. Wordpress adalah sebuah teknologi 

sistem majemen konten yang digunakan untuk menyusun struktur sebuah 

website dari tampilan hingga isi atau konten yang terdapat di dalam website. 

Menurut Suehring (2013), menggabungkan penggunaan JS dan PHP sangat 

efektif apabila website juga menggunakan Wordpress sebagai sistem 

manajemen konten (CMS). 
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Gambar 3.3 Mock-up Website KN Tokens 

 

3.2.1.3. Typeface 

Font yang akan digunakan dalam website adalah Trajan. menurut Benett 

(2005) dalam Trajan: Optimus Princep, font Trajan merupakan font serif yang 

digunakan sebagai bodycopy dan memiliki karakteristik tegas, klasik, dan elegan 

yang sesuai dengan apa yang ingin di tonjolkan dari brand KN Tokens. 

Dikatakan juga oleh Relei (2000) Font yang digunakan pada gaya desain Art 

Nouveau cenderung menggunakan typeface serif, sama halnya dengan gaya 

desain New Modern Art menurut Weir (2011), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

font serif merupakan typeface yang cocok digunakan untuk gaya desain yang 

digunakan oleh KN Tokens. 

 

Font ini merupakan typeface yang mudah dan tidak melelahkan mata saat 

dibaca. Dikutipkan Luzuriaga (2011) mengatakan bahwa untuk pembuatan 

website, font yang tidak melelahkan mata merupakan hal yang penting agar 

dapat menyampaikan informasi melalui website dengan efektif. 

 

 

Gambar 3.4 Trajan Font 
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3.2.1.4. Warna 

Website KN Tokens akan menggunakan warna bernuansa emas dan hitam 

sesuai dengan logo KN Tokens untuk menimbulkan kesan mewah, elegan, dan 

profesional. Website akan menggunakan warna monochrome di bagian isi 

website seperti bagian body, title, main menu. Dikutip dari Weir (2011) Early 

Modern Art menggunakan campuran warna yang cenderung menonjolkan satu 

warna saja sehingga dapat mengalihkan mata ke objek utama dengan mudah 

tanpa diganggu oleh objek lainnya. Oleh karena itu, untuk butang yang penting 

digunakan teori warna komplementer untuk memberikan kesan kontras, agar 

mata pengguna bisa langsung tertuju pada butang yang penting tersebut.  

 

 

Gambar 3.5 Color Pallete Website KN Tokens 

  

Warna yang akan digunakan untuk illustrasi KN Tokens adalah turunan dari 

warna Art Nouveau. Menurut Relei (2000) variasi warna Art Nouveau 

menimbulkan kesan tenang, elegan, dan cerah. 

 

 

Gambar 3.6 Color Palette Warna Illustrasi KN Tokens 
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3.2.2 Konsep Pemilihan Media 

Media komunikasi yang akan digunakan sebagai media promosi KN Tokens 

adalah antara lain: 

 

3.2.2.1. Facebook 

a. Giveaway merupakan salah satu media komunikasi efektif. Giveaway 

adalah media komunikasi yang membuat customer berinteraksi dan 

ikut mempromosikan produk secara bersamaan yang menimbulkan 

timbal balik positif bagi kedua belah pihak dimana kita sebagai pemilik 

usaha mendapatkan promosi yang efektif dan murah dengan cara 

memberikan hadiah kepada customer, dan customer juga 

mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan produk secara gratis. 

Giveaway hanya berlaku kepada customer yang telah membeli 

produk dari website. Cardback Token akan dicantumkan link dari 

website KN Tokens, agar pengguna kartu Token mengetahui website 

resmi KN Tokens agar dapat melakukan pembelian di wesite tersebut. 

Menurut Kleon (2014) Giveaway yang akan dilakukan melalui sosial 

media yang akan berlangsung pada 20 Maret 2018 bersamaan 

dengan imlek untuk membagikan token eklusif “Beast” bertema anjing 

sesuai dengan perayaan Tahun Baru Imlek Anjing Tanah. Tujuan dari 

giveaway ini adalah untuk menyampaikan value proposition yang 

ditawarkan oleh KN Tokens yaitu dekat dengan konsumen. Dengan 

mengadakan giveaway kartu token bersamaan dengan perayaan 

Tahun Baru Imlek, KN Tokens menghormati perayaan Tahun Baru 

Imlek dan mempererat hubungan antara customer dengan KN 

Tokens, sekaligus mempromosikan website agar mengajak lebih 

banyak customer untuk mengunjungi dan membeli melalui website KN 

Tokens. 

 
3.2.2.2. Media Cetak 

 
a. Poster akan dicetak dan digunakan di toko hobby dengan tujuan 

membangun awareness kepada target market yaitu pemain Trading 

Card Game. Menurut Parke (2012) komunikasi melalui promosi 

adalah hal yang sampai saat ini merupakan hal terpenting dalam 
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menjalankan sebuah bisnis, dan mengingatkan customer kita akan 

keberadaan kita melalui media promosi poster adalah salah satu cara 

paling efektif yang telah digunakan dari dulu hingga pada saat ini. 

Akan tetapi dengan menggunakan media promosi poster, tempat 

pemasangan merupakan hal yang lebih penting dibandingkan isi dari 

poster tersebut. Apabila di pasang di tempat yang salah, tidak akan 

ada yang akan membaca isi dari poster yang sudah terpasang. Maka 

dari itu KN Tokens memutuskan untuk memasangkan poster promosi 

website dan kontak KN Tokens di toko hobby yang sering 

mengadakan event dan aktif memesan produk dari KN Tokens karena 

toko hobby merupakan tempat perkumpulan para pemain Trading 

Card Game. Informasi yang akan disampaikan oleh poster merupakan 

kontak, website, dan beberapa contoh desain token yang dapat 

dipesan. Poster dipasangkan di toko hobby bertujuan untuk 

membangun awareness kepada customer mengenai produk dan jasa 

yang ditawarkan. 

 

b. Kartu Promosi yang merupakan produk cetak ini akan dibagikan 

beserta dengan packaging dan cardback special di event turnamen 

merupakan salah satu upaya untuk menunjukan bahwa KN Tokens 

juga ikut terjun dalam komunitas Trading Card Game secara langsung 

dengan mendukung toko hobby dan pemain mengikuti event 

permainan Elder Dragon Highlander. Cardback kartu akan 

dicantumkan link dari website KN Tokens. Menurut Chowdhury (2017) 

ikut serta dalam komunitas target market akan mempererat hubungan 

antara customer dan pemilik usaha, juga akan meningkatkan 

kepercayaan konsumen pada brand dan produk yang ditawarkan. 

Turnamen ini akan dilaksanakan pada bulan Maret tanggal 1 hingga 

pada tanggal 3 bagi pemain Magic: the Gathering dengan format 

Elder Dragon Highlander. Syarat bermain harus memiliki token 

lengkap sesuai kebutuhan deck yang dimainkan. 8 pemenang utama 

akan mendapatkan hadiah berupa 1 set deck token dan 1 token 

istimewa khusus juara pertama. Event akan dilaksanakan di Duelist 

Battlezone yang berbasis Jakarta, dan Toko Hobi Daily Quest yang 
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berbasis di Surabaya. Tujuan dari event ini adalah untuk 

meningkatkan awareness kepada konsumen mengenai produk KN 

Tokens dan juga untuk menyampaikan value proposition dari KN 

Tokens yaitu dekat dengan konsumen. 

 

c. X-Banner akan digunakan ketika KN Tokens sedang mengikuti 

sebuah event dimana KN Tokens dapat melakukan promosi. Tujuan 

membuat X-banner adalah untuk meningkatkan awareness konsumen 

terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh KN Tokens. Menurut 

Kleon, mengikuti event dengan menggunakan X-banner (2014) 

sebagai media promosi berguna sebagai pengalihan perhatian mata 

agar calon konsumen dapat datang dan merasa penasaran terhadap 

produk yang dipajangkan pada event tersebut. Informasi yang akan 

disampaikan oleh X-banner adalah promosi pembelian melalui 

website beserta QR Code untuk memudahkan konsumen mengakses 

website tanpa mengetik link daripada website tersebut. 

 
d. Thank You Card adalah sebuah kartu kecil yang akan berisi link 

website KN Tokens yang akan diberikan kepada customer yang telah 

membeli produk KN Tokens sebelumnya untuk keperluan aftersales 

agar customer ingat akan website pembelian token tersebut. Menurut 

Parke (2012) membuat sebuah kartu aftersales sangat penting agar 

customer selalu ingat akan produk yang dijual dan mengetahui bahwa 

kami sebagai penjual perduli terhadap customer kita, hal kecil seperti 

inilah yang membuat customer kita merasa spesial. 

 
e. Packaging KN Tokens akan dibagikan kepada customer yang telah 

membeli produk KN Tokens dari website saja. Pembelian yang tidak 

melalui website hanya akan di bungkus dengan kertas tebal dan 

koran dan dikirim seperti biasa. Packaging box ini dapat digunakan 

sebagai storage kartu token yang dibeli. Hal ini dibuat sebagai media 

promosi website dengan cetakan link website di atas packaging 

tersebut agar customer tidak lupa akan website pembelian Token 

tersebut, dan untuk meningkatkan awareness konsumen (Parke, 

2012)  
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3.2.2.3. LINE@ 

 
a. Daily Update melalui LINE@ bertujuan untuk membangun awareness 

kepada customer agar pemain Trading Card Game dapat dengan 

mudah mendapatkan informasi mengenai produk baru dan informasi 

mengenai Trading Card Game, dan promosi terbaru website KN 

Tokens. Menurut Kleon (2014), Daily Update juga bertujuan untuk 

mengingatkan customer akan produk, dan promosi baru yang 

ditawarkan setiap hari dan mendorong terjadinya transaksi. 

 
 

3.2.2.4. Online 

 
a. Website juga akan memberikan promosi berupa diskon yang dapat 

ditebus dengan menggunakan kode voucher yang di berikan kepada 

customer yang telah membeli sebelumnya. Menurut Gangeshwer 

(2013) menggunakan voucher online dapat meningkatkan penjualan 

pada website. Hal ini dilakukan agar customer mau membeli melalui 

website, dan bertujuan untuk menyediakan sarana pendukung pasca 

jual beli agar customer membeli produk selanjutnya dengan voucher 

yang diberikan setelah pembelian pertama. Hal ini dilakukan untuk 

mendukung after-sales pembelian KN Tokens. 

 

b. Web Banner (Ads) merupakan sebuah media iklan yang digital yang 

akan dipasangkan pada website (Gangeshwer, 2013) yang lebih 

terkenal contohnya seperti www.google.com, atau pada Trading Card 

Game website seperti www.starcitygames.com. Tujuan dari 

penggunaan web banner adalah untuk mengiklankan website kepada 

customer sebanyak mungkin dan untuk menambahkan views pada 

website agar website dapat di cari dengan mudah melalui search 

engine apapun. 

 
c. Exclusive Promotion adalah promosi untuk menarik customer agar 

customer membeli produk melewati website (Kleon, 2014). Promosi 

ini hanya berlaku apabila customer membeli melalui website resmi KN 

Tokens saja. Promosi ini bertujuan untuk membangun awareness 

http://www.google.com/
http://www.starcitygames.com/
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mengenai website maupun produk KN Tokens kepada customer, dan 

mendukung terjadinya pembelian melalui website. 

3.2.3 Program Media  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

1 Poster Februari – Juni 

2018 

Toko Trading Card 

Game 

Membangun 

Awareness 

konsumen  

 

2 Packaging Selama bisnis 

berdiri 

Event, Purchase 

through website 

Menyampaikan 

Value 

proposition 

4 Cardback Selama bisnis 

berdiri 

Event, Purchase 

through website 

Menyampaikan 

Value 

proposition 

5 Thankyou 

Card 

Selama bisnis 

berdiri 

Event, Purchase 

through website 

Menyampaikan 

Value 

proposition 

6 X-Banner 16 April 2018 Event Membangun 

Awareness 

customer 

7 Point of 

Purchase 

Maret 2018 – Maret 

2019 

Event Menyampaikan 

value 

proposition 

8 Giveaway 20 Maret 2018 Facebook Menyampaikan 

Value 

Proposition 
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9 Content 

Creation 

Sekali seminggu LINE@ Menyampaikan 

Value 

Proposition 

10 Web Banner 

(Ads) 

Maret 2018 – Maret 

2019 

Starcitygames.com, 

Google.com, 

Facebook.com 

Membangun 

Awareness 

konsumen 

11 Online 

Voucher 

Maret 2018 – Maret 

2019 

Website Membangun 

Awareness 

konsumen, 

dan 

Menyediakan 

sarana 

pendukung 

pasca jual-beli 

12 Online 

Promotion 

(Buy 1 Get 

1) 

Selama 1 minggu 

setelah website 

launch 

Website Menyampaikan 

value 

proposition 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Foto produk Biaya eksekusi 

desain 

10 25.000 250.000 

2 Website Biaya eksekusi 

desain 

12 bln 5.000.000 8.500.000 

2 Domain dan 

Hosting 

Biaya Operasional 12 bln 1.500.000 1.500.000 

3 Kartu 

Token 

Biaya cetak 100 pcs 5.000 500.000 
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4 Packaging Biaya Cetak 50 pcs 10.000 500.000 

Total 11.250.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan 

untuk mengevaluasi produk prototype agar dapat dikembangkan lebih lanjut, dan 

untuk memperbaiki kekurangan dari produk prototype tersebut. 

 

Produk yang akan diuji coba adalah website KN Tokens 

(www.kntokens.com), dan media promosi KN Tokens lainnya yang berupa 

poster, Facebook page, LINE@, dan produk cetak KN Tokens. 

 

Menurut Gangeshwer (2013) evaluasi prototype merupakan bagian 

penting ketika mau mengeluarkan sebuah produk baru agar dapat menilai produk 

tersebut layak atau tidak di mata calon customer. Gangeshwer (2013) juga 

mengatakan bahwa dengan melakukan uji coba tersebut, produk dapat lebih 

mudah dikembangkan dikarenakan data yang telah diperoleh dari hasil uji coba 

yang telah dilakukan, dan dapat mengerti dengan lebih dalam mengenai apa 

yang benar-benar harapkan oleh customer dari produk tersebut. 

  

http://www.kntokens.com/
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3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 

1. Produk Cetak  

 

    

Gambar 3.9 Poster Promosi Website KN Tokens 

 

                 

Gambar 3.10 Packaging Box KN Tokens 
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Gambar 3.12 Cardback Khusus pembelian dari website KN Tokens 

 

    

Gambar 3.13 Thankyou Card pembelian dari KN Tokens 
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Gambar 3.14 Point of Purchase KN Tokens 

 

Gambar 3.15 X-Banner KN Tokens 
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2. Online 

 

Gambar 3.16 Website Banner KN Tokens 

 

 

Gambar 3.17 Web Voucher KN Tokens 

 

3. Facebook KN Tokens 

 

Gambar 3.18 Giveaway Token Promosi Facebook Resmi KN Tokens 
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4. LINE@ 

 

Gambar 3.19 Content Update LINE@ 

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Menurut Gangeshwer (2013) apabila target market merupakan komunitas 

yang spesifik, memilih subjek observasi yang terbaik adalah dengan 

menggunakan teknik purposive / judgemental yang merupakan sampling yang di 

observasi dari segi demografis, psikografis, geografis, dan perilaku dari subjek 

tersebut.  

Subjek Coba akan terbagi menjadi dua kelompok yang merupakan subjek 

coba kualitatif dan kuantitatif dengan topik wawancara berupa website KN 

Tokens. 

 

3.2.2.1 Kualitatif 

Subjek coba kualitatif merupakan ahli di bidang website atau expert user yaitu: 

 Yulibar Husni 

Merupakan pembuat website KN Tokens, yang telah berpengalaman 

dalam pembuatan website maupun penggunaan website.  
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 Robert Hilton 

Merupakan seorang Illustrator terkenal yang memiliki website 

robinsart.com, dan merupakan pemilik dari course menggabar yaitu Robins 

Art yang memiliki banyak cabang di Indonesia. 

 

 John Gustav Reinhart 

Merupakan illustrator komik terkenal yang membuat komik The Raid dan 

The Raid: Berandal, yang juga merupakan pemilik dari www.jgreinhart.com. 

Beliau sering bekerjasama dengan Is Yuniarto dalam pembuatan komik dan 

merupakan guest star Pop Convention setiap tahunnya. 

 

 Steven Hindharta 

Merupakan lulusan dari jurusan Ilmu Teknologi Komunikasi dari 

Universitas Tarumanegara Jakarta, Judge level 1 Magic: The Gathering 

Indonesia, yang juga merupakan seorang manajer toko “Duelist Battlezone” 

yang berlokasi di Jakarta.  

  

3.2.2.2. Kuantitatif 

Uji coba dilakukan dengan cara membagikan kuesioner online melalui google 

forms kepada target market KN Tokens sebanyak 100 pemain Trading Card 

Game di Indonesia. Teknik pemilihan subjek uji coba adalah purposive / 

judgemental sampling yang di observasi dari segi demografis, psikografis, 

geografis, dan perilaku yang telah dijabarkan sebagai berikut: 

 Demografis 

• Jenis Kelamin : Pria 

• Usia  : 18-55 tahun keatas 

• Pekerjaan  : Mahasiswa, Pekerja, Pengusaha 

• Kelas Ekonomi : Menengah ke atas 

 Psikografis 

• Aktif dalam komunitas Trading Card Game 

• Mengetahui kepentingan kartu token dalam permainan Trading 

Card Game 

 Geografis 

Pemain Trading Card Game di Indonesia. 
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 Perilaku 

• Memiliki hobi bermain Trading Card Game 

• Merupakan kolektor kartu 

• Menyukai Gaming Accessories  

 

3.3.3. Jenis Data  

Data yang diperoleh dari uji coba produk ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif akan digunakan sebagai 

data utama yang akan menjadi dasar perbaikan produk uji coba tersebut. Tujuan 

dari Uji coba produk ini adalah untuk mendapatkan tanggapan dan saran yang 

dapat digunakan sebagai data untuk menjadi dasar dari perbaikan website 

www.kntokens.com. Data Kuantitatif akan digunakan sebagai data primer juga 

yang akan mendukung dasar dari perbaikan atau revisi yang akan dilakukan. 

Apabila respon dari hasil uji coba tidak baik maka akan dilakukan uji coba 

berikutnya dengan revisi produk sesuai dengan feedback yang diperoleh. 

Sedangkan apabila uji coba berhasil dengan respon positif, hasil uji coba 

tersebut akan digunakan sebagai desain final. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Uji Coba ini dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan saran mengenai 

www.kntokens.com dari expert user yang di ahli di bidang website yang juga 

merupakan subjek yang pernah melakukan pembelian barang melalui media 

online.  

Data yang akan diambil merupakan hasil ujicoba website kntokens.com 

beserta media promosi KN Tokens lainnya. Data primer lainnya adalah, dengan 

penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara membagikan survey secara 

online dengan responden yang merupakan sekelompok extreme user yang 

merupakan pemain Trading Card Game dan customer dari hobby shop online. 

Data sekunder yang digunakan dalam Uji coba ini diambil dari buku, jurnal, 

dan literatur lainnya meliputi marketing dan promosi online, dan juga meliputi 

pembuatan website. 
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Tujuan dari pengumpulan data primer dari expert dan extreme user 

untuk mengevaluasi tata kerja dan keefektivitasan dari uji coba website dan 

media promosi KN Tokens. 

 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

(pilih dan kembangkan sesuai 

kebutuhan Tugas Akhir Anda) 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

Dan  

Extreme User 

Review desain website dan media 

promosi KN Tokens 

 

Insight strategy promosi website KN 

Tokens 

 

Test hasil engagement. 

2 Kuestioner 

(Kuantitatif)  

Extreme user Persepsi terhadap prototype website 

dan media promosi KN Tokens  

 

Test hasil engagement. 

Tabel 3.3 Teknik dan Tujuan Pengumpulan Data 

  


