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BAB IV 

METODOLOGI  
 

1.1 Rincian Penelitian 

Perancangan video promosi sebagai media promosi pada GO! Massage ini, 

menggunakan metode penelitian terapan (applied research) yaitu penelitian yang 

hasilnya dapat langsung digunakan. Penelitian terapan bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang sedang dialami oleh suatu instansi atau 

perusahaan (Nasrullah & Bernard, 2015). Video promosi yang dihasilkan akan 

diterapkan sebagai media promosi GO! Massage 

1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan pada perancangan 

video promosi: 

4.2.1 Observasi 

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati langsung di lokasi GO! Massage untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan kepada penulis seperti lokasi dan produk yang dihasilkan (Liem, 

Erandaru, & Sutanto, 2016).  

4.2.2  Wawancara 

Teknik ini merupakan cara dimana penulis menanyakan beberapa 

pertanyaan secara langsung terhadap manajer GO! Massage. Dengan 

menggunakan teknik wawancara, kita bisa mendapatkan data yang lebih detail 

dalam objek penelitian  (Mufidah & Budiarto, 2018).

Surianto, Perancangan dan Implementasi Video Promosi pada GO! Massage. 2018 
UIB Repository©2018



23 

 

Universitas Internasional Batam 

Berikut ini daftar pertanyaan yang digunakan untuk mewawancarai manajer GO! 

Massage: 

1. Apakah GO! Massage memiliki video promosi? 

2. Sebelumnya dengan cara apa GO! Massage di promosikan? 

3. Produk apa saja yang ditawarkan oleh GO! Massage? 

4. Konsep apa yang dibentuk dari GO! Massage? 

5. Media pemasaran apa sajakah yang digunakan? 

6. Bagaimana harapan yang diinginkan pada video promosi terhadap GO! 

Massage? 

1.3 Proses Perancangan 

Pada Proses perancangan video promosi pada GO! Massage menggunakan 3 

tahap yaitu praproduksi, produksi, dan paska produksi (D. Sari, 2012). Berikut ini 

rincian pada tahapan produksi: 

1.3.1 Praproduksi 

Praproduksi merupakan rancangan awal dari perencanaan video yang akan 

dirancang. Berikut ini langkah–angkah dari praproduksi: 

1. Ide 

Ide merupakan bentuk pemikiran atau gagasan yang akan direalisasikan 

kedalam bentuk video. 

2. Sinopsis 

Bedasarkan ide yang telah dirancang, maka dibentuklah sebuah sinopsis 

yang menyusun cerita singkat terhadap perancangan video. 

3. Storyboard 
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Storyboard merupakan gambaran kasar pada sebuah perancangan video 

yang akan diambil. 

1.3.2 Produksi 

Tahap produksi merupakan tahap pengambilan gambar dari storyboard yang 

telah dibuat. Tahapan ini terdiri dari shooting, dubbing, dan editing. 

1. Shooting 

Shooting merupakan pengambilan gambar yang menggunakan teknik 

kamera tertentu sesuai perancangan yang telah dibuat. 

2. Dubbing 

Dubbing (merekam suara) proses ini digunakan untuk dubbing pada 

sebuah narasi yang telah dirancang. 

3. Editing 

Editing merupakan proses penggabungan pada hasil pengambilan dari 

shooting. Proses editing yang dilakukan dimulai dari mengambil gambar 

atau capture, proses capturing mengambil hasil gambar yang telah di 

ambil melalui kamera Canon Kiss X7 dan melalui memory card ke 

komputer. Setelah itu proses logging yaitu proses pemilahan gambar yang 

sesuai dengan perencanaan, setelah itu proses offline editing yaitu proses 

menggabungkan hasil capture dan logging tanpa menggunkan efek setelah 

itu proses online editing, yaitu proses penambahan efek video seperti 

threeway color correction, dan efek brightness dan contrast, selanjutnya 

proses mixing yaitu proses menggabungkan audio yang disesuaikan 
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dengan video. Setelah itu tahap terakhir dari editing yaitu distribute yaitu 

tahap akhir dari video yang di eksport sesuai kebutuhan client. 

1.3.3 Pasca Produksi 

Pada tahap pasca produksi dimana semua pekerjaan telah selesai dan video 

promosi telah diproduksi secara nyata untuk keperluan komersial. Format akhir dari 

video telah disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya berikut 

detil dari format akhir: 

1. Video promosi berdurasi tiga menit dua puluh lima detik. 

2. Format file *.mp4 

3. Ukuran file dibawah 250MB dengan frame 1920p x 1080p 

4. Video akan di promosikan melalui televisi GO! Massage dan Channel 

Youtube. 

4.4 Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan 

Dalam proses pelaksanaan kerja praktek ini terbagi menjadi tiga tahapan 

(Rahmawati, 2013), 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 

Surianto, Perancangan dan Implementasi Video Promosi pada GO! Massage. 2018 
UIB Repository©2018



26 

 

Universitas Internasional Batam 

 

Tahap penilaian dan pelaporan merupakan tahap akhir dari kerja praktek 

dimana penulis menyusun laporan, mengevaluasi, serta penilaian kerja 

praktek terhadap atasan perusahaan dan penilaian tim dosen dalam bentuk 

sidang kerja praktek dan pengumpulan hardcover ke BAAK. 

Pelaksanaan kerja praktek dilakukan dari bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2018. 

Berikut ini jadwal tahapan yang dilaksanakan penulis pada tabel 2. 

Tabel 2 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Tahapan 
Mei 2018 Juni 2018 Juli 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 & Submission             
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