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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam Bab IV, Metode yang digunakan selama kerja praktik di Stasiun 

Televisi Republik Indonesia (TVRI). 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Pengerjaan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

4.1 Metode Observasi 

 Metode ini dilakukan dengan mengamati baimana system kerja lapangan 

yang ada di TVRI jatim untuk dapat dijadikan acuan kerja. Mulai dari apa saja 

yang perlu disiapkan dalam sebuah pembuatan acara televise disetiap tahapannya. 
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Selain itu juga pengumpulan data studi literature yang dapat mendukung 

perancangan kerja. 

Untuk mengatasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka 

langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut melalui bloking waktu. 

1. Minggu ke 1 

Pengenalan lingkungan sekitar, mengidentifikasi masalah, mengkonsep 

video yang akan dibuat dan mengumpulkan data-data interview maupun literature. 

Data interview di dapat dari staf bidang program di TVRI jatim beserta beberapa 

staf yang bersangkutan. Mulai melakukan pembuatan konsep secara keseluruhan 

dan tahap Pra Produksi dari tugas pertama yaitu: 

Cover Video Clip yang meliputi: 

a. Ide Cerita  

b. Naskah 

c. Sinopsis 

d. Threatmens  

e. Syuting Scripts 

f. Storyboard  

g. Perencanaan Biaya 

2. Minggu ke 2 

Pada minggu kedua mulailah dilakukan pengerjaan setelah tahap Pra 

Produksi tugas pertama selesai. Dimana pada minggu kedua dilakukan tahap 

produksi yang dibimbing langsung oleh Bpk. Zendtya selaku staf bidang program 

dan pembimbingan dari TVRI jatim meliputi: 
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a. Latihan  

b. Produksi  

Setelah dilakukan serangkaian tahap produksi, barulah memasuki tahap akhir dari 

perancangan tugas cover video clip yang pertama yang meliputi:  

i. Editing  

Pada proses editing dilakukannya penggabungan video per adegan secara 

keseluruhan sesuai dengan tahapan syuting script yang telah dibuat, hingga 

editing dalam member efek dan dubbing suara pada video. 

ii. Preview  

Pada tahap preview dilakukan presentasi singkat dengan memutar hasil jadi 

tugas pertama pada pembimbingan dan beberapa pihak dari TVRI yang 

bersangkutan. Kemudian diberikan penilaian, saran, dan kritikan serta apa 

saja yang perlu direvisi sebagai penyempurna karya  

iii. Revisi  

Pada tahap ini dilakukan beberapa perbaikan karya sesuai dengan saran dan 

kritik yang diberikan saat preview. 

3. Minggu ke 3  

Pada minggu ketiga kembali dilakukan kembali observasi dan identifikasi masalah 

yang akan diangkat sebagai tugas kedua, mengkonsep desain  yang akan dibuat  

dan mengumpulkan data-data interview maupun literature mengenai  informasi 

magang di TVRI jatim  sebagai topic yang akan dibahas.  

Data interview didapat dari staf bidang program di TVRI jatim beserta staf yang 

bersangkutan. 
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4.2 Metode Interview 

Metode ini dilakukan dengan wawancara atau Tanya jawab langsung 

kepada pembimbing kerja praktik selaku staf bidang program dan beberapa staf di 

berbagai bidang lain, guna untuk mendapatkan referensi yang dapat dijadikan 

sebagai acuan kerja, pelengkap informasi tentang tema dan pembahasan dalam 

tugas kerja praktik. 

 

4.3 Metode Literatur 

Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung 

dilapangan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek masalah dan 

tujuan dari perancangan. 

 

4.4 Perancangan 

Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam perancangan Animasi Iklan 

layanan masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Tahap pertama 

Tahap pertama Tahap dimana klien memberikan brief yang kemudian 

diidentifikasi permasalahannya untuk diolah kembali serta dijadikan sebagai 

acuan dalam perancangan cover video clip dan animasi iklan layanan 

masyarakat. 

2.  Tahap kedua 

Tahap kedua ini dilakukan pencarian ide-ide serta konsep yang sesuai untuk 

perancangan yang kemudian diolah menjadi sebuah konsep perancangan yang 
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tak hanya kreatif namun menarik. 

3. Tahap ketiga 

Tahap ketiga mulailah diaplikasikan ide-ide serta konsep yang sudah ada ke 

dalam cover video clip dan animasi iklan layanan masyarakat. 

4. Tahap keempat 

Tahap keempat adalah tahap dimana dilakukannya revisi serta perbaikan atau 

penambahan yang diperlakukan baik dari senior designer maupun klien yang 

bersangkutan. 

5. Tahap kelima 

Tahap kelima ini yaitu tahap video telah disetujui atau di approved kemudian 

dibuat final artworknya sesuai dengan yang dibutuhkan.  

 


