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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian dalam “perancangan dan implementasi video company profile 

sebagai media promosi pada PT. Covindo Prima Cemerlang”. Dengan ini 

bertujuan untuk mempromosikan dan pengenalan perusahaan ke masyarakat 

umum, maka perlu dikumpulkan data-data dengan cara teknik penelitian terapan 

berupa wawancara. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terapan ini 

berupa wawancara, dimana penulis langsung terjun ke PT. Covindo Prima 

Cemerlang untuk mendapatkan data video company profile dengan benar dan 

akurat. Sesi wawancara dilakukan bersama dengan pemilik PT. Covindo Prima 

Cemerlang sehingga dapat mengumpulkan data secara detil dan objektif. Dibawah 

ini adalah contoh pertanyaan yang akan disampaikan pada saat melakukan 

wawancara: 

1. Apa saja konten yang anda ingin  masukkan dalam pembuatan video 

ini? 

2. Berapa lama durasi yang anda inginkan dalam video ini? 

3. Dimana video ini akan didistribusikan? 

4. Bagaimana harapan yang diinginkan dalam perancangan video 

company profile terhadap PT. Covindo Prima Cemerlang? 

 

Vivian Lim, Perancangan dan Implementasi Video Company Profile sebagai Media 
Promosi pada PT. Covindo Prima Cemerlang, 2018  
UIB Repository©2018



22 
 

  Universitas Internasional Batam 

4.3 Proses Rancangan 

Proses rancangan kerja praktek ini membutuhkan sebuah sistem 

flowchart, yang dimana tahap-tahap diperlukan dapat diselesaikan secara tepat 

dan dapat memenuhi syarat-syarat ataupun standar yang ditentukan oleh 

perusahaan. Tahap-tahap tersebut akan ditampilkan pada sistem flowchart 

dibawah ini (lihat Gambar.2): 

 

Gambar 2.Flowchart Poses Perancangan 
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Dalam proses pelaksanaan Kerja Praktek ini terbagi menjadi 3, yaitu: 

1. Tahapan Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap untuk memulai kerja praktek, 

pada tahap ini, penulis mengobservasi, melakukan survei dan 

mendapatkan topik dari kerja praktek ini. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap melakukan pengumpulan data 

dan informasi kemudian mengolahnya agar dapat 

diimplementasikan. 

3. Tahap penilaian dan pelaporan 

Tahap penilaian dan pelaporan merupakan tahap akhir dari kerja 

praktek dimana penulis menyusun laporan, mengevaluasi, serta 

penilaian klien tentang kerja praktek ini dan penilaian tim dosen 

dalam bentuk sidang kerja praktek dan pengumpulan softcover ke 

perpustakaan. 

Tabel 2.Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 
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