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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Perancangan pada video iklan ini bertujuan untuk media promosi di Bucket 

Coffee Batam ini, yang memakai metode terapan yang baik atau efektif ialah 

penelitian yang hasilnya bisa dapat langsung dimanfaatkan (Suharno, 2012). 

Penelitian ini lebih mengarah ke mempromosikan jenis jenis kopi dan cara meracik 

kopi tersebut. Video iklan yang dibuat akan diterapkan sebagai media promosi 

untuk Bucket Coffee Batam di social media Facebook. 

 

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini yang penulis saat ini gunakan dalam 

pembuatan video promosi ini ialah dengan cara menggunakan teknik wawancara 

dan dokumentasi. 

A. Teknik Wawancara  

Teknik wawancara (Riyanto, 2015) yaitu teknik pengumpulan 

informasi yang melalui tatap wajah antara pihak penulis (interviewer) 

dengan beberapa pihak yang akan ditanya (interviewee). Wawancara ini 

dilaksanakan melalui tanya jawab bersama pihak Bucket Coffee Batam 

mengenai masalah, kebutuhan dalam pembuatan video dan persoalan-

persoalan yang terkait. Berikut ini ialah pertanyaan-pertanyaan yang 

akan ditanyakan saat melakukan wawancara: 
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1. Media promosi seperti apakah yang digunakan pada saat      

mempromosikan Bucket Coffee anda? 

2. Video promosi seperti apakah yang diinginkan di Bucket Coffee 

anda? 

3. Apa saja yang akan dimuat dalam video iklan di Bucket Coffee ini? 

4. Siapakah yang menjadi target market di video iklan ini? 

5. Dimana video iklan ini akan ditampilkan?  

B. Teknik Dokumentasi 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung di Bucket 

Coffee Batam dengan cara pengambilan gambar dan video. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan kamera Canon untuk pengambilan 

video dan gambar yang di lakukan di Bucket Coffee Batam. 

 

4.3  Proses Perancangan 

Proses perancangan akan dimulai dari storyboard. Storyboard ialah 

pemetaan alur dari salah satu scene ke scene lainnya dengan cara mencantumkan 

seluruh objek seperti garis maupun gambar. Storyboard ini bertujuan agar 

mempermudah penulis untuk menyusun instrumen-instrumen dari media yang akan 

dikembangkan, baik itu berupa sebuah tampilan, isi dari materi maupun animasi 

(Khalid, 2014). Berikut ialah urutan gambaran storyboard video promosi Bucket 

Coffee Batam. 
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4.3.1.  Scene 1, opening 

Pada scene 1 (Gambar 1), background music dimulai, Scene 1 akan 

menampilkan logo Bucket Coffee. Pada opening scene ke-1 ini bertujuan untuk 

menampilkan logo Bucket Coffee dan memberikan kesan untuk penikmat Coffee. 

 

Gambar 1: Scene 1, opening 

 

4.3.2.  Scene 2, Ruangan dan jenis kopi 

          Pada scene 2 (Gambar 2), background music yang masih berlanjut, scene 2 

ini akan menampilkan  ruangan Bucket Coffee, jenis kopi, dan menu. Pada opening 

scene ke-2 ini bertujuan untuk memberikan kesan untuk menarik perhatian 

penonton atau penikmat kopi yang dapat berkunjung.  

 

          Gambar 2: Scene 2, Ruangan dan Jenis kopi 
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4.3.3.  Scene 3, pembuatan kopi 

Pada scene 3 (Gambar 3), menampilkan cara pembuatan kopi dan 

penyajiannya. Setiap pergantian video akan diberi efek transition agar penonton 

tidak merasa jenuh dengan video yang di tampilkan dan di isi dengan beberapa 

koleksi dari Bucket Coffee.  

 

Gambar 3: Scene 3, pembuatan kopi 

 

4.3.4.  Scene 4, penyajian kopi 

          Pada scene 4 (Gambar 4), efek yang ditampilkan pada scene 4 ini yaitu 

penyajian kopi dan video penikmat yang sedang menikmati kopi dan sekitarnya 

Bersama akustik musik. Bukcet Coffee juga menyediakan beberapa koleksi kecil 

dan buku untuk dilihat oleh pengunjung. 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Scene 4, penyajian kopi 

Video Customer Sedang Menikmati 

Kopi dan Ditemani Oleh Akustik musik 
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4.3.5.  Scene 5, closing 

          Pada scene 6 (Gambar 5), adalah scene video akan menampilkan logo 

seperti di awal pada clip video beserta alamat Bucket Coffee. Background music 

pun berhenti. 

 

Gambar 5 Scene 5, closing 

 

 Video promosi ini bersifat Company Profile dan bertujuan untuk 

menghindari durasi yang terlalu lama. Materi yang ditampilkan dan durasi yang di 

singkat pada video promosi ini juga telah di setujui oleh pihak Bucket Coffee. 

 

4.2 Tahapan dan Jadwal Pelaksaaan 

Tahapan dan jadwal pelaksanaan pada kerja praktek dibagi menjadi tiga 

tahapan ialah sebagai berikut: 

1. Tahapan Persiapan 

Tahapan persiapan ini adalah tahap awal untuk mengawali kerja 

praktek. Pada bagian ini, penulis akan mencoba melakukan survei 

supaya mendapatkan lokasi dan informasi data dari kerja praktek. 

Setelah itu penulis akan membuat sebuah analisis laporan dan 
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merancang sebuah video promosi yang baik sesuai keinginan Bucket 

Coffee. 

2. Tahapan Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini ialah tahap kedua dari pelaksanaan Kerja 

Praktek. Pada bagian ini, penulis akan mengumpulkan semua data 

informasi yang akan diperlukan dan mencoba melakukan pengolahan 

supaya bisa diimplementasikan. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap ini adalah tahap akhir dari pelaksanaan Kerja Praktek. Tahap 

ini, penulis akan menyusun sebuah laporan, mengevaluasi, melakukan 

penilaian Kerja Praktek oleh atasan perusahaan dan penilaian dari (tim) 

dosen dalam bentuk sidang Kerja Praktek. Setelah itu akan 

dikumpulkan dalam bentuk hardcover ke BAAK. 

 

4.2.2 Jadwal Pelaksaaan 

Pelaksanaan pada kerja praktek ini akan dilakukan dari bulan Mei 2019 

sampai bulan Juli 2019. Berikut ini ialah tabel jadwal dalam pelaksanaan kerja 

praktek perancangan sebuah video promosi di Bucket Coffee Batam (Tabel 1). 
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Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

No Kegiatan 

 

Mei Juni Juli 

I II II

I 

IV I II III IV I II II

I 

IV 

1  Identifikasi 

Masalah  

            

2  Analisis 

Sistem 

Penyusunan 

dan Laporan 

Penelitian bab 

1 dan 2 

            

3  Wawancara, 

Pengumpulan 

Data 

Informasi dan 

Survei untuk  

Pengolahan 

Laporan 

Penelitian 

Bab 3 

            

4  Pengolahan 

Sistem  

            

5  

 

Uji Coba atau 

Praktek 

(testing) 

            

6  Implementasi               

7  Penyusunan 

Laporan 

Penelitian bab 

4, 5, 6 & 7 
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Identifikasi masalah ini menghabiskan waktu dua minggu di bulan Mei. 

Setelah itu analisis yang dibutuhan pada sistem atau video promosi dan membuat 

sebuah laporan penelitian pada bab 1 dan 2 yang membutuhkan waktu yang sama 

juga yaitu 2 minggu di bulan Mei. Wawancara sebagai pengelola informasi dan 

survei untuk sebuah laporan yang diteliti di bab 3 menghabiskan waktu satu minggu 

di awal bulan Juni.  

Perancangan system ini pada laporan menghabiskan waktu 2 minggu, pada 

minggu kedua dan ketiga di bulan Juni. uji coba system memerlukan waktu satu 

minggu di akhir bulan Juni, dan Implementasi sistem dilakukan pada awal Juli. 

Untuk Penyusunan laporan penelitan bab 4, 5, 6 & 7 membutuhkan waktu dua 

minggu lebih. Pada minggu kedua dan ketiga di bulan Juli. 
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