
 
 

BAB IV  
METODOLOGI PENELITIAN 

 
4.1 Rancangan penelitian 

Pada pembuatan video company profile PT. Leebrothers Advertising ini 

memanfaatkan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang digunakan agar peneliti dapat mendalami dan 

memahami permasalahan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

studi pustaka dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan (Liem et al., 

2015). 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara penulis mengumpulkan data dari 

PT. Leebrothers Advertising yang akan digunakan dalam pembuatan company 

profile PT. Leebrothers Advertising. Teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan adalah: 

4.2.1 Observasi  

Observasi merupakan salah satu cara mengumpulkan data yaitu dengan 

mengamati dan mengobservasi secara langsung mengenai data yang dibutuhkan 

dengan terjun ke lapangan (Liem et al., 2015). Dalam pembuatan video company 

profile PT. Leebrothers Advertising, penulis melakukan kegiatan observasi untuk 

menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat kegiatan, dan proses produksi.  

4.2.2 Wawancara 

Wawancara adalah cara mendapatkan informasi dan mengumpulkan data  

dengan bertanya langsung kepada narasumber yang bersangkutan  (Mintorogo, 

Adib, & Suhartono, 2014). Berdasarkan teknik ini, penulis melakukan kegiatan 
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wawancara dengan Pak Buditama selaku pemilik dan Direktur PT. Leebrothers 

Advertising. Adapun daftar pertanyaan yang penulis ajukan dalam proses 

wawancara yaitu: 

1. Media apa yang sebelumnya digunakan untuk memperkenalkan PT. 

Leebrothers Advertising kepada masyarakat luas? 

2. Video company profile seperti apa yang di inginkan oleh PT. 

Leebrothers Advertising? 

3. Apa yang ingin ditampilkan didalam video company profile? 

4. Dimana video company profile ini akan diimplementasikan? 

5. Siapa yang menjadi target yang ingin disasar dalam pembuatan 

video company profile ini?  

4.2.3 Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, tutorial 

dan segala materi yang berkaitan untuk mendukung proses produksi 

(Santyadiputra, 2017). 

4.3 Proses Perancangan 

Pada tahapan perancangan, penulis memulainya dengan membuat 

storyboard dari video yang akan dibuat. Storyboard merupakan rangkaian gambar 

manual atau sketsa gambar yang disusun berdasarkan naskah dan berisi 

keseluruhan cerita (Sastrawan, Arthana, & Sindu, 2017). Dalam proses 

perancangan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu: 

4.3.1 Pra-Produksi 

Tahap pra produksi adalah tahap dirumuskannya ide, perencanaan, dan 

persiapan company profile sebelum di produksi secara nyata. Ide yang telah 
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didapatkan dituangkan secara sistematis dan rapi, kemudian dilanjutkan dengan 

pembuatan script writing dan penggambaran storyboard (Wibowo et al., 2017). 

4.3.2 Produksi  

Tahapan selanjutnya dalam proses perancangan adalah Produksi. Di 

tahap ini dilakukan proses pengambilan gambar berdasarkan storyboard yang 

telah di rancang di tahap pra-produksi (Wibowo et al., 2017).  Dalam proses 

produksi terdapat tahapan shooting, editing,  dan final act (rendering) (Fitriyanti, 

2016). 

4.3.3 Pasca Produksi 

Menurut (Sunarya et al., 2017) pasca produksi merupakan tahapan akhir 

dari pembuatan sebuah karya sampai menjadi sebuah media yang utuh dan 

mampu menyampaikan isi dan pesan kepada audience yang dituju. Adapaun yang 

termasuk ke dalam tahapan pasca produksi adalah pendistribusian dan publikasi. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Pelaksanaan 

Pada tahap ini penulis akan menyusun perencanaan dan persiapan untuk 

kegiatan kerja praktek agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Untuk 

memudahkan penulis dalam mengevaluasi perkembangan kerja praktek, 

disertakan juga tabel pelaksanaan. 

Tahapan pelaksanaan terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Merupakan tahap pertama dalam mengawali kerja praktek. Dalam tahap 

persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan seperti observasi dan survey yang 
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berguna dalam penentuan lokasi dan topik dari kerja praktek. Untuk langkah 

selanjutnya yaitu pembuatan laporan serta merancang konsep dari pembuatan 

video company profile. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan tahap setelah persiapan saat melaksanakan kerja 

praktek. Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dan informasi 

yang diperlukan dan mengolahnya untuk dapat diimplementasikan ke dalam video 

company profile yang akan dibuat. 

3. Tahap Penilaian dan pelaporan  

Ini adalah tahapan terakhir pada saat melakukan kerja praktek ini. 

Adapun yang termasuk pada tahapan ini yaitu penulis melakukan penyusunan 

laporan, melakukan evaluasi, serta mendapatkan penilaian oleh atasan perusahaan 

terhadap kerja praktek dan penilaian oleh dosen dengan melaksanakan siding 

Kerja Praktek. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan hardcover laporan ke 

Perpustakaan.. 

4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktek ini penulis lakukan dari bulan Oktober 2018 

hingga Januari 2019. Berikut ini adalah tabel jadwal pelaksanaan kerja praktek 

Perancangan Dan Implementasi Video Company Profile PT Leebrothers 

Advertising: 
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Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

No Kegiatan 
2018 - 2019 

Oktober November Desember Januari 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Identifikasi 
Masalah 

                

2 Wawancara 
dan Analisis 
Kebutuhan 

                

3 Penyusunan 
Laporan 

                

4 Perancangan 
Video 

                

5 Implementasi 
Video 
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