
 
 

BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Dalam Perancangan dan Implementasi video profile UKM di UIB metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Penelitian terapan adalah 

suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan spesifik yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang 

menjadi bahan atau objek penelitian (Lim & Galuh, 2017). Penelitian ini berupa 

proyek video profile untuk 15 UKM yang ada di UIB. Hasil akhir dari proyek ini 

berupa video yang kemudian akan diterapkan dan digunakan sebagai sarana 

promosi dan memperkenalkan UKM di UIB.  

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

4.2.1 Wawancara 

Teknik wawancara merupakan teknik dimana penulis melakukan rangkaian 

pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dari narasumber yaitu Ka. BPKA, serta mahasiswa dari masing-masing UKM 

yang ada di UIB. beberapa pertanyaan mengenai UKM dan BPKA diajukan untuk 

mewawancarai Ibu Ridhayati Faridh, S.PSi selaku Ka. BPKA UIB (Lampiran 1). 

4.2.2 Observasi 

Observasi merupakan proses menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis dengan cara secara langsung (Ayudia et al, 2016). Observasi 

dilakukan dengan mengunjungi pertemuan dan kegiatan yang diadakan
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 15 UKM tersebut. Dari hasil observasi tersebut didapatkan data sebagai berupa 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh UKM tersebut, baik kegiatan rutin maupun 

kegiatan yang diadakan di waktu-waktu tertentu serta menentukan perwakilan 

setiap UKM yang akan tampil di video profile UKM. 

4.2.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka berfungsi agar mendapatkan informasi untuk menjadi dasar 

pemikiran dalam penelitian serta metode yang dapat digunakan. Studi pustaka 

dilakukan dengan memahami, mencari dan mempelajari referensi yang berkaitan 

dengan proses pembuatan video profile. 

4.3  Proses Perancangan 

Proses perancangan video profile UKM UIB dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 

tahap pra-produksi, tahap produksi, dan tahap pasca-produksi. Berikut langkah-

langkah tahapan tersebut: 

4.3.1 Tahap Pra-Produksi 

Tahap pra-produksi adalah tahapan dimana penuangan tahap penuangan ide 

dan pembuatan storyboard dilakukan agar alur proyek video profile yang dibuat 

jelas dan sistematis. Tahap pra-produksi terdiri dari penuangan ide dan storyboard. 

1. Penuangan Ide 

Penuangan ide dilakukan agar konsep dari video profile jelas dan dan 

akan dibuat seperti apa, serta menentukan alur dari video yang akan 

diproduksi. 
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2. Storyboard 

Storyboard merupakan sketsa dari gambar yang kemudian disusun 

berurutan sesuai naskah untuk dijadikan dasar dalam pengambilan 

objek untuk kebutuhan pembuatan proyek video profile. Storyboard 

dibuat agar ide cerita kita tersampaikan kepada orang lain dengan 

mudah serta dapat menggiring khayalan seseorang mengikuti 

gambar-gambar yang ada, sehingga menghasilkan persepsi yang 

sama pada ide cerita kita (Indriyani & Kurniasih, 2015).  

4.3.2 Tahap Produksi 

Tahap selanjutnya adalah produksi. Berikut hal-hal yang dilakukan pada 

tahap ini :   

1. Shooting 

Shooting merupakan proses pengambilan gambar dengan 

menggunakan teknik-teknik kamera yang disesuaikan dengan audio 

dan  storyboard yang dibuat. 

2. Compositing  

Penggabungan semua elemen dalam pembuatan video disebut 

dengan compositing.  

3. Editing  

Editing dilakukan untuk mengolah dan mengemas sebuah video 

dengan memberikan special effect, dan mengekspor dalam media 

yang ditentukan.  
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4.3.3 Tahap Pasca-Produksi 

Tahap pasca produksi merupakan tahap dimana semua aktivitas yang terjadi 

setelah video profile diproduksi dan format akhir dari video profile ini disesuaikan 

dengan yang telah disepakati bersama saat pra-produksi yaitu: 

1. 1 buah video profile ini berdurasi 10 menit. 

2. Format file *.mp4. 

3. Video akan diimplementasikan dan dipromosikan di Buletin board 

UIB dan jejaring sosial Youtube. 

4.4  Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kerja Praktek dilakukan dari bulan April 2018 sampai bulan Mei 

2018. Jadwal tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan penulis pada saat Kerja 

Praktek dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 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 
Perancangan 
Ide dan 
Storyboard 

                            

2 Penyusunan 
Laporan                             

3 Shooting                              

4 Editing                             

5 
Uji Coba 
Sistem & 
Implementasi  

                            

6 
Revisi dan 
Submit 
Laporan  

                            

 

Dalam proses pelaksanaan Kerja Praktek ini dibagi menjadi tiga tahap dalam 

pelaksanaannya, yaitu: 
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a. Tahap Persiapan 

Pada tahap awal untuk memulai kerja praktek ini, penulis melakukan 

survei lokasi dan topik dari kerja praktek ini. Setelah itu, penulis 

mempersiapkan daftar data yang dibutuhkan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap kedua dalam pelaksanaan Kerja 

Praktek. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan dan mengolahnya agar dapat diimplementasikan. 

c. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan Kerja Praktek. 

Pada tahap ini penulis menyusun laporan, mengevaluasi, serta 

penilaian Kerja Praktek oleh atasan perusahaan dan penilaian (tim) 

dosen dalam bentuk sidang Kerja Praktek dan pengumpulan 

hardcover ke BAAK. 
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