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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktek 

Prosedur dalam pelaksanaan kerja praktek adalah sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan kerja praktek yang ditetapkan oleh STIKOM Surabaya. Yaitu dengan 

beberapa tahapan – tahapan penting yang harus dilalui sebagai berikut : 

a. Survei lapangan atau observasi, kegiatan ini ditujukan untuk mengamati 

proses pembuatan produksi multimedia. 

b. Studi Kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang sesuai 

dengan permasalahan dan dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan rencana 

pengembangan sistem. 

c. Analisa Permasalahan, penganalisaan permasalahan ditujukan untuk 

menetapkan kebutuhan klien atau kebutuhan instalasi dan menentukan 

bagaimana solusi terbaik yang akan diterapkan dalam intalasi. 

d. Pembuatan produk multimedia, pada pembuatan produk sendiri terdapat be-

berapa tahap, antara lain : 

i. Pendahuluan, identifikasi permasalahan yang ada, evaluasi, alternatif,  so-

lusi dan prioritas pengembangan. 

ii. Tahap analisa ruang lingkup permasalahan, ruang lingkup dan sasaran 

yang akan dikembangkan, identifikasi area permasalahan yang lebih 

terinci, evaluasi, perumusan dan penyusunan untuk menunjang 

perancangan esain. 
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iii. Tahap analisa kebutuhan pengguna, mendefinisikan kebutuhan fungsional 

dan non-fungsional untuk menunjang informasi yang akurat. 

iv. Tahap spesifikasi media, dilakukan untuk melakukan spesifikasi 

fungsional, konfigurasi hardware atau software yang support dengan 

komputer klien. 

v. Revisi Produk, melakukan perbaikan dan pemantauan baik untuk CD-Rom 

Sinetron setelah dilakukan percobaan oleh klien. 

vi. Pembuatan laporan, semua dokumentasi dalam pembuatan produk multi-

media tersebut, sebagai hasil dari proyek disusun dalam sebuah laporan. 

 

3.2 Detail Proses Pengerjaan Buletin Jatim 

Ruang lingkup dari penyusunan kerja dapat dikelompokkan dalam tiga jenis 

tahap yaitu : 

a. Tahap Pra produksi 

Pembuatan Narasi 

Apabila berita sudah masuk pembuatan narasi harus segera dilakukan, karena 

narasi akan digunakan untuk pengisian V.O untuk pembuatan 

pemberitaannya. Pembuat narasi adalah tim khusus, tim ini berbeda dengan 

tim dari editor berita/news 

V.O (voice.over) 

Disni akan dilakukan proses pengambilan V.O terlebih dahulu, dalam 

pengambilan V.O bisa dilakukan oleh editor itu sendiri atau dengan editor 
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yang lain. Proses V.O dilakukan oleh 2 orang, 1 editor dan 1 presenter yang 

mengisi V.O tersebut. 

b. Tahap Produksi : 

Dalam produksi penulis langsung melakukan editing gambar dan suara, disini 

penulis dituntut cepat dalam melakukan editing, karena berita yang diperoleh 

kurang lebih 2 jam sebelum berita itu tayang. Sehingga penulis harus benar-

benar cepat dalam melakukan editing. 

 

 

 

 


