
 
 

BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Perancangan video company profile sebagai media untuk mengenalkan 

Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif . Penelitian kualitatif  adalah penelitian ilmiah yang dilakukan untuk 

memahami suatu masalah yang sedang terjadi dengan mengumpulkan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi (Wulan & Abdullah, 2014). 

Video company profile yang dihasilkan akan diimplementasikan sebagai media 

untuk memperkenalkan Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah kepada 

masyarakat luas khususnya masyarakat Batam dan sekitarnya melalui youtube. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

4.4.1 Observasi 

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta 

merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu (Hasanah, 2016). Dalam 

perancangan ini, penulis mengobservasi langsung konten yang akan digunakan 

dalam video berupa kegiatan belajar mengajar dan latihan ekstrakulikuler serta 

menentukan lokasi yang akan digunakan sebagai latar belakang pengambilan 

video. 

4.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang berguna untuk 

mendapatkan data atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

 29  Universitas Internasional Batam 
 Welly Maretha, Perancangan Dan Implementasi Video Company Profile Berbasis Multimedia Pada 

Yayasan Pondok Pesantren Al-Badariyyah 
UIB Repository@2018



30 
 

(Wardani & Puspitasari, 2014). Wawancara  ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data yang lebih konkrit dan lengkap mengenai subjek penelitian 

yang akan diolah (Riyanto, 2015). 

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan penulis saat 

wawancara: 

1. Media apa yang digunakan sebelumnya untuk memperkenalkan Yayasan 

Pondok Pesantren Al-Badariyyah kepada masyarakat luas? 

2. Video company profile seperti apakah yang diinginkan Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Badariyyah?  

3. Kurikulum seperti apa yang digunakan pada Yayasan Pondok Pesantren Al-

Badariyyah ini? 

4. Apa saja yang akan ditampilkan pada video company profile ini? 

5. Dimana video company profile ini akan ditampilkan? 

6. Siapa yang menjadi target pada pembuatan video company profile ini? 

4.4.3 Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah suatu metode penelitian yang mempelajari dan mencari 

teori-teori buku agar dapat dijadikan landasan sebagai dasar penulisan suatu 

penelitian, selain itu studi pustaka juga dapat digunakan untuk mencari data 

tambahan mengenai sebuah teori berdasarkan penelitian terdahulu (Sari, Suwandi, 

& Slamet, 2017). 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan dimulai dari pembuatan storyboard yang digunakan 

sebagai penjelas dari setiap adegan, biasanya storyboard berisi gambaran atau 

sketsa  dari video yang akan dibuat (Astuti, 2014). Dalam hal ini, pada proses 
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perancangan terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap pra-produksi, tahap produksi, 

dan tahap pasca produksi. Berikut adalah tahapan tersebut. 

4.3.1 Pra-Produksi 

Tahap pra-produksi adalah tahapan yang didalamnya berisi ide film, 

membuat sinopsis, melakukan riset, analisis sistem, identifikasi masalah dan 

pembuatan storyboard (Kardewa & Siahaan, 2017). 

1. Ide 

Dalam tahap ini berisi tahapan dalam membuat konsep video yag akan 

diproduksi serta menentukan alur video. 

2. Hunting Lokasi 

Pada tahap ini penulis menentukan spot yang akan digunakan sebagai 

lokasi pengambilan gambar. 

3. Storyboard 

Storyboard adalah rencana visual yang menunjukkan jumlah scene, 

komposisi shoot dan sejumlah aksi (Astriyani, Lukmana, & Irawan, 2016). 

Storyboard adalah perancangan mengenai gambaran setiap scene, suara, 

durasi serta narasi yang akan diimplementasikan pada suatu proyek (Ariyati 

& Misriati, 2016). 

4.3.2 Produksi 

Tahap produksi adalah tahap lanjutan dari tahap pra-produksi yang berisi 

kegiatan pengambilan gambar secara keseluruhan sesuai dengan storyboard yang 

telah dirancang (Juliasman, Afriwan, & Faisal, 2017). 
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Pada tahap ini, dibagi menjadi 2 proses, yaitu: 

1. Shooting 

Pengambilan gambar sesuai storyboard yang telah dibuat pada tahap 

pra-produksi. 

2. Editing 

Dalam proses ini, editor menyusun hasil shoot berdasarkan alur cerita 

yang sudah dibuat pada tahapan pra-produksi. Pada proses ini ada beberapa 

hal yang dilakukan, yaitu: 

a. Capture 

Proses memasukkan hasil pengambilan gambar kedalam komputer 

dari memory kamera yang digunakan. 

b. Logging 

Me-review ulang hasil pengambilan gambar guna untuk memilah 

dan memotong video yang telah di-shoot. 

c. Offline Editing 

Proses penataan gambar yang telah diambil untuk kemudian 

disusun sesuai konsep tanpa memberikan efek apapun. 

d. Online Editing 

Editor memperbaiki kualitas seperti dengan auto contrast dan 

denoiser dan menambahkan transisi sesuai kebutuhan. 

e. Mixing 

Pada proses ini editor memberikan musik dan efek khusus yang 

sesuai dengan kebutuhan. 
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f. Distribute 

Proses ini adalah proses terakhir dalam tahap produksi yaitu file 

yang di-export sesuai keinginan klien. 

4.3.3 Pasca-Produksi 

Tahap pasca-produksi merupakan tahapan yang berkaitan dengan 

pengpublikasian video yang sudah diedit (Siswanta, Triharyanto, & Sekarwangi, 

2016).  

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaannya Kerja Praktek ini di bagi menjadi 3 tahapan utama, 

yaitu:  

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan awal dari pelaksanaan Kerja Praktek ini, 

dimana penulis melakukan survey untuk mendapatkan lokasi dan topik dari 

Kerja Praktek. Setelah mendapatkan lokasi dan topik untuk Kerja Praktek 

ini, penulis mulai membuat laporan dan merancang konsep yang akan 

diimplementasikan.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait 

sekaligus melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data yang 

diperlukan kemudian mengolah data tersebut agar dapat diimplementasikan. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan  

Tahap Penilaian dan Pelaporan merupakan akhir dari pelaksanaan 

Kerja Praktek ini. Pada tahap ini, penulis menyusun laporan, mengevaluasi, 
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serta penilaian Kerja Praktek oleh pemilik perusahaan dan penilaian (tim) 

dosen dalam bentuk sidang Kerja Praktek dan pengumpulan hardcover ke 

BAAK. 

4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kerja Praktek dilakukan dari Februari 2018 hingga Juli 2018. 

Berikut ini adalah tabel jadwal pelaksanaan Kerja Praktek Perancangan Dan 

Implementasi Video Company Profile Berbasis Multimedia Pada Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Badariyyah (Lihat Tabel 3). 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

No Kegiatan 
2018 

April Mei Juni Juli 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Identifikasi 
Masalah                 

2 
Wawancara 
dan Analisis 
Kebutuhan 

            
    

3 

Pengajuan 
Konsep dan 
Pengumpul
an Data  

            

    

4 
Penyusunan 
Laporan 
Penelitian 

            
    

5 Perancanga
n Video                  

6 Implementa
si Video                 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penulis memerlukan waktu 2 

minggu pertama di bulan April  untuk mengidentifikasi masalah serta melakukan 

wawancara dan analisis kebutuhan, 2 minggu terakhir di bulan April lalu 

dilanjutkan pada 2 minggu awal di bulan Mei, penulis mulai mengajukan konsep 

dan mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah mengajukan konsep dan 

mengumpulkan data, penulis mulai menyusun laporan yang berlangsung pada 

minggu ke 2 pada bulan mei hingga pada minggu ke 1 pada bulan Juli. Untuk 

proses perancangan, penulis memulainya pada minggu ke 3 pada bulan Mei 

hingga akhir bulan Juni. Hingga akhirnya penulis mengimplementasikan video 

yang telah dirancang pada jejaring social pada minggu ke 2 bulan Juli. 
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