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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian terapan. Penelitian terapan adalah 

sebuah peneitian yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan sebuah solusi untuk 

sebuah permasalahan yang dihadapi oleh instansi maupun perusahaan (Purwanto, 

2016). Di dalam penelitian ini, penulis tidak bertujuan untuk menciptakan sebuah 

ide atau gagasan maupun metode baru. Melainkan untuk memberikan sebuah solusi 

terhadap masalah yang dihadapi agar masalah tersebut dapat diselesaikan. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan observasi serta 

dengan wawancara secara langsung dengan pemilik Bungoprak. Sebuah wawancara 

adalah proses berkomunikasi secara langsung dengan bertatap muka dengan 

narasumber (Sutrisno, Fathoni, & Minarsih, 2016). Wawancara ini berlangsung di 

restoran Bungoprak itu sendiri, dan mencakup informasi yang berhubungan dengan 

perancangan video promosi ini, berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan 

kepada pemiliknya: 

1. Apa pesan yang ingin disampaikan melalui video mengenai produk ini? 

2. Berapa maksimum durasi video yang diinginkan? 

3. Video ini ingin di tujukan kepada penonton seperti apa? 

4. Konsep video iklan ini seperti apa? 

5. Video ini akan di upload kemana saja? 
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4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan video promosi Bungoprak ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu 

pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut 

tentang tahapan-tahapan tersebut: 

4.3.1 Tahap Pra-Produksi 

Pada tahapan ini penulis menyusun perencanaan dan konsep serta ide dari 

video yang ingin dirancang, menggambar storyboard, menyusun jadwal, dan 

mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk tahap produksi. 

4.3.2 Tahap Produksi 

Di tahapan ini penulis mulai untuk melakukan perekaman untuk mendapatkan 

footage yang dibutuhkan dalam perancangan video ini. 

4.3.3 Tahap Pasca-Produksi 

Pada tahapan pasca-produksi, penulis akan mengumpulkan footage yang 

didapatkan dan mengeditnya menjadi satu video yang koheren, kemudian penulis 

juga akan melakukan proses rendering pada video tersebut. Video promosi pada 

akhirnya akan memiliki format seperti berikut: 

1. Berdurasi 60 detik 

2. Format video yang digunakan adalah mp4 

3.   Video promosi ini di upload ke media sosial Instagram. 

4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

Pengerjaan Kerja Praktek ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 
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Pada tahapan ini penulis mulai mencari tahu tentang proyek Kerja 

praktek ini. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahapan ini penulis mulai mengumpulkan data yang diperlukan 

untuk melaksanakan Kerja Praktek. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Di tahapan ini penulis akan menyusun laporan, dan laporan tersebut 

akan di nilai dan di evaluasi oleh tim dosen dalam bentuk sidang Kerja 

Praktek. 

 

Pelaksanaan Kerja Praktek dimulai sejak bulan Febuari 2018 sampai dengan 

bulan April 2018, berikut adalah jadwal pelaksanaan kerja praktek yang disajikan 

dalam bentuk tabel 2. 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Tahapan Feb 2018 Mar 2018 April 2018 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Storyboard, Sequence, 
Video, Angle & Effect             

Bab 1, 2, dan 3             

Shooting             

Editing             

Bab 4, 5, 6 dan 7             

Client Confirmation             

Finishing & Submition             
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