
BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Laporan yang dibuat berdasarkan penelitian langsung ke lapangan dalam 

kegiatan kerja praktek lapangan. Metode penelitian menurut Rizabuana, (2009) 

adalah perbincangan hubungan antara teori dengan suatu penelitian. Metode 

kualitatif juga digunakan untuk menyusun laporan ini karena merupakan metode-

metode untuk  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan 

secara lisan dari nara, serta perilaku yang diamati menurut Utama, (2010) .Jadi 

penulis mengumpulkan data selama melaksanakan kegiatan kerja praktek di Hotel 

Travelodge Batam agar dapat menyusun laporan ini. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi

Observasi merupaka peninjauan secara cermat serta mengawsi dengan teliti

dan mengamati menurut KBBI. Kegiatan obeservasi merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh penulis selama kegiatan kerja praktek dimana penulis meneliti, 

serta mengamati selama melaksanakan kegiatan kerja praktek. Dalam melakukan 

observasi ada prinsip yang harus diperhatikan yaitu:  

1. Dilakukan secara cermat, jujur, objektif, serta terfokus.

2. Amati obyek yang akan di teliti dan terfokus pada satu obyek saja.

3. Metode dan prosedur observasi harus ditentukan sebelum memulai observasi.

4. Harus mengetahui apa yang harus dicata dan cara mencatat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang bertujuan

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dimana guna dari 

hasil wawancara tersebut untuk membantu penulis dalam menyusun laporan. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur karena sebelum mengajukan pertanyaan peneliti sudah mempersiapkan 

pertanyaan yang akan di ajukan kepada narasumber. 

c. Studi Pustaka
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 Kegiatan penulis mengumpulkan data dengan cara mengambil bahan dan 

kajian dari berbagai sumber dengan topik atau masalah yang menjadi obyek 

penelitian. 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan yang dibuat sebelum melakukan kegiatan kerja praktek. 

Dimana perencanaa dibuat mulai dari pmilihan bagian yang dipilih samapai 

dengan memilih tempat praktek yang akan dituju, hingga penyelesaian laporan 

nantinya. Proses ini dibagi ke dalam beberapa tahapan: 

a. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan yang merupakan tahap sebelum melakikan kerja praktek 

dimulai, dimana pada tahap ini mengumpulkan informasi seputar kegiatan praktek 

kepada teman yang sudah melakukan kegiatan praktek sebelumnya. Persiapan 

selanjutnya yaitu mencari tempat praktek yang sesuai dengan ketentuan yang 

sudah disepakati oleh kampus, selanjutnya mempersiapkan data yang diperlukan 

untuk melamar ke hotel sebagai mahasiswa training di tempat tersebut.  

b. Tahap Pelaksanaan 

 Dalam pelaksanaan praktek lapangan memilih praktek di Departement Food 

and Beverage Product Hotel Travelodge Batam. Pada awal melaksanakan kerja 

praktek penulis dikenalkan kepada bagian-bagian department yang ada di hotel 

serta letak ruang yang ada di hotel. Selanjutnya penulis dikenalkan mengenai 

kegiatan di Departemen Food and Beverage Product dan bagian- bagian apa saja 

yang ada di bawah departemen tersebut. Setelah itu penulis di ajarkan bagaimana 

prosedur kerja di hotel tersebut. Penulis juga diberikan tugas dang tanggung 

jawab. 

c. Tahap Penilaian dan Laporan 

 Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan segtelah melaksanakan kegiatan 

kerja praktek di Hotel Travelodge Batam. Setelah selesai melaksnakan kerja 

praktek pihak hotel akan memberi penilaian terhadap kinerja kerja kita selama 

praktek di hotel tersebut. Setelah menyelesaikan dan mendapat nilai penulis juga 

akan menyusun dan membuat laporan hasil kerja praktek. 

4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan praktek kerja lapangan penulis mempersiapkan jadwal 
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pelaksanaan, mulai dari penentuan tempat, pembuatan surat lamaran, hingga 

melaksanakan kegiatan praktek dan membuat laporan hasil kegiatan. Berikut table 

jadwal pelaksanaan: 

 

Kegiatan Jul Agust Sept Okt Nov Desc Jan Feb Mar 

Memilih tempat 

Magang 
M1                 

Menyiapkan Data M1                 

Mnegirimkan Data M3                 

Panggilan Interview M3                 

Kegiatan Kerja 

Praktek 
  M1       M1       

Penyusunan Laporan       M1         M3 

Bimbingan Dan 

Pengumpulan 
      M2         M3 
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