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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Pelaksanaan video company profile ini bertujuan untuk membantu Fusion 5  

Café & Resto dalam merancang sebuah video company profile karena restoran ini 

belum mempunyai sebuah video yang dapat digunakan sebagai media promosi. 

Video yang akan dihasilkan akan diimplementasikan melalui sosial media berupa 

Instagram. Dalam penelitian terapan, hasil dari penelitian ini akan digunakan oleh 

pengambil kebijakan untuk digunakan bagi kepentingan organisasi dan perusahaan. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

wawancara. 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung kepada pihak yang mengetahui masalah tersebut (Wardani & Puspitasari, 

2014). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulka data dengan cara mewawancarai 

langsung pemilik Fusion 5 Café & Resto.  

Berikut adalah daftar pertanyaan yang penulis gunakan untuk 

mewawancarai pemilik Fusion 5 Café & Resto:  

1. Apa saja sistem pemasaran yang pernah diterapkan oleh restoran Fusion 

5 Café & resto? 

2. Sejak kapan restoran Fusion 5 Café & Resto didirikan? 

3. Apakah sebelumnya restoran pernah menggunakan metode video 

company profile sebagai media pemasaran
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4. Produk apa sajakah yang merupakan trademark dari restoran Fusion 5 

Café & Resto? 

5. Bagaimana struktur organisasi restoran Fusion 5 Café & Resto dalam 

menjalankan bisnisnya? 

6. Dalam perancangan video company profile ini, apakah ada hal-hal yang 

perlu diperhatikan? 

7. Apa yang diharapkan oleh pemilik restoran terhadap video company 

profile ini?  

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan yang dilakukan oleh penulis dalam Kerja Praktek ini 

terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap pra-produksi, tahap produksi, dan tahap pasca-

produksi.  

1. Tahap Pra-Produksi 

Dalam tahap ini, penulis menentukan ide atau gagasan cerita untuk 

merancang sebuah konsep video yang akan diimplementasikan.  Tahap 

selanjutnya adalah membuat storyboard.  

2. Tahap Produksi 

Tahap produksi meliputi tahap shooting dan editing. Tahapan shooting 

dimana pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan teknik-

teknik yang sudah dipelajari dengan mengikuti alur dari storyboard 

yang sudah direncanakan. Tahap editing adalah tahap dimana penulis 

memilah-milah bagian mana yang akan diambil untuk dimasukkan 

dalam cuplikan video yang akan diimplementasikan. 
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3. Tahap Pasca-Produksi 

Pasca-produksi merupakan tahap terakhir dimana semua proses 

perancangan selesai dan video telah diproduksi dan diimplementasikan 

sesuai dengan kebutuhan. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Terdapat beberapa tahapan dalam merancang dan mengimplementasikan 

video company profile, yaitu antara lain: 

1. Tahap persiapan 

Dalam tahap ini, penulis menentukan topik kerja praktek serta melakukan 

survei terhadap tempat pelaksanaan kerja praktek.  

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap ini dilaksanakan setelah penulis telah menentukan tempat beserta 

topik kerja praktek. Dalam tahap ini, penulis melakukan wawancara dan 

pengumpulan data terlebih dahulu bersama dengan direktur perusahaan 

serta merancang dan mengimplemetasikan video company profile. 

3. Tahap penyusunan dan penilaian 

Dalam tahap ini, penulis menyusun laporan kerja praktek dengan bimbingan 

dan evaluasi oleh dosen pembimbing. Setelah melakukan finalisasi pada 

laporan kerja praktek, maka hasil dari studi ini akan dievaluasi oleh (tim) 

dosen. 

Kerja Praktek ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2017 sampai bulan April 

2018. Jadwal tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan penulis dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Tahapan 
Feb 2018 Mar 2018 April 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bab 1, 2, 3 dan 4             

Storyboard, Shooting, 

Editing 
            

Bab 5, 6 dan 7             

Client Confirmation             

Finishing & Submition             
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