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BAB IV 

METODE KERJA PRAKTEK 

Metodologi yang di gunakan selama kerja praktek di ARMATIM (ARMADA 

TIMUR) Surabaya adalah : 

4.1  Metode Observasi 

Dilaksanakan dengan mengamati secara langsung terfokus pada bagaimana 

prinsip kerja Disinfolahta ARMATIM (ARMADA TIMUR) Surabaya khususnya 

grafis yang di gunakan dalam desain website. 

Pelaksanaan yang sangat singkat selama kurang lebih 1 bulan tersebut saya 

melakukan kegiatan observasi di Dinas info pengolahan data  melalui 

blokingwaktu : 

1. Minggu I 

Mengamati siklus kerja dan membaur dengan karyawan yang ada di 

Disinfolahta ARMATIM (ARMADA TIMUR) Surabaya. 

2. Minggu II 

Membuat tema dan konsep tentang desain website: 

a. Memilih warna yang sesuai untuk di gunakan pada website. 

b. Membuat sketsa layout web yang sesuai dengan tema website yang akan 

di buat. 

c. Membuat button-button yang di gunakan untuk menuju kehalaman yang 

di inginkan. 
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d. Memilih dan mengedit gambar dan video yang akan di gunakan dalam 

website. 

e. Mengedit teks dari source. 

f.   Membuat animasi atau motion yang menarik untuk web. 

3. Minggu III 

Mengimplementasikan desain : 

a. Memasukkan elemen-elemen grafis dan teks yang telah di buat, sesuai 

dengan konsep dan layout website. 

b. Membuat masing-masing halaman sesuai dengan tema yang telah di 

tentukan sebelumnya. 

c. Memasukkan fungsi-fungsi dari tiap-tiap elemen grafis yang telah di 

masukkan. 

4. Minggu IV 

Finishing dan melengkapi bahan laporan 

 

4.2 Metode Interview 

Di laksanakan dengan melakukan interview atau tanya jawab secara lagsung 

dengan pembimbing kerja praktek dan para anggota Disifolahta ARMATIM 

(ARMADA TIMUR) Surabaya. 
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4.3 Metode Literatur 

Di laksanakan dengan mempelajari dan mencari referensi buku-buku 

aplikasi tentang desain website, juga mencari referensi dari internet situs-situs 

desain. 

4.4 Perancangan 

Dasar dari perancangan sebuah desain terdiri atas 3 hal, yaitu sketsa, rough 

dan comprehensive. 

Penjelasan Keterangan Website Sandingan ARMATIM (ARMADA 

TIMUR) Surabaya : 

1. Model Desain Web dibuat dengan tampilan yang menarik dan modern, 

konsep seperti itu agar dapat menarik penikmat dan menunjukkan kesan beda 

ARMATIM (ARMADA TIMUR) Surabaya. 

2. Backgraound berwarna putih dan menggunakan gambar Patung Jalaseva 

Jayamahe dan logo dari ARMATIM (ARMADA TIMUR) Surabaya yang 

menunjukkan ciri khas ARMATIM (ARMADA TIMUR) Surabaya. 

3. Pembuatan dan pengeditan foto produk dilakukan di photoshop. 

4. Pembuatan website menggunakan dreamweaver. 

 

 

 

 


