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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

The Six Thirty merupakan brand jasa social media management di 

Surabaya.Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada bab sebelumnya 

dihasilkan kesimpulan bahwa The Six Thirty perlu melakukan brand activation 

untuk kelangsungan dari brand tersebut.    

 

Merancang Brand Activation merupakan suatu bentuk kegiatan promosi yang 

dilakukan sebuah brand dengan tujuan untuk berinteraksi lebih dekat dengan 

konsumennya melalui berbagai kegiatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

brand awareness, meningkatkan minat konsumen untuk mencoba produk, dan 

membangun hubungan dengan konsumen. Dan kegiatan ini bisa dilakukan secara 

offline dan online. 

 

Menurut Freddy Pandapotan Simbolon, SE, MM (2017) activation atau 

aktivasi merek adalah sebagai suatu bentuk kegiatan promosi merek dengan 

berinteraksi mendekatkan kepada penggunanya melalui berbagai kegiatan 

pengalaman yang menarik perhatian mereka denagn menciptakan brand 

activation maka tentunya harus mampu membangun emosional yang kuat dengan 

konsumen. Semakin kuat hubungan emosional , maka interaksi pun akan lebih 

berkualitas, seperti dengan contoh konsumen akan lebih sering lagi membeli 

produk. 

 

Pada perancangan brand activation The Six Thirty yang dengan judul “101-1 

Limitless Content” maka membutuhkan media promosi yang akan disesuaikan 

dengan target marketnya agar media tersebut bisa berjalan dengan efektif dan 

efisien. Selain itu juga perlu melakukan analisa SWOT dan Segmentation agar 

bisa mengetahui gambaran bisnis dari sisi eksternal dan internal The Six Thirty 

lebih muda. 

 

 

 



 

 

 36 

Analisa SWOT: 

• Strength 

o Memiliki style sendiri yang bagus & berkualitas  

o Konten yang dihasilkan tidak hanya melakukan komunikasi satu 

arah. Tetapi juga berusaha untuk melakukan komunikasi dua arah 

antara produsen dengan target marketnya. 

• Weakness 

o Produksi konten membutuhkan waktu yang cukup lama. 

o Masih belum bisa menangani project yang lebih besar 

o Kurangnya pilihan paket social media. 

• Opportunity 

o Di jaman sekarang orang mulai sadar akan kebutuhkan konten 

yang bagus & berkesan.  

o Orang mulai sadar dan bisa membedakan antara konten yang 

berkualitas dan mana yang tidak 

• Threats 

o Harga relative mahal daripada kompetitor sejenis 

o Kompetitor yang telah lebih dulu berkecimpung pada bisnis ini. 

 

Analisa STP: 

Segmentation: 

Menurut penulisan buku Marketing Management yang ditulis oleh Kotler 

dan Keeler (2013) Teori STP (Segmentation, Targeting, dan Positioning) 

adalah proses penggolongan  pasar berdasarkan perilaku dan latar 

belakang yang sama. Maka pengelompokan ini dibagi menjadi tiga yaitu 

Demografis: Pengelompokan berdasarkan usia, agama, jenis kelamin, 

pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan lainnya, yang kedua adalah 

Geografis: Pengelompokan berdasarkan wilayah tempat tinggal, 

kepadatan penduduk dan yang terakhir adalah Psikografis: 

Pengelompokan berdasarkan latar belakang, kepribadian, gaya hidup. 

 

 

 

 



 

 

 37 

1. Segmentasi berdasakan Geografis 

Target pasar daripada The Six Thirty secara geografis adalah 

konsumen yang berdomisili di Surabaya. 

 

2. Segmentasi berdasarkan Demografis 

Target pasar yang dituju adalah konsumen  yang berusia 22-35 

tahun, yang memiliki bisnis dibidang food and beverage. Mereka 

adalah orang – orang yang mengikuti perkembangan jaman, 

terutama dibidang teknologi dan komunikasi, lebih khususnya lagi 

dalam social media. Mereka memiliki social media untuk 

perkembangan bisnis mereka. 

 

3. Segmentasi berdasarkan Psikografis 

Secara Customer Pyscographic yaitu Personality untuk konsumen 

yang menggunakan social media untuk perkembangan bisnis. 

Mereka meningkatkan income dengan membuat konten – konten 

menarik di social media yang sesuai dengan target market yang 

mereka tuju. 

Lifestyle konsumen yaitu mereka beraktivitas secara berkelompok, 

memiliki gaya hidup yang mewah dengan penghasilan Rp. 

10.000.000,- hingga Rp. 15.000.000,- , tetapi totalitas dan menaruh 

perhatian lebih terhadap bisnis mereka. Attitude daripada 

konsumen The Six Thirty adalah mereka menginginkan suatu jasa 

social media management yang high quality dangan pelayanan 

yang nyaman, mudah, berkelas, dan memiliki style yang bagus.  

 

Targeting: 

Dengan menentukan target konsumen yang paling menguntungkan 

untuk bisnis maka menjadikan bisnis yang lebih efisien dan tertuju. 

Dimana The Six Thirty akan berfokus kepada target pasar dengan usia  

22-35 tahun. Karena di target ini mereka memiliki potensi yang sesuai 

untuk membangun brand awareness dairpada brand The Six Thirty.  
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Positioning: 

Positioning merupakan citra yang ingin dirancang agar dapat tercipta 

kesan tertentu diingatann konsumen.The Six Thirty melakukan 

pendekatan dengan menunjukan bahwa jasa yang ditawarkan dapat 

memecahkan masalah yang ada yaitu jasa social media management 

yang memiliki style yang up to date dengan memberikan konten – 

konten yang creative, interactive, dan konten yang bisa membuat 

bisnis mereka menjadi viral. 

  

Berikut adalah solusi dari rumusan masalah pada brand The Six Thirty yaitu 

merancang brand activation & media promosinya untuk bisnis tersebut. Agar 

sesuai dengan target market yang dituju yaitu entrepreneur, dengan tujuan 

mendapatkan awareness dari konsumennya. 

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

• Brand Verbal 

The Six Thirty merupakan brand jasa yang bergerak dibidang 

social media management yang mementingkan visual dari konten-konten 

yang dihasilkan Output konten yang dihasilkan tidak hanya memberikan 

konten-konten yang memberikan informasi satu arah dari client kepada 

target konsumen yang dituju, tetapi konten yang kreatif dan inovatif agar 

menarik & meningkatkan minat beli dari target konsumennya. 

 

• Brand Attributes  

Kata kunci dari brand The Six Thirty adalah  creative, innovative, 

dan interaction. Creative disini menggambarkan bahwa setiap konten yang 

dihasilkan oleh The Six Thirty adalah konten yang telah mengalami proses 

uji coba dan memiliki warna pembeda. Innovative memiliki makna bahwa 

konten-konten yang di hasilkan The Six Thirty akan menjadi inovasi bagi 

siapapun yang melihatnya. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan 

Interaction disini adalah komunikasi yang dilibatkan didalam social media 

akan melibatkan dua arah, antara client dengan target marketnya. Agar 
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target market yang dituju akan merasakan bahwa suara mereka pasti 

didengar.  

Berdasarkan brand attributes di atas, maka tagline yang sesuai 

untuk The Six Thirty adalah “Ïnteractive Content For Social Media.” 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Berdasarkan brand verbal dan brand attribute yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka konsep design yang diadopsi oelh brand The Six Thirty adalah 

Minimalist Design. Menurut Carrie Cousins pada penulisannya (11 Jul 2018). 

Minimalist Design bisa diidentikasikan dengan menggunakan kerangka kerja yang 

sederhana. Elemen-elemen seperti warna, tipografi juga dilakukan dengan 

penekanan yang sederhana tetapi tetap memberikan penekanan yang kuat. Detail 

dan white space merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 

menciptakan estetikanya. Hal tersebut sesuai dengan value dan brand yang ingin 

diangkat oleh The Six Thirty yaitu konten yang simple tetapi memiliki banyak 

makna didalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 Moodboard Gaya Desain The Six Thirty 

(Sumber: https://www.pinterest.com/) 
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Elemen Desain 

Elemen desain memiliki peranan yang penting dalam mencerminkan 

sebuah brand tersebut. Elemen desain juga dibuat sebagai pembeda antara bisnis 

yang satu dangan bisnis yang lainnya. Elemen desain yang digunakan oleh The 

Six Thirty pada brand activation ini menggunakan typography, fotography. Logo 

yang digunakan oleh The Six Thirty menggunakan logotype. 

 

Layout 

Layout yang digunakan oleh The Six Thirty adalah layout dengan style 

minimalis dengan menggunakan clean white space yang penggabungan antara 

simetris dengan asimetris: gabungan antara elemen grafis. Fotografi dan typografi  

 

Gambar 3.2.1 Moodboard Layout The Six Thirty 

(Sumber: https://www.pinterest.com/) 
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Typography 

Typeface yang digunakan pada The Six Thirty menggunakan 

penggabungan antara font serif dengan sans serif. Logo The Six Thirty 

menggunakan font serif dengan menggunakan font Mermaid Bold. Tujuan 

daripada menggunakan font Mermaid Bold adalah ingin memberikan kesan yang 

serius terhadap project – project yang dihasilkan. Sedangkan font yang dipakai 

pada logo aktivasi “101 Limitless Content” menggunakan sans serif yaitu Roboto 

Condensed – Bold.  Tujuannya adalah ingin memberikan kesan yang dinamis dan 

berani. Seperti yang kita tahu brand activation dilakukan secara aktif dan tidak 

pasif dengan tujuan ingin menjadi yang terdepan dan berbeda. Oleh karena itu 

kesan yang ingin disampaikan dalam brand activation ini adalah dinamis. 

 

Color Palette 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 Color Palette The Six Thirty 

(Sumber: https://www.pinterest.com/) 

 

Gaya Videography 

Style videography yang dimiliki oleh The Six Thirty adalah: 

• Candid – Dokumenter: 

Candid - dokumenter merupakan teknik videography yang merekam 

proses terjadinya sebuah peristiwa tanpa reka adegan/arahan yang mutlak 

ketika peristiwa tersebut berlangsung. Teknik ini lebih mengedepankan 

proses peristiwa yang “real” dan “fow”. 
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• Floating – fast cut: 

Fast cut merupakan pemotongan clip video dari clip yang satu ke clip yang 

lain dengan cepat. Teknik ini memberikan kesan yang dinamis dan detail. 

Sedangkan teknik floating memberikan kesan dokumenter yang kuat untk 

‘membujuk’ penonton bahwah keadaan yang terjadi, terjadi tanpa 

latihan/arahan. 

 

• Cinematic Frame Rates: 

Frame Rates merupakan satuan shutter speed pada video. Video yang 

dihasilkan menggunakan 24fps bukan 60fps, sehingga memberikan kesan 

yang lebih cinematic dan choppy (tidak mulus seperti 60fps) pada video. 

 

• Cinematic Color Grading: 

Menghasilkan video mentahan dengan warna yang flat sehingga bisa lebih 

lanjut untuk di proses dalam peng-grading-an warna menjadi warna yang 

diinginkan. Dalam color grading biasanya output warna yang dikeluarkan 

adalah warna analogus yang akan menjadi ciri khas. Warna ciri khas yang 

dipakai oleh The Six Thirty adalah kearah coklat. 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Sebagai media yang membangun akan hubungan dari produsen kepada 

costumer. The Six Thirty menggunakan beberapa cabang marketing yaitu: 

integrated marketing communication ATL, BTL, dan social media. Yang dimana 

ketiganya ini memiliki channel: Instagram, Instagram Ads, Website, Video 

Testimoni, banner, brosur, giveaway, direct marketing, exhibition (mini creative 

workshop, workshop bundle, dan merchandise. Dengan tujuan mendapatkan 

kesadaran dari target market lewat brand activation yang The Six Thirty lakukan. 

Brand activation yang dilakukan berjudul “101 Limitless Content”. Berikut 

merupakan pilihan media promosi yang dilakukan oleh The Six Thirty: 

 

1. Instagram: 

Sesuai dengan target market yang ingin dicapai oleh brand The Six Thirty 

adalah konsumen yang aktif di social media terutama Instagram. Oleh 
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karena itu media ini dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menjangkau target marketnya.  

 

Perancangan brand aktivasi The Six Thirty dengan tema “101 Limitless 

Content” sangat diperlukan. Dengan dapat mengupload hasil-hasil yang 

dihasilkan pada feed dan mencantumkan hastag pada setiap konten yang 

diupload. Dapat menggunakan Instagram Stories sebagai media Behind 

The Scene pada proses pembuatan konten, menggunakan Instagram 

Highlight yang terdapat di profil sebagai media untuk mencantumkan 

informasi yang jelas. Dan dapat juga menggunakan IGTV sebagai 

testimoni client yang telah menggunakan jasa daripada The Six Thirty. 

 

2. Instagram Ads Story (Video) 

Instagram digunakan untuk menjangkau calon konsumen baru yang masih 

belum dapat terjangkau dari profile Instagram The Six Thirty. Karena 

dengan adanya Instagram Ads maka kita bisa menentukan target market 

yang ingin kita tuju. Agar ads yang dihasilkan bisa lebih efektif dan efisien. 

 

3. Website 

Pemilihan media website diperlukan dalam sebuah brand. Karena dengan 

mengedepankan kualitas website yang baik maka awareness yang 

dirasakan oleh target market bisa bertumbuh dengan cepat. Dengan 

adanya website maka media tersebut dapat memberikan informasi yang 

jauh lebih banyak daripada social media, dan bisa menggiring konsumen 

tersebut hingga ke titik dealing. 

 

4. Video testimoni 

Video testimoni merupakan media non-cetak yang memiliki peranan yang 

sangat besar dalam melaksanakan brand activation. Karena dengan video 

testimoni calon konsumen akan bisa merasakan dampak positif yang 

dirasakan oleh konsumen yang telah menggunakan jasa The Six Thirty. 

Oleh karena itu video testimoni memberikan dampak yang sangat besar 

dan langsung. 
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5. Banner 

Banner merupakan salah satu media cetak yang memiliki potensial yang 

besar. Karena banner akan memberikan informasi yang padat dan tepat 

yang sesuai dengan konsumen butuhkan. Dengan menaruh banner pada 

lokasi yang strategi maka calon konsumen yang melihat banner tersebut 

akan tergerak keinginannya untuk menggunakan jasa daripada brand 

tersebut. 

 

6. Brosur 

Brosur merupakan media cetak yang dapat mendorong pemasaran. Brosur 

digunakan untuk pengenalan sebuah brand dan menyampaikan value-

value yang dimiliki oleh brand tersebut. Dan keuntungannya adalah calon 

konsumen akan secara langsung mendapatkan contact person dari brand 

tersebut. Dan bisa melakukan marketing secara berkelanjutan. 

 

7. Giveaway 

Dengan brand The Six Thirty memberikan hadiah secara gratis kepada 

pemenang bersyarat. Maka ini merupakan salah satu media promosi yang 

digunakan dengan tujuan memperluas pasar yang ada. Agar tujuan 

activation daripada The Six Thirty itu sendiri bisa mendekatkan brand 

tersebut kepada konsumennya. 

 

8. Direct Marketing (email) 

Direct marketing digunakan untuk mendukung komunikasi dalam 

marketing secara langsung yang dilakukan oleh brand The Six Thirty. 

Sebagai contoh media yang digunakan adalah kartu nama. Keuntungan 

yang didapat adalah media ini akan menjadi media brand recall sehingga 

bisa meningkatkan penjualan. 

 

9. Exhibition (mini Creative Workshop) 

Exhibition merupakan salah satu kampanye BTL yang bisa memberikan 

efek yang besar kepada calon konsumennya. Karena calon konsumen bisa 

berinteraksi dan konseling secara langsung kepada founder atau media 

aktivasi yang telah dirancang oleh The Six Thirty.  
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10. Worksheet Bundle 

Worksheet Bundle merupakan worksheet yang akan diberikan kepada 

calon buyer. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang 

pentingnya social media management terhadap bisnis yang mereka punya 

dan juga membantu mereka melakukan ideasi ketikan akan bekerjasama 

dengan The Six Thirty. 

  

11. Merchandise 

Merchandise merupakan media yang diberikan untuk mengapresiasi 

kepada konsumen dan calon konsumen yang telah berkontribusi dalam 

brand activation yang The Six Thirty lakukan. Merchandise yang diberikan 

berupa ATK (Alat Tulis Kantor) yang akan berguna dikehidupan nyata dari 

konsumen dan calon konsumen, dan akan memberikan brand recall 

therhadap brand The Six Thirty. 

 

3.2.3 Program Media  

Berikut ini merupakan tabel dari susunan program media dan pembagian 

waktu untuk brand activation The Six Thirty dengan tema “101 Limitless Content” 

yang akan dilaksanakan dari bulan February hingga Juli 2019. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Instagram Maret - 

seterusnya 

selama 

bisnis 

berjalan 

- Instagram feeds 

- Instagram Highlight 

-Instagram Stories 

-IGTV 

- Menyampaikan 

Awareness dan Value 

Prepposition  

- Manyajikan hasil dari 

project yang sudah ada 

 

2 Instagram 

Ads 

2x (1x = 

3hari) 

Maret - April 

- Instagram Story 

Promotion 

- Instagram Post 

Promotion 

- Menyampaikan 

Awareness dan Value 

Prepposition  
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3 Website  April - 

seterusnya 

selama 

bisnis 

berjalan 

- Search Engine  

- Dapat di-linkkan ke 

social media 

- Membangun 

Awareness 

- Menyampaikan Value 

Prepposition 

- Memberikan testimoni 

yang client sdh rasakan 

- Mengajak untuk 

bergabung dengan The 

Six Thirty 

- Sarana utk 

berkomunikasi secara 

lngsng dgn team 

-Sarana untuk 

memberikan kritik & 

sarana 

4 Video 

Testimoni 

April - 

seterusnya 

selama 

bisnis 

berjalan 

- Youtube 

- Dapat di-linkkan ke 

social media 

- Membangun 

Awareness 

- Menyampaikan Value 

Prepposition 

- Menyampaikan 

dampak yang client sdh 

rasakan 

5 Banner Maret - 

seterusnya 

selama 

bisnis 

berjalan 

- Media oine 

(printed) 

- Menyampaikan 

Awareness dan Value 

Prepposition  

 

6 Brosur Maret - 

seterusnya 

selama 

- Media oine 

(printed) 

- Menyampaikan 

Awareness dan Value 

Prepposition  
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bisnis 

berjalan 

 

7 Giveaway April 2019 - Instagram Feeds 

- Instagram Stories 

- Info dr website 

- Info melalui hastag 

- Menyampaikan 

Awareness dan Value 

Prepposition  

- Memperluas 

pemasaran 

 

8 Direct 

Mareketin

g 

Maret - 

seterusnya 

selama 

bisnis 

berjalan 

- Line 

- Whatsapp 

- Email 

- Menyampaikan 

Awareness dan Value 

Prepposition  

- Memperluas 

pemasaran 

9 Exhibition 

(Mini 

Creative 

Workshop

) 

April 2019 Booth Pemeran  - Menyampaikan 

Awareness & Value 

Prepposition 

- Mengajak untuk lebih 

kreatif dalam dunia 

marketing dalam social 

media & bisnis 

10 Worksheet 

Bundle 

April 2019 - Media online 

(printed): 

-Buku tutorial 

-Tips 

       -Notes 

- Menyampaikan 

Awareness & Value 

Prepposition 

- Mengajak untuk lebih 

kreatif dalam dunia 

marketing dalam social 

media & bisnis 
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11 Merchandi

se 

April 2019 - Notebook/planner 

- ATK (bolpen, sticky 

notes, dll) 

- Merchandise yang 

dikeluarkan adalah 

merchandise yang 

memiliki fungsional yang 

tinggi sehingga bisa 

digunakan sebagai 

brand recall 

 

Tabel 3.2.3 Program Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut adalah tabel berisi details dan anggaran untuk keseluruhan media 

promosi brand “The Six Thirty”: 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram  Biaya jasa 

pembuatan 

konten 

Instagram 

2 bulan  Rp. 

1.650.000 

Rp. 

3.300.000 

2 Instagram Ads  Biaya Jasa 

Ads Ke 

Instagram 

2 x 

(3hari) 

Rp. 150.000 

/  

3 hari 

Rp. 

300.000 

3 Website - Biaya jasa 

pembuatan 

website 

hosting 

- Domain 1 

tahun 

- 3 Bulan 

support full 

1 pcs Rp. 

3.500.000 

Rp. 

3.500.000 
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4 Video Testimoni -Biaya sewa 

peralatan dll 

1  pcs Rp. 300.000 Rp. 

300.000 

5 Banner - Biaya cetak 1 pcs Rp. 70.000 Rp. 70.000 

6 Brosur - Biaya cetak 50 pcs Rp. 10.000 Rp. 

500.000 

7 Giveaway -Biaya 

giveaway 

untuk 

pembuatan 

konten 

pemenang 

1 pcs Rp. 

1.650.000 

Rp. 

1.650.000 

8 Direct Marketing     

 a. Line, 

Whatsapp, 

Email 

- Biaya dalam 

1 bulan 

1 pcs Rp. 59.000 Rp. 59.000 

 b. Meeting 

(Business 

card, 

brosur, 

content 

planner) 

- Biaya cetak 10 pcs Rp. 50.000 Rp. 

500.000 

9 Exhibition (Mini 

Creative 

Workshop) 

    

 a. Biaya 

pembuatan 

booth 

untuk 

pameran 

 Biaya 

produksi 

1 pcs Rp. 

2.000.000 

Rp. 

2.000.000 
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 b. Jasa 

tukang 

Biaya 

produksi jasa 

tukang 

1 pcs Rp 200.000 Rp. 

200.000 

 c. Biaya 

sewa 

booth di 

event 

Biaya sewa 

tempat 

Untuk 

3 hari 

Rp. 800.000 Rp. 

800.000 

10 Worksheet Bundle     

 a. Buku 

tutorial  

Biaya cetak 20 pcs Rp. 

20.000/pcs 

Rp. 

400.000 

 d. Tips Biaya cetak 20 pcs Rp. 

5.000/pcs 

Rp. 

100.000 

 e. Notes Biaya cetak 20 pcs Rp. 

10.000/pcs 

Rp. 

200.000 

11 Merchandise -Notebook & 

Atk 

100 

pcs 

Rp. 10.000 Rp. 

100.000 

Total Rp 

13.379.000 

 

Tabel 3.2.4 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk (prototype) dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 

tepat yang dipakai untuk menganalisa dari standard, efektivitas, efisiensi daripada 

brand activation yang dirancang oleh The Six Thirty. Bagian ini terdiri atas: desain 

uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis 

data.   
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3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

1. Instagram 
 

 
Gambar 3.3.1.1 Tighttissue Direct Marketing 

(Sumber: Penulis) 

 
 

2. Instagram Ads pada story (Video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.3.1.2 Instagram Ads 

(Sumber: Penulis) 
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3. Website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3.1.3 Tighttissue Website 

(Sumber: Penulis) 

 

4. Video Testimoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.4 Tightissue Video Testimoni 

(Sumber: Penulis) 



 

 

 53 

5. Banner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3.1.5 Tightissue Banner 

(Sumber: Penulis) 

 
 
 

6. Brosur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3.1.6 Tightissue Brosur 

(Sumber: Penulis) 
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7. Giveaway 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.3.1.7 Tightissue Give Away 

(Sumber: Penulis) 

 
 
 
 

8. Worksheet Bundle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3.1.8 Tighttissue Worksheet Bundle 

(Sumber: Penulis) 
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9. Merchandise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.8 Tighttissue Merchandise 

(Sumber: Penulis) 

 

 

10. Direct marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.9 Tighttissue Direct Marketing 

(Sumber: Penulis) 
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3.3.2. Subjek Coba (RESPONDEN/ expert user & extreme user) 

 Didalam perancangan brand activation “101 Limitless Content” dari The 

Six Thirty, maka akan dilakukan penelitianh dengan uji coba. Data primer yang 

didapatkan merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Surabaya, dengan 

menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara secara 

langsung dengan expert dan extreme user. 

 

1. Expert User (Kualitatif) 

o Joshua Susanto adalah Founder daripada Matter.id. dipilihnya 

beliau Sebagai Expert User karena sudah sangat berpengalaman 

dibidang branding, design grafis, dan social media selama kurang 

lebih 4 tahun. Beliau memiliki style desain yang bagus dan sangat 

sesuai dengan target marketnya yang ada di Surabaya. Selain 

memiliki bisnis branding dan social media beliau juga memiliki 

bisnis dibidang kuliner yang bernama Maksreng dengan produk 

andalannya yaitu siomay bandung. Beliau yang menangani 

semuanya yang berhubungan dengan desain dan social media 

daripada Maksreng. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk me-

review dari brand activation yang telah dirancang oleh The Six 

Thirty baik melalui offline dan online 

 

o Pak Ari Kurniawan adalah salah satu dari pendiri Buta Warna 

Design. Beliau sudah memiliki pengalaman yang lama dalam 

bidang design dan layout. Oleh karena itu tujuan dari wawancara 

ini adalh untuk mereview dari segi design, layout, dan tipografi. 

 

o Ivan Setio  adalah graphic designer dan Brand Strategist daripada 

Frasa Agency. Ivan sudah berpengalaman karena telah menangani 

beberapa brand yang ada di Surabaya. Ivan sebagai expert 

dibidang strategi, dengan tujuan menggali untuk mereview brand 

aktivasi yang telah dirancang oleh The Six Thirty.  
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2. Extreme User (kualitatif) 

Irawan Thejaya, usia 25 tahun sebagai pemilik bisnis Manna Kopi (extreme 

user) yang menyukai kopi dan fotografi. Beliau mempromosikan Manna 

Kopi melalui social media yaitu Instagram dengan selalu membuat konten-

konten yang terjadi di dalam bisnisnya. 

 

Jackluis Purnomo, usia 28 tahun sebagai pemilik bisnis OHANA. OHANA 

merupakan supplier seafood yang ada di Surabaya yang memiliki kualitas 

produk internasional. Dengan adanya social media yang berkembang 

dengan pesat maka beliau memiliki ketertarikan tentang pentingnya social 

media terhadap perkembangan bisnis. 

 

Andreas Setiawan, usia 26 tahun sebagai pelanggan tetap daripada 

Matter.id. Beliau sudah bekerjasama dengan Matter.id selama kurang lebih 

2 tahun. Beliau tipe konsumen yang menyukai design yang minimalis dan 

classy. 

 

3.3.3. Jenis Data  

Metodologi penelitian yang dilakukan oleh brand The Six Thirty adalah dengan 

menggunakan data primer dan sekunder. Data primer tersebut didapatkan melalui 

pendekatan secara kualitatif. Data primer merupakan data yang dikumpukan 

sendiri oleh peneliti yang berasal langsung dari narasumbernya. Biasanya data ini 

didapatkan melalui wawancara atau dengan pengisian kuisioner. 

 

Penelitian untuk menghasilkan data kualitatif digunakan dengan cara 

menunjukan hasil uji coba dari variable yang diteliti oleh subjek yang dipilih serta 

mengumpulkan data-data untuk menguji keefektifan data dan prototype dari The 

Six Thirty. Hasil tanggapan dari para responden digunakan sebagai acuan dalam 

memperbaiki dan meningkatkan perbaikan desain uji coba. Sehingga peneliti 

diharapkan dapat mempaparkan gambaran dari teori brand activation yang akan 

dilakukan oleh The Six Thirty.  
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3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN  

1  Wawancara  (Expert user) 

- Joshua 

Susanto 

- Ari 

Kurniawan 

- Ivan Setio 

Review Efektifitas & Efisiensi Desain 

1. Tampilan dan gaya desain yang 

dimiliki The Six Thirty 

2. Saran pemilihan media promosi yang 

tepat 

3. Meminta masukan terhadap konsep 

desain 

 

Review Desain 

1. Review desain yang di miliki 

TheSixThirty dan desain aktivasi untuk 

brand aktivasi The Six Thirty 

2. Review strategi untuk brand aktivasi 

3. Review terhadap strategi media 

promosi 

2 Wawancara (Extreme user) 

- Irawan 

Thejaya 

- Jackluis 

Purnomo 

- Andreas 

Setiawan 

Review Yang Didapatkan Terhadap 

Desain The Six Thirty 

1. Persepsi terhadap gaya desain The 

Six Thirty 

2. Persepsi terhadap media promosi 

3. Persepsi terhadap pemilihan media 

aktivasi 

4. Pemahaman responden terhadap 

pesan yang disampaikan 

 

Tabel 3.3.4 Instrumen Pengumpulan data 

(Sumber: Penulis) 


