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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang didayagunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian terapan. Penelitian terapan yaitu penelitian yang memiliki motif 

praktis, minat untuk menemukan, bertujuan supaya sesuatu menjadi lebih 

baik, efektif dan efisien. 

Penelitian terapan atau applied research dilaksanakan berdasarkan 

faktual yang praktis dan demi perkembangan ilmu pengetahuan yang timbul 

dari hasil penelitian dasar di dalam kehidupan nyata. Selain itu juga 

memiliki fungsi untuk menemukan cara menyelesaikan masalah tertentu. 

Penelitian semacam ini sesungguhnya bertujuan pokok memecahkan 

masalah yang ada, sehingga hasil penelitiannya dapat digunakan untuk 

kepentingan manusia sendiri atau beberapa manusia. Tidak hanya untuk 

wawasan keilmuan semata, penelitian ini juga dipakai untuk keperluan 

industri (Fristiana, 2017). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah sederet langkah yang penulis lakukan 

untuk memperoleh data demi kepentingan penelitian. Adapun beberapa 

langkah tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Teknik Wawancara ialah bertemunya dua orang (pewawancara dan 

narasumber) atau lebih untuk saling berbagi ide dan informasi melalui 

diskusi bersama atau proses tanya jawab. 

b. Teknik Pengamatan / Observasi adalah suatu proses yang 

mengutamakan pengamatan pada lingkungan sekitar dan perilaku 

manusianya. Penting pula untuk memperhatikan hingga ke detail 

terkecilnya demi data yang baik. 

c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik menyimpan peristiwa yang telah 

terjadi melalui teks, gambar, ataupun karya monumental dari 

seseorang. 
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d. Studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan informasi yang 

memiliki hubungan dengan permasalahan yang menjadi objek 

penelitian baik dari buku elektronik maupun cetak. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan sistem dari penulis dapat diperhatikan melalui 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Proses Perancangan Sistem 

 

Penulis memulai perancangan proyek atau sistem dari penemuan 

masalah dengan memperhatikan lingkungan on the job training. Setelah 

memperhatikan bahwa perusahaan belum memiliki pedoman dasar, penulis 

mulai mengumpulkan data – data untuk mendukung perencanaan proyek 

(SOP dan surat pendukung). 

Adapun perencanaan proyek penulis lakukan dengan bimbingan 

bersama dosen pembimbing dan diskusi bersama direktur utama Rudi Tour 

& Travel. Penulis juga melakukan revisi pada proyek ketika menghadapi 

persoalan yang dianggap kurang sesuai. 

Proyek SOP dan surat pendukung yang sudah jadi, penulis kirimkan 

kepada direktur utama untuk implementasi di lapangan. Setelah jangka 

waktu tertentu, proyek ini pun memasuki tahapan evaluasi dimana hasil 

implementasi menunjukkan hasil yang positif (membantu dan berguna bagi 

perusahaan). 

 

 

Haverina. Trainee di Bagian Online Marketing dan Tour Division di Rudi Tour & Travel 
UIB Repository©2020



17 
 

 
Universitas Internasional Batam 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan tugas On The Job Training dimulai dari tanggal 

5 Agustus 2019 hingga 4 Desember 2019 di Rudi Tour & Travel (PT Rudi 

Azka Cemerlang). Adapun jam kerja atau operasional pada Rudi Tour & 

Travel dimulai dari pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, bekerja selama 7 jam 

per harinya. Aktivitas magang dilaksanakan dari hari senin hingga hari 

jumat, sedangkan untuk hari sabtu, minggu, dan tanggal merah (hari libur 

nasional) merupakan hari libur atau istirahat. 
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