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BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Gambaran Umum  

Materi yang dibahas oleh penulis yaitu proses produksi sebuah Video Tutorial 

untuk Student Service. Video yang membahas mengenai proses perizinan 

akademik Student Service ini digunakan sebagai bahan tugas akhir. Pembahasan 

tugas dan tanggung jawab Creative Director dalam tahap produksi video ini. 

Student Services berada didalam Universitas Multimedia Nusantara merupakan 

sebuah bidang kemahasiswaan yang menjadi fasilitator mahasiswa dengan 

universitas terutama dibidang akademik. 

 Penulis menggunakan metode penelitian naratif deskriptif. Hatikah (2006, 

hlm.X) Menjelaskan Metode penelitian naratif deskriptif yaitu dengan menulis 

kembali gagasan dan hasil observasi dalam bentuk paragraph. Hasil observasi ini 

harus ditulis dengan pola urut yang tepat. Dalam hal ini proses penelitian 

mengenai proses pembuatan video tutorial mengenai student services harus ditulis 

secara berurutan dari awal pra produksi hingga proses pasca produksi.  

3.1.1   Sinopsis 

Student Service didirikan untuk memaksimalkan pelayanan kepada seluruh 

mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Pelayanan yang diberikan 

mencakup dua hal : 



16 

 

1. Sebagai fasilitator untuk permintaan dokumen akademik ataupun fasilitator 

bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan dengan bidang akademik. 

2. Memberikan informasi yang berhubungan dengan peraturan yang dijalankan 

di dalam Universitas Multimedia Nusantara. 

Student services juga menjadi fasilitator dalam : 

1. Permohonan alih program studi 

2. Permohonan pencetakan transkrip 

3. Pemohonan ujian susulan 

4. Permohonan perpanjangan kartu tanda mahasiswa (KTM) 

3.1.2 Posisi Penulis 

Proses pembuatan Video Tutorial merupakan tugas akhir yang dibahas oleh 

penulis. Penulis berperan sebagai Creative Director dalam produksi Video 

Tutorial di Student Service. Proses produksi Video Tutorial ini yaitu dengan 

mengumpulkan data dari klien. Data didapat dari seleksi permasalahan yang 

terjadi didalam Student Service. Permasalahan yang terjadi didalam internal 

Student Service dikembangkan oleh Creative Director untuk mendapatkan solusi 

dengan pembuatan Video Tutorial. Video Tutorial ini dibuat secara berurutan dari 

permasalahan yang sering terjadi dan sangat penting didalam Student Service.  
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3.1.3 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam produksi Video Tutorial selain penggunaan 

kamera, juga menggunakan beberapa bahan yang didapat dari wawancara antara 

penulis dengan klien. Penggunaan buku panduan kemahasiswaan. Serta beberapa 

alat penunjang dalam produksi Video Tutorial. peralatan peralatan tersebut 

meliputi: 

1. Buku panduan kemahasiswaan Universitas Multimedia nusantara. 

2. Client Brief. 

3. Camera Canon 7D dan lensa kit. 

4. Tripod. 

5. Zoom dan clip on. 

6. Aplikasi Software Adobe After Effect 

7. Aplikasi Software Adobe Premier 

Selain penggunaan alat-alat dan aplikasi diatas penulis juga menggunakan 

talent sebagai bagian dari proses produksi. Penggunaan talent mahasiswa dan juga 

petugas Student Service menjadi bagian penting dalam produksi pembuatan Video 

Tutorial ini. Penggunaan talent di harapkan bisa membantu menjelasan video di 

setiap tahapannya. 



18 

 

3.2 Tahapan Kerja 

Tahapan kerja yang dilakukan dalam proses pembuatan Video Tutorial ini 

meliputi berbagai hal. Namun tugas tugas ini dibagi pada tiga bagian. Yaitu:  

1. Pra Produksi. 

A. Meeting dengan klien 

B. Meeting dengan tim 

C. Pembuatan naskah 

D. Pembuatan storyboard 

E. Penentuan anggaran dan peralatan 

F. Penentuan lokasi syuting 

2. Produksi. 

A. Syuting tahap pertama : di luar kantor Student Service 

B. Syuting tahap kedua : di dalam kantor Student Service 

C. Pengambilan suara 

3. Post produksi. 

A. Pemetaan gambar. 

B. Pengambilan suara  

C. Pembuatan animasi petugas Student Service 

D. Editing 

Pembagian proses produksi diharapkan bisa membantu penulis yang berperan 

sebagai Creative Director dalam melakukan tahapan kerja. Tahapan yang 
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dilakukan dalam memproduksi Video Tutorial mengikuti dasar-dasar yang sama 

seperti dalam membuat sebuah film ataupun film pendek. Hal ini dikarenakan 

dalam pembuatan sebuah film harus menelaah mengenai target dan desain yang 

dipilih. Target ini digunakan untuk bisa mencapai keinginan klien.  

3.3 Acuan  

Penulis mengacu video learning text: a procedure text. Video tersebut berisikan 

Tutorial bagaimana belajar mengenai text yang dimasukkan dalam unsur video. 

Proses ini memberikan pandangan bagi penulis video yang sesuai dan bisa dilihat 

oleh kalangan umum. 

 

Gambar, 3.1. learning text: a procedure text 
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 Acuan kedua yang diabil oleh penulis yaitu video mengenai Student 

Services Houston Community College - Student Services Promotional Video. 

Video ini berisikan penjelasan mengenai tugas yang dilakukan oleh Student 

Services dengan metode gambar dan suara. Video yang ditayangkan berupa stok 

gambar yang ditampilkan per slide dengan penyajian menggunakan dissolve. 

 

Gambar, 3.2 Houston Community College - Student Services Promotional Video 

 

 

 

 

 

 




