
 
 

BAB IV 

METODE KERJA PRAKTEK DAN IMPLEMENTASI KARYA 

4.1      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 : 

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

proses pembuatan produksi multimedia. 

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

dengan permasalahan dan dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan rencana 

pengembangan sistem. 

3. Analisa Permasalahan, penganalisaan permasalahan ditujukan untuk 

menetapkan kebutuhan klien atau kebutuhan instalasi dan menentukan 

bagaimana solusi terbaik yang akan diterapkan dalam intalasi. 

4. Pembuatan produk multimedia, pada pembuatan produk sendiri terdapat 

beberapa tahap, antara lain : 

• Pendahuluan, identifikasi permasalahan yang ada, evaluasi, alternatif, 

solusi dan prioritas pengembangan. 

• Tahap analisa ruang lingkup permasalahan, ruang lingkup dan sasaran 

yang akan dikembangkan, identifikasi area permasalahan yang lebih
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•  terinci, evaluasi, perumusan dan penyusunan untuk menunjang 

perancangan desain. 

• Tahap analisa kebutuhan pengguna, mendefinisikan kebutuhan fungsional 

dan non-fungsional untuk menunjang informasi yang akurat. 

• Tahap spesifikasi media, dilakukan untuk melakukan spesifikasi 

fungsional, konfigurasi hardware atau software yang support dengan 

komputer klien. 

• Revisi Produk, melakukan perbaikan dan pemantauan. 

• Pembuatan laporan, semua dokumentasi dalam pembuatan produk 

multimedia tersebut, sebagai hasil dari proyek disusun dalam sebuah 

laporan. 

4.2      Acuan Kerja Praktek 

 Pra-Kerja Praktek : 

1. Sebelum melaksanakan kerja praktek, wajib mengisi Form Acuan Kerja yang 

terdiri dua halaman yang merupakan “Kontrak Kerja” antara mahasiswa 

dengan perusahaan dimana Anda melaksanakan kerja praktek dan dosen 

pembimbing kerja praktek. 

2. Pengisian form acuan kerja harus lengkap beserta tanda tangan para pihak 

terkait. 
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3. Form acuan kerja yang telah terisi lengkap, diperbanyak oleh masing-masing 

mahasiswa sebanyak tiga kali dengan ukuran kertas A4. 

• Copy 1  : diserahkan kepada Perusahaan. 

•  Copy 2 : Diserahkan kepada Dosen Pembimbing. 

• Copy 3  : Diserahkan kepada Stikom Carier Centre 

• Asli  : Dilampirkan saat pembuatan Buku Laporan KP. 

 Kerja Praktek: 

1. Melaksanakan kerja praktek selama 80 jam. 

2. Melakukan Bimbingan ke dosen pembimbing. 

 Pasca Kerja Praktek : 

1. Mengambil Form Nilai Kerja Praktek untuk perusahaan dan formulir 

berakhirnya kerja praktek di STIKOM Career Centre. 

2. Mahasiswa melakukan demo ke pihak perusahaan terlebih dahulu, kemudian 

ke dosen pembimbing. 

3. Setelah demo di perusahaan, mahasiswa menyerahkan Form Nilai dari 

perusahaan secara lengkap ke STIKOM Career Centre untuk ditukarkan 

dengan Form Nilai Kerja Praktek untuk dosen pembimbing kerja praktek. 

4. Melakukan demo ke dosen pembimbing. 
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5. Mahasiswa membuat Buku Laporan Kerja Praktek dengan bimbingan dosen 

pembimbing kerja praktek. 

6. Merevisi laporan jika ada yang perlu dibenahi. 

7. Mencetak laporan tersebut menjadi Buku Laporan Kerja Praktek 

8. Buku Laporan Kerja Praktek dan CD diserahkan ke SCC. 

9. Kerja praktek selesai dan mahasiswa tinggal menunggu nilainya keluar. 

4.3  Hasil Kerja Praktek 

 Kerja Praktek ini menghasilkan banyak desain yaitu untuk majalah, poster, 

banner, iklan, dan lain-lain. Hal ini akan dijelaskan masing-masing sesuai dengan 

project yang ada saat itu. 

4.3.1      Pembuatan Majalah “WARTA PARAGONZ” edisi Juni 2011 

 Dalam pembuatan majalah “WARTA PARAGONZ” ini tidak hanya 

dikerjakan oleh 1 orang saja tetapi majalah ini dibuat oleh sebuah tim/crew, karena 

hal ini mencangkup banyak hal, seperti: 

• Wawancara 

• Foto Event 

• Layout  

• Artikel 
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• Dan lain sebagainya 

 

Berikut ini adalah screenshoot Page Maker yang merupakan hasil pekerjaan 

penulis: 

 

Gambar 4.1 Screen Shot Majalah “WARTA PARAGONZ” edisi Juni 2011 

Halaman 2-3 

 



31 
 

 

Gambar 4.2 Screen Shot Majalah “WARTA PARAGONZ” edisi Juni 2011 

Halaman 12-13 

 

Gambar 4.3 Screen Shot Majalah “WARTA PARAGONZ” edisi Juni 2011 

Halaman 14-15 
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Gambar 4.4 Screen Shot Majalah “WARTA PARAGONZ” edisi Juni 2011 

Halaman 24-25 

 

Gambar 4.5 Screen Shot Majalah “WARTA PARAGONZ” edisi Juni 2011 

Halaman 28-29 
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Gambar 4.6 Screen Shot Majalah “WARTA PARAGONZ” edisi Juni 2011 

Halaman 30-31 

 

Gambar 4.7 Screen Shot Majalah “WARTA PARAGONZ” edisi Juni 2011 

Halaman 32 
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 4.3.2      Pembuatan banner dan poster Sekolah Manguni 

 Pada saat sedang melakukan kerja praktek, ada permintaan tolong dari 

Sekolah Playgroup, TK, SD dan SMP Manguni untuk membuat banner serta poster 

dalam ukuran besar.   

 

Gambar 4.8 Poster Jalan Sehat 

 

 

Gambar 4.8 Banner Pentas Seni 
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4.3.3      Pembuatan Majalah “WARTA PARAGONZ” edisi Agustus 2011 

 Dalam pembuatan majalah sebelum habis masa kerja praktek,  penulis 

membuat iklan serta cover penutup serta cover dalam dari majalah “WARTA 

PARAGONZ” edisi Agustus 2011. Dan inilah screenshotnya : 

 

Gambar 4.10 Screen Shot cover penutup Majalah  

“WARTA PARAGONZ” edisi Agustus 2011 
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Gambar 4.11 Screen Shot cover dalam Majalah  

“WARTA PARAGONZ” edisi Agustus 2011 

 

  

 


