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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

 Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah ditemukan yaitu kurang 

sesuainya game asset dengan tema dari Board Game dan Board Game 

“Conquest Nusantara” masih kurang dikenal oleh masyarakat. Maka strategi 

perancangan yang sesuai untuk Board Game “Conquest Nusantara” adalah 

perancangan Game asset yang sesuai dengan tema dari Board Game “Conquest 

Nusantara” dan juga 

Promotional media sehingga Board Game “Conquest Nusantara” dapat dikenal 

masyarakat. 

Merancang sebuah game asset untuk produk Board Game “Conquest 

Nusantara” yang ditunjukan untuk kalangan remaja sampai dewasa dengan 

kisaran usia 15 – 23 tahun sehingga dapat membuat game asset yang sesuai 

dengan tema permainan Board Game “Conquest Nusantara” dan dapat diterima 

oleh target market yang dituju. 

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Solusi komunikasi visual yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang 

dihadapi produk Board Game “Conquest Nusantara” yaitu dengan merancang 

Game asset & Promotional media yang sesuai dengan target konsumen dan tema 

dari Board Game “Conquest Nusantara” ini, sehingga tema dari Board Game 

“Conquest Nusantara” ini dapat tersampaikan kepada konsumennya. Board Game 

ini menawarkan produk yang memberikan konsep bermain sambil belajar yang 

diaplikasikan pada media Board Game yang masih jarang dan terkesan baru di 

masyarakat. Selain itu “Conquest Nusantara” juga menawarkan permainan dengan 

tema sejarah yang membuat Board Game ini juga bisa menjadi sarana 

pembelajaran. 

Berdasarkan value proposition yang ditawarkan “Conquest Nusantara”, maka 

Brand attributes atau Keywords yang ingin disampaikan adalah Interaktif, Edukatif, 

dan Sejarah. Berdasarkan kata kunci tersebut, dibuatlah sebuah tagline yang 

berbunyi “Play it, Conquer it, Learn it.”. 
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3.2.1 Konsep Gaya Desain 

Selain dari mekanisme permainan, Daya tarik Board Game juga berasal dari 

komponen permainannya, contohnya dari pemilihan gambar (Ilustrasi), warna, 

dan pemilihan jenis tulisan untuk mendukung permainan tersebut sehingga tema 

yang ingin di sampaikan dari board game tersebut dapat tersampaikan (Mike 

 elinker , 2012)          

Board game “Conquest Nusantara” akan menggunakan gaya desain Flat. 

Karena gaya desain Flat menurut Anidita (2016)  adalah gaya desain yang 

bersifat santai dan playful membuat gaya desain ini terlihat menyenangkan hal 

tersebut sesuai dengan jenis board game “Conquest Nusantara” yang dirancang 

dengan jenis Classic Board Game atau Family Board Game yang memiliki jenis 

permainan yang simple dan tidak terlalu berat. gaya desain Flat ini juga memiliki 

kelebihan dengan dapat menyampaikan informasi kepada Audience dengan baik 

dan mudah (Anidita, 2016) sehingga dapat diterapkan kepada Board game 

“Conquest Nusantara” untuk dapat menyapakan nilai edukasi yang lebih santai 

kepada konsumennya. 

 Menurut Burmistrov (2015) gaya desain flat adalah gaya desain  dimana 

mengusung bentuk yang simple dengan mehilangkan efek grafis yang berlebihan 

pada desain. Selain itu gaya desain flat juga menekankan kepada kegunaanya 

dengan desain yang bersih tanpa ada bevel, tekstur, dan berfokus kepada 

tipografi, warna – warna cerah, dan ilustrasi 2 dimensi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2.1.1. Contoh gaya desain flat 
Sumber : Google  
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 Menurut Anidita (2016) ada beberapa elemen yang berpengaruh pada 

gaya desain Flat antara lain adalah ilustrasi, Ilustrasi pada gaya desain Flat ini 

menggunakan ilustrasi yang simple dan dibuat sedater mungkin dengan 

mengurangi elemen dekoratif pada ilustrasi tersebut tetapi tidak menghilangkan 

ciri khas bentuk aslinya agar mudah dikenali. Prinsip ilustrasi pada gaya desain 

ini adalah penyederhanaan dari bentuk aslinya. Warna, warna yang digunakan 

pada gaya desain Flat ini menggunakan warna yang cenderung datar atau Solid 

dengan pewarnaan Blocking, penggunaan warna yang sama tetapi saturasi 

berbeda akan menmbuat kontras yang halus antar warna. Tipografi yang 

digunakan pada gaya desain Flat adalah tipografi yang bersifat bersih, jelas, dan 

tanpa ornamen. Kebanyakan jenis tipografi yang digunakan adalah jenis sans-

serif dengan sifat tipografi yang memberikan kesan bersih, modern, dan mudah 

terbaca. 

 

3.2.1.1 Ilustrasi 

Dengan gaya desain Flat, ilustrasi yang sesuai untuk Board game 

“Conquest Nusantara”  adalah ilustrasi gambar kartun. Menurut  Soedarso (2014) 

Gambar Kartun adalah gambar yang memiliki bentuk bentuk yang lucu atau 

memiliki ciri khas tertentu dengan penggambaran yang tidak terlalu berat atau 

terkesan simple. Biasanya gambar kartun banyak menghiasi majalah anak anak 

dan cerita bergambar. Biasanya ilustrasi kartun mengungkapkan pesan secara 

singkat sehingga membuat penggambaran kartun tidak membutuhkan detil yang 

berlebihan melaikan fokus kepada inti dari ide ilustrasi tersebut. Hal itu sesuai 

dengan penggambaran gaya desain Flat yang mengungsung penggambaran 

ilustrasi yang tidak berat dan Simple.  

Sehingga penggambaran ilustrasi game asset Board game “Conquest 

Nusantara” akan menggunakan jenis ilustrasi gambar kartun dengan gaya desain 

flat.  

 

 

 

 
Gambar 3.2.1.1.1. Contoh gaya ilustrasi kartun flat 

Sumber : Google 
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3.2.1.2 Warna 

 Warna yang digunakan pada gaya desain Flat  adalah warna yang 

cenderung datar atau Solid dengan pewarnaan Blocking, penggunaan warna 

yang sama tetapi saturasi berbeda akan membuat kontras yang halus antar 

warna. (Anidita, 2016) 

 Board game “Conquest Nusantara” dirancang dengan dengan 

menggunakan dominasi jenis warna hangat, karena warna hangat memiliki kesan 

riang dan semangat yang sesuai dengan tema board game sebagai permainan 

yang menyenangkan dan bertemakan mengenai sejarah peperangan yang 

memiliki konsep semangat dan warna hangat memiliki kesan menonjol. 

(Nugroho, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1.2.1. Refrensi warna 

Sumber : Google 
 

3.2.1.3 Tipografi 

 Tipografi yang digunakan pada gaya desain Flat adalah tipografi yang 

bersifat bersih, jelas, dan tanpa ornamen yang memberikan kesan bersih, 

modern, dan mudah terbaca. (Anidita, 2016) 

 Board game “Conquest Nusantara” dirancang dengan tipografi San-

serif. Menurut Dalton (2014)  tipografi Sans-serif adalah kelompok tipografi yang 

tidak memiliki stem atau tangkai pada bagian ujung kaki-kaki hurufnya. Contoh 

dari tipografi jenis ini adalah Arial, Helvetica, dan Din. Tipografi Sans-serif 

memiliki kesan yang modern dan bersih sehingga sesuai dengan gaya desain 

flat. 

 Board game “Conquest Nusantara” menggunakan dua jenis tipografi 

sans-serif yaitu Nanami medium dan Gotham light. Penggunaan ke 2 tipgrafi ini 
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dikarenakan kedua tipografi ini memiliki ciri khas yang sesuai dengan gaya 

desain flat yaitu modern, bersih, dan mudah terbaca dengan ciri khas sans-serif. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2.1.3.1. Contoh Tipografi 
Sumber : Google 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media 

Media yang dipilih untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada target 

market sebagai solusi desain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

Board game “Conquest Nusantara” sebagi media promosi yang digunakan untuk 

mengenalkan produk Board game “Conquest Nusantara” kepada masyarakat, 

adalah : 

1. Media internet (Media sosial) 

  Salah satu media internet yang paling efektif saat ini adalah 

media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook merupakan 

tempat berkumpulnya orang -  orang dari berbagai negara untuk bertukar 

informasi, ide, maupun untuk mencari informasi mengenai sesuatu 

secara online. Hal tersebut membuat media sosial adalah media promosi 

yang mudah dan efektif sebagai sarana meningkatkan Awareness untuk 

sebuah produk / jasa. (Aditya, 2013) Board game “Conquest Nusantara” 

menggunakan media sosial sebagai salah satu medianya karena media 

sosial merupakan media promosi yang efektif, mudah, dan dapat 

menjangkau target audience yang luas sehingga dapat meningkatkan 
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awareness untuk produk Board game “Conquest Nusantara” agar dapat 

dikenal oleh masyarakat luas dan dapat sebagai sarana Board game 

“Conquest Nusantara” melakukan pemberian informasi mengenai produk 

Board game “Conquest Nusantara”. 

  Penggunaan media ini dilakukan dengan cara membuat akun 

sosial media Board game “Conquest Nusantara” yang berisikan 

mengenai informasi dari produk Board game “Conquest Nusantara” 

seperti karakter, tema, dan cara bermain Board game “Conquest 

Nusantara” dan sebagai sarana dalam menyampaikan informasi dari 

Board game “Conquest Nusantara” seperti event yang akan diikuti 

ataupun yang akan dilakukan seperti Giveaway ataupun potongan harga 

terhadap produk. 

2. Instagram Ads 

Instagram ads merupakan sebuah media promosi berupa iklan 

dalam bentuk gambar secara digital yang dipasang pada 

halaman home Instagram dan mengandung link yang dapat 

menuntun user ke halaman website atau halaman internet tertentu yang 

dipromosikan oleh suatu brand. Biaya yang dibutuhkan untuk 

memasang iklan di Instagram relatif terjangkau, dan pemilihan 

segmentasi yang akan diterima oleh target audience juga dapat diatur 

berdasarkan wilayah, jenis kelamin, usia, dan lain-lain (Gold, 2014). 

Penggunaan Instagram ads yang di desain secara menarik dapat 

menarik perhatian dari pengguna Instagram sehingga dapat 

meningkatkan awareness seseorang kepada Board Game "Conquest 

Nusantara". 

Penggunaan media ini dilakukan dengan cara 

mendesain Instagram ads yang menarik untuk Board Game "Conquest 

Nusantara"  dengan pemilihan segmen yang diatur sesuai dengan 

sasaran target audience yang akan dituju, sehingga dapat efektif untuk 

menarik perhatian dan meningkatkan awareness dari para 

pengguna Instagram. 

3. Poster 

Poster merupakan salah satu media komunikasi penyampaian 

pesan berupa gambar dan tulisan yang bertujuan untuk khalayak luas. 
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Poster memiliki fungsi untuk memberikan informasi berupa himbauan 

maupun atau motivasi untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga 

poster banyak digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa 

untuk pemperkenalkan hal tersebut (Situmorang, 2014) Tujuan poster 

adalah untuk membujuk, mengajak, dan menghimbau masyarakat 

mengenai isi dari poster tersebut. 

Poster produk Board game “Conquest Nusantara” diletakan di 

tempat yang sesuai dengan target market dari Board game “Conquest 

Nusantara” contohnya kafe tajir, kafe Board Game “Table toys” 

,Universitas Ciputra, dan Universitas Kristen Petra. 

4. X-Banner 

X-banner merupakan media offline yang berisikan informasi 

dan iklan mengenai suatu sehingga dapat dilihat banyak orang yang 

berfungsi untuk menarik dapat menarik perhatian dari calon konsumen, 

biasanya diletakan ditempat umum seperti pameran, seminar, mall, dll 

(2017). Pemilihan media ini dipilih dikarenakan media ini dapat dijadikan 

sebagai media promosi yang dapat menarik perhatian calon konsumen 

dalam suatu acara event sehingga dapat meningkat minat dan 

awareness dari calon konsumen. 

X-banner Board game “Conquest Nusantara akan ditempatkan 

di depan Booth jika Board game “Conquest Nusantara” membuka booth 

atau saat pameran untuk meningkat awareness.  

5. Brosur 

Brosur merupakan media informasi cetak yang berupa 

selembar kertas yang didalamnya berisikan informasi mengenai produk 

atau jasa yang ditawarkan dengan tujuan untuk memberi penjelasan dan 

pemahaman mengenai suatu produk, layanan, ataupun yang ditawarkan 

untuk oleh produsen kepada konsumen (Febriyanto et.al, 2017). Tujuan 

pemilihan media ini digunakan untuk mempromosikan Board game 

“Conquest Nusantara” dengan media offline dan langsung ke calon 

konsumen untuk meningkakan minat calon konsumen. 

Brosur Board game “Conquest Nusantara” dibagikan kepada 

target konsumen Board game “Conquest Nusantara” pada saat 

melakukan event atau pameran, agar dapat menarik minat dari  calon 
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konsumen dan membantu mengevaluasi Value Proposition dari Board 

game “Conquest Nusantara”. 

6. Audio Visual (Gameplay Trailer) 

Audio Visual memiliki kelebihan antara lain jangkauan yang 

luas, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi 

jaman. Dimana sekarang adalah jamannya internet dan gadget, 

sehingga perancangan audio visual ini akan lebih praktis sebab dapat 

dinikmati dan diaplikasikan melalui media apapun, kapanpun dan 

dimanapun contohnya televisi, handphone, android, laptop, tablet, dan 

situs-situs internet seperti Youtube. (Goenawan, 2013) tujuan dari media 

ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih praktis dan mudah 

dipahami untuk informasi yang berat. 

Audio Visual yang akan dibuat oleh Board game “Conquest 

Nusantara” adalah video berupa game trailer dan gameplay trailer untuk 

memperkenalkan Board game “Conquest Nusantara” dan membantu 

konsumen mengetahui mengenai permainan Board game “Conquest 

Nusantara” ini sehingga konsumen dapat lebih mudah dan praktis dalam 

menerima informasi ini. 

7. Booth Pameran 

Pameran merupakan suatu kegiatan ya pada umumnya terbuka 

untuk umum dimana merupakan media iklan untuk memperkenalkan 

suatu produk dan jasa ke pada masyarakat agar target konsumen 

tertarik untuk melihat dan membeli. (Ritchie, 2013) Pemilihan media ini 

bertujuan untuk menunjukan atau memperkenalkan kemasyarakat 

mengenai Board game “Conquest Nusantara” sehingga pengunjung 

pameran menjadi mengerti dan termotivasi untuk membeli. 

  Board game “Conquest Nusantara” akan membuat stand 

pameran untuk memperkenalkan Board game “Conquest Nusantara” di 

acara event pameran yang sesuai dengan Board game “Conquest 

Nusantara” seperti pameran yang bertemakan permainan seperti 

pameran board game (Subogama) dan pameran yang bertemakan 

sejarah Indonesia. 

8. Merchandise 
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Merchandise adalah media promosi yang bertujuan untuk 

meningkatkan loyalitas konsumen sehingga diharapkan konsumen dapat 

kembali lagi untuk membeli produk  ataupun mempromosikan produk 

tersebut kepada kenalan mereka. (Abbas et.al, 2014:5) pemilihan media 

ini dipilih karena media ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan 

awareness dan sebagai media promosi dari Board game “Conquest 

Nusantara”. 

Merchandise yang akan dibuat Board game “Conquest 

Nusantara” antara lain adalah kaos, gantungan kunci, tote bag yang 

nantinya akan dibagikan secara gratis kepada konsumen yang membeli 

produk Board game “Conquest Nusantara”.  

3.2.3 Program Media  

Tahapan komunikasi antara produk dan konsumen dilakukan dengan media 

sosial pada tahap awal untuk memperkenalkan Board game “Conquest 

Nusantara” di sosial media (Instagram) dan juga giveaway merchandise dari 

Board game “Conquest Nusantara” seperti Kaos, gantungan kunci, tote bag, dan 

tas serut untuk meningkatkan awareness untuk produk Board game “Conquest 

Nusantara”. Dan media poster dipasang pada tempat yang sesuai dengan target 

market dari Board game “Conquest Nusantara” contohnya adalah mall, sekolah, 

universitas, maupun tempat bermain ataupun nongkrong dengan tujuan untuk 

meningkatkan awareness mengenai Board game “Conquest Nusantara”. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Poster September 2018 Kafe tajir 

Kafe Board Game 

“Table toys” 

Universitas Ciputra 

Universitas Kristen 

Petra 

Membangun 

Awareness konsumen  
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2 Media sosial Juli - Oktober 

2018 

Instagram Membangun 

Awareness konsumen, 

membantu konsumen 

mengevaluasi value 

propotition. 

Dan digunakan untuk 

melakukan proses 

menjual produk dan 

after sales seperti 

testimoni mengenai 

produk. 

 

3 Web Banner 

(Ads) 

September - 

Oktober 2018 

Website Ads Membangun 

Awareness konsumen, 

membantu konsumen 

mengevaluasi value 

propotition. 

 

4 X-Banner Oktober 2018 Pameran / Event. Membangun 

Awareness konsumen, 

membantu konsumen 

mengevaluasi value 

propotition. 

 

5 Brosur Oktober 2018 Pameran / Event. Membangun 

Awareness konsumen, 

membantu konsumen 

mengevaluasi value 

propotition. 

 

6 Video Agustus - Oktober 

2018 

Youtube 

Instagram 

Membangun 

Awareness konsumen  

 

7 Booth 

Pameran 

Oktober 2018 Pameran / Event. Membangun 

Awareness konsumen, 

membantu konsumen 

mengevaluasi value 

propotition. 
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8 Kaos September - 

Oktober 2018 

Pameran / Event. Membangun 

Awareness konsumen  

 

9 Gantungan 

Kunci 

September - 

Oktober 2018 

Pameran / Event. Membangun 

Awareness konsumen  

 

10 Tote bag September - 

Oktober 2018 

Pameran / Event. Membangun 

Awareness konsumen  

 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Anggaran belanja desain untuk Game Asset & Promotional Media untuk 

produk Board game “Conquest Nusantara” sebagai berikut : 

Game asset : 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Desain 

Board 

Game 

Biaya desain 1 1.000.000 1.000.000 

2 Box Board 

Game 

Biaya Produksi 1 

 

12.500 12.500 

3 Papan 

Board 

Game 

Biaya Produksi 1 12.500 12.500 

4 Kartu Board 

Game 

Biaya Produksi 1 21.000 21.000 

5 Aksesoris Biaya Produksi 1 22.000 22.000 
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Board 

Game 

6 Cutting 

Board 

Game 

Biaya Produksi 1 20.000 20.000 

Total 1.089.000 

 

 

Promotional Media 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Poster Biaya cetak 10 20.000 200.000 

2 Foto Produk Biaya Eksekusi 

Desain 

1 300.000 300.000 

3 Social media 

management  

Biaya Eksekusi 

Desain 

1 500.000 500.000 

4 Video Biaya Produksi 2 400.000 800.000 

5 Booth 

Pameran 

Biaya Desain + 

Produksi 

1 1.700.000 1.700.000 

6 Booth 

Pameran 

Biaya sewa 

tempat 

1 3.500.000 3.500.000 

7 Poster Biaya Desain 1 150.000 150.000 

8 Poster Biaya cetak 25 15.000 375.000 

9 Brosur Biaya Desain 1 150.000 150.000 

10 Brosur Biaya cetak 100 1.250 125.000 

11 Instagram 

Ads 

Biaya Desain 1 150.000 150.000 
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12 Instagram 

Ads 

Biaya 

Pemasangan 

45 20.000 900.000 

13 Kaos Biaya Merchadise 

+ cetak 

2 75.000 150.000 

14 Gantungan 

Kunci 

Biaya Merchadise 

+ cetak 

10 25.000 250.000 

15 Tote Bag Biaya Merchadise 

+ cetak 

2 55.000 110.000 

19 Tas Serut Biaya Merchadise 

+ cetak 

2 65.000 130.000 

Total 9.490.000 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik 

dari produk yang dihasilkan. Bagian ini terdiri atas: desain uji coba, subjek coba, 

jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.   

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 

Berdasarkan hasil temuan yang ditemukan untuk  produk Board game 

“Conquest Nusantara” yaitu dengan mengusung konsep daya desain flat maka 

berikut adalah hasil desain uji coba untuk produk Board game “Conquest 

Nusantara” yang akan digunakan untuk keperluan uji coba. 

 Asset : 

1. Logo Brand 
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Gambar 3.3.1.1.1. Logo Common Games 

Sumber : data pribadi 

 
 

2. Logo Produk Board Game “Conquest Nusantara” 
 

 
 

Gambar 3.3.1.1.2. Logo Board Game “Conquest Nusantara” 
Sumber : data pribadi 

 

 
3. Desain karakter Board Game “Conquest Nusantara” 

 

 
 

Gambar 3.3.1.1.3. Desain karakter Board Game “Conquest Nusantara” 
Sumber : data pribadi 

 
4. Desain Pion Karakter 

 
Sisi depan : 

 

 
 

Gambar 3.3.1.1.4.1. Desain Pion karakter Board Game “Conquest Nusantara” (Depan) 
Sumber : data pribadi 

 
 

  Sisi belakang : 
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Gambar 3.3.1.1.4.2. Desain Pion karakter Board Game “Conquest Nusantara” (Belakang) 
Sumber : data pribadi 
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5. Desain Kartu Karakter 

 
Sisi depan : 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.3.1.1.5.1. Desain kartu karakter Board Game “Conquest Nusantara” (Depan) 

Sumber : data pribadi 

 
 
Sisi belakang : 
 

 
 

Gambar 3.3.1.1.5.2. Desain kartu karakter Board Game “Conquest Nusantara” 
(Belakang) 

Sumber : data pribadi 

 
 

6. Desain Kartu penghitung nyawa karakter 
 
Sisi depan : 
 

 
 

Gambar 3.3.1.1.6.1. Desain kartu penghitung nyawa karakter Board Game “Conquest 
Nusantara”(1 kartu = 5 nyawa) (Depan) 

Sumber : data pribadi 
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Sisi belakang : 
 

 
Gambar 3.3.1.1.6.2. Desain kartu penghitung nyawa karakter Board Game “Conquest 

Nusantara” (Belakang) 
Sumber : data pribadi 

 
 

 
  Penggunaan : 
 
 

 
 

Gambar 3.3.1.1.6.3. Desain penggunaan kartu penghitung nyawa karakter Board Game 
“Conquest Nusantara” 5 nyawa (Kiri), 0 nyawa / mati (Kanan) 

Sumber : data pribadi 
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7. Desain papan permainan 
 

 
 

 
 

Gambar 3.3.1.1.7.1. Desain Papan Board Game “Conquest Nusantara” 
Sumber : data pribad 

 

 
 

 
 
 

8. Desain Kartu Batu, Gunting, Kertas 
 
Sisi depan : 
 

 
 

Gambar 3.3.1.1.8.1. Desain Kartu Batu, Gunting, Kertas Board Game “Conquest 
Nusantara” (Depan) 

Sumber : data pribadi 
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Sisi belakang : 
 

 
Gambar 3.3.1.1.8.2. Desain kartu Batu, Gunting, Kertas Board Game “Conquest 

Nusantara” (Belakang) 
Sumber : data pribadi 

 
9. Desain Kartu kejadian  

 
Sisi depan : 
 

 
 
 

Gambar 3.3.1.1.9.1. Desain Kejadian Board Game “Conquest Nusantara” (Depan) 
Sumber : data pribadi 

 
Sisi belakang : 
 

 
Gambar 3.3.1.1.9.2. Desain Kejadian Board Game “Conquest Nusantara” (Belakang) 

Sumber : data pribadi 
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10. Desain sisi dadu Board Game “Conquest Nusantara” 
 

 
 

Gambar 3.3.1.1.10. Desain sisi dadu Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 

 
 
 
 

11. Desain koin Board Game “Conquest Nusantara” 
 

 
 

Gambar 3.3.1.1.11. Desain koin Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 

 
 
 
 
 

12. Desain Kotak Board Game “Conquest Nusantara” 
 

 
Gambar 3.3.1.1.12. Desain Kotak Board Game “Conquest Nusantara”  

Sumber : data pribadi 
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13. Desain buku petunjuk Board Game “Conquest Nusantara” 
 

 
 

Gambar 3.3.1.1.13. Desain Petunjuk Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 
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 Media Promosi : 
 

1. Sosial Media 
 

 
 

Gambar 3.3.1.2.1. Desain Instagram post Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 

 
 

2. Poster 

 
 

Gambar 3.3.1.2.2. Desain poster Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 
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3. Instagram Ads 
 

 
 

Gambar 3.3.1.2.3. Desain Web Banner Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 

 
 
 

4. X-Banner 
 

 
 

Gambar 3.3.1.2.4. Desain X-Banner Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 
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5. Booth Pameran 
 

 
 

Gambar 3.3.1.2.5. Desain Booth Pameran Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 

 
 

6. Brosur 
 

 
 

Gambar 3.3.1.2.6.1. Desain brosur Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 
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Sisi depan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3.1.2.6.2. Desain brosur Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 

 
Sisi belakang : 

 

 
 

Gambar 3.3.1.2.6.3. Desain brosur Board Game “Conquest Nusantara”  
Sumber : data pribadi 
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7. Video Teaser 
 

 
 

Gambar 3.3.1.2.7. Desain video teaser Board Game “Conquest Nusantara” 
Sumber : data pribadi 
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8. Video Tutorial 
 

 
 

Gambar 3.3.1.2.8. Desain story board video tutorial Board Game “Conquest Nusantara” 
Sumber : data pribadi 
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9. Merchandise (Gantungan kunci) 

 
Gambar 3.3.1.2.9. Desain gantungan kunci Board Game “Conquest Nusantara” 

Sumber : data pribadi 

 
 

10. Merchandise (Kaos) 
 

 
Gambar 3.3.1.2.10. Desain kaos Board Game “Conquest Nusantara” 

Sumber : data pribadi 

 
 

11. Merchandise (Tote bag) 
 

 
Gambar 3.3.1.2.11. Desain Tote Bag Game “Conquest Nusantara” 

Sumber : data pribadi 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

 Menurut Sugiono (2013) kualifikasi dari pemilihan subjek coba 

seharusnya merupakan suatu kualitas dan karakteristik yang berhubungan 

dengan topik coba yang telah ditetapkan. Maka dalam perancangan ini, subjek 

coba dipilih adalah orang yang berkaitan langsung dengan industri Board Game. 

Uji coba prototype dilakukan dengan dua tahap, yaitu dengan Test Play 

dengan parah ahli dan Kelompok kecil sasaran target audience dari Board game 

“Conquest Nusantara” kepada target audience Board game “Conquest 

Nusantara”. Berikut adalah rincian batasan dari subjek coba dari produk Board 

game “Conquest Nusantara”, yaitu : 

1. Evaluasi Ahli 

Evaluasi ahli dilakukan dengan meteologi penelitian kualitatif dengan 

melakukan wawancara terhadap beberapa Expert User / Ahli, antara 

lain sebagai berikut : 

- Martin Ang Lumanto 

Merupakan pemilik dari Board Game Library “Table toys”. 

Board Game Library “Table toys” merupakan tempat menyewa 

dan bermain Board Game dengan jumlah koleksi Board Game 

dengan jumlah yang banyak dan bertempat di Surabaya. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

tanggapan dari subjek uji coba mengenai kesesuaian hasil 

desain uji coba (Prototype) terhadap tema Board Game dan 

juga mengetahui daya tarik dari desain uji coba (Prototype) dan 

media promosi. 

- Sam Sidar 

Merupakan Game Master di Board Game Library “Table toys”. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

tanggapan dari subjek uji coba mengenai kesesuaian hasil 

desain uji coba (Prototype) terhadap tema Board Game dan 

juga mengetahui daya tarik dari desain uji coba (Prototype) dan 

media promosi. 

- Alvin Henandra 

Merupakan Game Master di Board Game Library “Table toys”. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 
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tanggapan dari subjek uji coba mengenai kesesuaian hasil 

desain uji coba (Prototype) terhadap tema Board Game dan 

juga mengetahui daya tarik dari desain uji coba (Prototype) dan 

media promosi. 

- David Santoso 

Merupakan Game Master di Board Game Library “Table toys” 

dan juga sebagai salah satu desainer dari Boardgame 

“Waroong Wars”. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk 

mendapatkan tanggapan dari subjek uji coba mengenai 

kesesuaian hasil desain uji coba (Prototype) terhadap tema 

Board Game dan juga mengetahui daya tarik dari desain uji 

coba (Prototype) dan media promosi. 

- Aditya Pradana 

Merupakan Game Master di Board Game Library “Table toys”. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

tanggapan dari subjek uji coba mengenai kesesuaian hasil 

desain uji coba (Prototype) terhadap tema Board Game dan 

juga mengetahui daya tarik dari desain uji coba (Prototype) dan 

media promosi. 

- Cen An 

Merupakan pemilik dari kafe “T4U” yang menyediakan kafe 

sebagai tempat berkumpul bersama teman-teman dan juga 

menyediakan permainan-permainan sebagai pelengkap dalam 

berkumpul. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian hasil media dan desain promosi untuk 

Board Game “Conquest Nusantara”. 

 

Teknik pengambilan sample sebagai subjek uji coba dilakukan 

berdasarkan seleksi khusus dengan menggunakan teknik purposive 

Sampling. Seluruh hasil data  yang didapatkan dari wawancara 

nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan revisi 

desain. 
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2. Uji coba Kelompok kecil 

Uji coba tahap kedua dilakukan kepada kelompok kecil, yaitu 

kepada beberapa sasaran target audience dari Board game 

“Conquest Nusantara”. Dengan pemilihan subjek uji dilakukan 

dengan menggunakan teknik Judgemental sampling, dengan 

berdasarkan rincian antara lain sebagai berikut : 

- Jenis kelamin  : Pria & Wanita 

- Usia  : 15 – 23 Tahun 

- Pekerjaan  : Pelajar, Mahasiswa, Pengusaha 

- Kelas ekonomi : Menengah keatas 

 -   Masyarakat yang tinggal di kota Surabaya. 

  

3.3.3. Jenis Data  

Uji coba ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif sebagai 

prosedur pemilihan utama, metodologi penelitian kualitatif dilakukan dengan 

menunjukan eksekusi hasil desain uji coba (Prototype) yang bertujuan untuk 

mendapatkan tanggapan dari para subjek uji coba mengenai kesesuaian hasil 

desain uji coba (Prototype) terhadap tema Board Game dan juga mengenai daya 

tarik dari desain uji coba (Prototype) dan media promosi. Selain itu uji coba ini 

juga dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari desain uji coba (Prototype) 

yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengoktimalkan desain uji 

coba (Prototype) yang akan dikembangkan menjadi desain final.  

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan ini adalah 

menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer 

merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh sendiri melalui pengumpulan data dari 

literatur / buku. Data primer yang digunakan dalam perancangan ini meliputi 

pendapat dari beberapa extreme user atau ahli, yaitu seorang perancang Board 

game dan pemilik dari Board Game Library di Surabaya  selain itu juga data 

primer juga didapatkan dari Test play yang dilakukan kepada kelompok kecil 
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khalayak target audience dari Board game “Conquest Nusantara”. Sedangkan 

data yang digunakan dalam perancangan ini diambil dari beberapa buku 

mengenai perancangan game asset dan mendia promosi. Pengumpulan data 

primer kepada Expert User dan target audience bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan dari Expert User dan target audience mengenai kesesuaian hasil 

desain uji coba (Prototype) terhadap tema Board Game dan juga daya tarik dari 

desain uji coba (Prototype) dan media promosi dari produk Board Game 

“Conquest Nusantara”. 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN  

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Review desain untuk Board Game 

“Conquest Nusantara”. 

Insight dan Review untuk media 

promosi Board Game “Conquest 

Nusantara”. 

2 Uji coba 

kelompok 

kecil 

Target 

Audience 

Persepsi Target Audience terhadap 

prototype Board Game “Conquest 

Nusantara” terhadap pesan dan tema 

yang disampaikan dan media 

promosi. 

 
Tabel 3.3.4. Tabel instrument pengumpulan data 

  


