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BAB IV 

METODOLOGI PENELETIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Laporan ini berjudul “Kontribusi Trainee di Bagian Front Office Hotel 

Cassia Bintan” maka targetnya adalah agar jikalau memang ada, apa saja 

kontribusi yang trainee berikan dapat tersampaikan dengan baik dalam 

laporan ini. Untuk sampai pada sasaran menjelaskan apa saja kontribusi yang 

diberikan, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. 

Melalui apa yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moloeng 

(2007:4) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Selanjutnya dalam Moleong 

(2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh 

adanya penerapan metode kualitatif.  

Dalam metode pendekatan kualitatif, segala sesuatu yang dikumpulkan 

memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi kunci akan apa yang telah 

diteliti. Pengambilan sumber data dan sampel pada penelitian ini dilakukan 

dengan bertujuan dan untuk ukuran sampel ditentukan dengan pertimbangan 

efek bola salju. Maksudnya adalah sampel yang digunakan berwujud tetap 

walaupun ukurannya dan jumlahnya lebih banyak.  

Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) antara analisa 

data kualitatif dan hasil penelitian yang menekankan makna generalisasi. Hasil 

dari penelitian ini dapat mendeskripsikan atau mengkonstruksikan 

wawancara-wawancara mendalam terhadap narasumber yang berhubungan, 

observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama masa training yang penulis 

lalui.  

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menentukan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

Romaulina Elita Dameria. Kontribusi Trainee di Bagian Front Office Hotel Cassia Bintan. 

UIB Repository©2020



28 

 

Universitas Internasional Batam 

mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara 

atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun 

dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

adalah dengan melalui empat metode, yang akan dijabarkan dibawah ini 

1) Teknik Observasi 

Observasi adalah teknik mengamati subjek dan objek penelitian, dengan 

tujuan agar peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. 

Pengamatan bersifat partisipatif, yaitu penulis sebagai peneliti adalah 

subjek sebagai seorang trainee dan objeknya adalah kotribusi penulis 

didalam sistem yang diamati yaitu departemen FO Cassia Bintan. 

2)  Teknik Wawancara 

Esterberg dalam Sugiyono (2007:211), mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti dapat mengetahui hal-hal yang 

lebih kompleks dan mendalam mengenai objek dan sistem dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini 

tidak bisa ditemukan melalui observasi.Dalam melakukan wawancara, 

peneliti tidak melakukan persiapan khusus melainkan langusng 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan spontan setiap kali ada kesempatan 

dan mencatat jawabannya di catatan penulis. Dari cara wawancara penulis, 

maka wawancara yang digunakan oleh penulis termasuk kedalam jenis 

wawancara tidak terstruktur.  

3)  Teknik Dokumentasi 

Dari pengertiannya dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

seseorang (Sugiyono, 2007:213). Hasil penelitian dari observasi atau 

wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen 

yang bersangkutan. 
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4.3 Tahap–tahap Perencanaan 

Perencanaan merupakan proses yang bersinambungan untuk mencapai 

suatu tujuan. Pada laporan ini penulis membuat perencanaan berdasarkan 

urutan proses sebagai berikut: 

PERSIAPAN- PELAKSANAAN- PENILAIAN-PELAPORAN 

Di bawah ini adalah tahap-tahap perencanaan yang sudah dilaksanakan 

1) Tahap Persiapan 

Penulis adalah mahasiswa jurusan pariwisata di Universitas Internasional 

Batam (UIB). Dalam perkuliahan, penulis telah memperoleh teori dan 

kesempatan belajar praktek mengenai beberapa departemen dalam dunia 

perhotelan, termasuk diantaranya adalah front office. Kerja praktek di hotel 

atau travel pun menjadi salah-satu persyaratan yang harus dituntaskan. front 

office adalah departemen yang menarik, dinamis, dan penuh tantangan, penulis 

pun memilih untuk melakukan kerja praktek di departemen front office. Segala 

persiapan dilakukan, mulai dari memilih hotel, menyusun CV, mengirim 

lamaran magang, dan melakukan interview, sampai diterima. Pada akhirnya 

penulis diberi kesempatan kerja praktek salah satu hotel dari Banyan Tree 

Resorts & Hotels, yaitu Cassia Bintan periode 17 Juli–17 November 2019. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Empat bulan bukan waktu yang lama, tetapi adalah waktu yang cukup 

untuk penulis bisa mengalami langsung berada di dunia perhotelan yang 

sesungguhnya. Selama 4 bulan yang berarti ini, penulis di ajar, dibimbing dan 

dilatih untuk bisa bertanggung jawab akan beberapa hal mendasar yang kerap 

dilakukan oleh resepsionis. Antara lain;  

a) Registrasi danproses check in  

b) Mengantarkan tamu 

c) Menjawab pertanyaan tamu 

d) Membantu tamu bila memungkinkan 

e) Membantu membuatkan reservasi buggy, restoran dan resort acticity, taxi, 

tour lokal bagi tamu 

f) Membantu tamu membawa koper dan bawaan lainnya 

g) Membuat kunci kamar 
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h) Mengupdate data tamu 

i) Mengapdate laporan kewarganegaraan tamu ke Imigrasi 

j) Upsell unit 

k) Menjawab telepon 

l) dan lain lain 

Penulis diajarkan dan dituntut untuk bisa menguasai setiap daftar 

pekerjaan dengan maksimal untuk bisa berkontribusi dalam operasional front 

office cassia bintan.  

3) Tahap Penilaian& Pelaporan 

Selanjutnya, setelah masa 4 bulan kerja praktek maka penilaian terhadap 

penulis diberlakukan dan diberikan hak kepada Assistant FOM dan buddy 

penulis selama masa kerja praktek. Terdapat 2 hasil penilain, satu yang di 

berikan oleh pihak hotel berupa sertifikat, yang lainnya adalah form evaluasi 

dari pihak kampus untuk di isi oleh pihak hotel. Tahap terakhir adalah 

pelaporan, yaitu penyusunan tulisan ini. Penyusunan di lakukan setelah kerja 

praktek usai, disahkan oleh pihak hotel dan setelah itu diserahkan sebagai 

dokumen kepada universitas. 
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4.4 Susunan Jadwal Pelaksanaan 

Berikut ini adalah susunan jadwal perencanaan yang telah dimuat dalam 

sebuah tabel 

Tabel 2 Susunan Jadwal Perencanaan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Kegiatan  Jun Jul 

Agu 

- 

Okt 

Nov Des Jan Feb 

Menentukan Tempat Kerja 

Prakek 
M3             

Mengirim lamaran kerja praktek   M1           

Melakukan sesi wawancara    M1           

Mempersiapkan segala 

kebutuhan 
  M2           

Mengikuti orientasi kerja 

praktek 
  M3           

Kegiatan kerja praktek sebagai 

resepsionis 
  M3   M3       

Penyusunan Laporan         M1   M4 

Bimbingan               
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