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BAB IV  

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Daya tarik emosional berhubungan dengan kebutuhan sosial dan atau 

psikologis target audiens. Pengiklan menggunakan daya tarik emosional dengan 

tu-juan agar perasaan positif target audiens dapat ditransfer ke mereka dan untuk 

mempengaruhi interpretasi target audiens dari pengalaman penggunaan produk 

atau jasa tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa perasaan positif yang diciptakan 

oleh iklan dapat memberikan efek yang kuat terhadap merek. (S.Nurfebrianing, 

2016).  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut merupakan teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam Pengembangan Video Iklan Series sebagai Program Digital Marketing di 

Kedai Durian Tok Ngah adalah: 

 

4.2.1 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik dimana penulis melakukan tanya jawab 

kepada narasumber, serta beberapa karyawan dan staaf menejemen perusahaan. 

Dengan adanya wawancara, kita akan mendapatkan data yang lebih detail 

mengenai objek penelitian (Triana, 2014). 
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4.2.2 Observasi 

Dimulai dari penentuan ide tentang iklan produk Kedai Durian Tok Ngah, 

serta pembuatan sinopsis, recording, editing, audio, observasi, mixing, hingga 

finishing untuk video (H. Y. Wibowo & Rante, 2015) teknik observasi dilakukan 

dengan cara pencarian informasi produk-produk dari Kedai Durian Tok Ngah 

yang akan dilakukan pengiklanan dan pengumpulan data hasil dari informasi yang 

didapat secara langsung oleh masyarakat pada pengumpulan sumber data yang 

telah didapatkan untuk diatasi. 

 

4.2.3 Studi Pustaka 

Metode pendekatan empiris adalah merupakan pengalaman penulis dan 

pengamat, yang dipakai oleh penulis. Pembahasan diuraikan dalam bentuk sisi 

teknik kamera untuk sinematografi (Riyadi, 2014). 

 

4.3 Proses Perancangan 

Dalam proses perancangan dan implementasi video iklan series untuk 

Kedai Durian Tok Ngah menggunakan 3 tahapan yang diawali dengan tahap pra-

produksi, tahap kedua dilanjutkan dengan tahap produksi, dan tahap ketiga yaitu 

post produksi.  

 

4.3.1 Tahap Pra-Produksi 

Tahap ini adalah tahap dari seluruh pekerjaan dari aktifitas sebelum video 

iklan series diproduksi secara nyata. Pra-produksi diawali dengan ide mengenai 

proyek video iklan series, yang kemudian lanjut dengan menyusun jadwal, 
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merancang sebuah storyline, penulisan naskah yang harus dimasukkan, 

merancang sebuah storyboard, mempersiapkan perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) yang diperlukan. 

1. Penempatan Ide atau Gagasan cerita 

Sikap terhadap iklan berhubungan dengan suasana hati orang yang 

melihat iklan, sehingga berhubungan juga dengan efektivitas sebuah 

iklan (Emanuel Dakris Ditya, 2014). Sehingga tahap dalam 

merancang konsep dari video itu sendiri sehingga terlihat lebih 

menarik, memiliki ide cerita terlebih dahulu juga menjadi penteuan 

alur dari cerita dari video ini. 

2. Penulisan Naskah 

Tahap selanjutnya yaitu membuat naskah atau yang biasanya lebih di 

kenal sebagai scene yang biasanya dibuat berdasarkan ide yang 

sudah ada serta dari informasi yang didapatkan dari wawancara. 

3. Mempersiapkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Dalam perancangan video iklan series, peralataan yang digunakan 

untuk produksi adalah kamera DSLR Canon 70D. Settingan mode 

manual video yang besar ISO yang dipakai adalah antara 200-800. 

Setelah itu menggunakan Mic Rode Micro untuk menangkap audio 

dengan range 0-20 desibel, lalu menggunakan perangkat 3 buah 

penata cahaya GODOX dan Softbox dan properti tambahan yang 

digunakan untuk hiasan pada video iklan series tersebut. Software 

untuk editing yang dipakai dalam perancangan video ini adalah 
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dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017 dan Adobe 

Photoshop CC 2017. 

4. Storyboard 

Storyboard adalah sebuah bentuk gambar kasar atau sketsa yang 

berupa naskah untuk memudahkan cameraman dalam pengambilan 

gambar (Y. Nurhasanah, S.Destyany., 2014). 

 

4.3.2 Tahap Produksi 

Tahap produksi adalah tahap periode selama video iklan series tersebut 

diproduksi untuk komersial. Tahap ini mencakup tahap shooting, evaluasi hasil 

(pre-view),editing, dan screening.  

1. Shooting 

Tahapan shooting dimana tahap pengambilan gambar mengunakan 

tehnik angle kamera seperti pengambilan beberapa scene, pengaturan 

posisi obyek yang telah kita pelajari.  

2. Evaluasi Hasil (Pre-View) 

Proses ini, tahapan setelah menyelesaikan shooting dengan sesuai pra 

produksi dan di eksekusi saat produksi untuk menonton bersama 

hasil dari beberapa shoot yang telah di kerjakan.  

3. Editing 

Dalam proses editing merupakan penyesuaian ide dengan 

berdasarkan naskah yang telah disusun untuk menghasilkan hasil 

yang sesuai. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 
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1. Capture, sebuah proses memasukkan data rekaman dari memori 

kamera DSLR Canon D700 ke dalam komputer oleh seorang 

editor. 

2. Logging, Bahan rekaman yang dihasilkan pada saat shooting 

akan dilanjutkan dengan proses menonton ulang (review) dan 

editor akan memotong, menyaring, dan memilih shot-shot yang 

ada. 

3. Offline Editing, Konsep video iklan series akan diurutkan dengan 

proses penataan gambar mentah dari hasil capture dan logging, 

akan tetapi belum ada penambahan efek khusus tertentu. 

4. Online Editing, Proses dimana penulis menggabungkan hasil 

offline editing dengan cara menaikan kualitas menggunakan warp 

stabilizer dan color grading, menambahkan transisi dengan 

pengaturan opacity serta efek visual yang dibutuhkan seperti 

animasi 2D pada logo pembukaan dan tulisan keterangan nama. 

5. Mixing, Proses melakukan synchronizing audio dan visual 

gambar agar memberikan ilustrasi musik dan audio efek khusus 

yang dibutuhkan oleh editor. Efek suara dari voice over yang 

digunakan untuk memperjelas sebuah informasi yang akan 

disampaikan. 

6. Distribute, Merupakan proses akhir dari tahapan produksi 

dimana file project di dalam Timeline Video akan di-export. 
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4. Screening 

Pemutaran hasil akhir dari menyelesaikan tahap produksi yakni post 

produksi. Tahap ini adalah bentuk dari menguji coba sebelum ke 

layar besar dan media social dan memeriksa untuk kelayakan dari 

sebuah iklan yang sesuaikan dengan  storyboard. 

 

4.3.3 Tahap Post-Produksi 

Tahap post produksi adalah periode akhir dimana semua pekerjaan dan 

aktivitas yang terjadi setelah video iklan series diproduksi secara nyata untuk 

keperluan komersial. Format akhir dari Video iklan series ini akan disesuaikan 

dengan yang telah disepakati bersama pada saat pra-produksi sebagai berikut: 

1. Video Iklan Series ini berdurasi 60 Detik. 

2. Format file *.mp4. 

3. Ukuran file dibawah dari 1GB dengan resolusi video Full HD 1080 

60fps. 

4. Video ini akan di promosikan melalui media sosial dan digital 

marketing seperti alfatron yang ada di Batam. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Dalam proses pelaksanaan Kerja Praktek ini memiliki tiga tahap 

pelaksanaan, yaitu: 

1. Tahap Pra Produksi 

Tahap Pra Produksi merupakan tahap awal untuk memulai kerja 

praktek. Tahap ini, penulis mempersiapkan berupa jalan cerita, alat-
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alat, property dan ide untuk mendapatkan rangkuman untuk memulai 

produksi. Serta topik dan lokasi dari hasil wawancara, kemudian 

penulis mempersiapkan daftar data. 

2. Tahap Produksi 

Tahap produksi merupakan tahap kedua dalam pelaksanaan membuat 

video. Penulis mengumpulkan informasi dan data yang sudah di 

persiapkan di pra produksi sehingga dapat diimplementasikan. 

3. Tahap Post Produksi  

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan Kerja Praktek 

(Penilaian dan Pelaporan). Pada tahap ini penulis melakukan editing 

setelah hasil dari produksi lalu mengevaluasi, menyusun laporan, dan 

juga memberikan hasil Kerja Praktek oleh atasan perusahaan dan juga 

kepada dosen dalam bentuk sidang Kerja Praktek serta pengumpulan 

softcover ke perpustakaan. 

Kegiatan Kerja Praktek ini dilakukan dari bulan Agustus 2017 sampai 

bulan November 2017. Jadwal untuk tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan 

penulis pada saat Kerja Praktek dapat dilihat pada Tabel 2 
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Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

 

Tahapan 

Agustus 

2017 

September 

2017 

Oktober 

2017 

November 

2017 

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

Storyboard, 

Sequence, Video, 

Angle & Effect 

            

 

Shooting             
 

Shooting             
 

Editing             
 

Bab 1,2,3,4             
 

Client Confirmation             
 

Finishing & 

Submition 
            

 

 


