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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Laporan ini dibuat berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan secara 

langsung selama kegiatan kerja lapangan. Penelitian adalah suatu cara 

sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan 

pengetahuan yang dapat disampaikan atau dikomunikasikan dan diuji oleh 

peneliti lain (Fellin, Tripodi, Tony dan Meyer, 1996). Menurut penulis 

penelitian adalah suatu usaha untuk mempersiapkan laporan yang disusun 

secara kuantitatif dengan tujuan mengembangkan dan memperoleh fakta dan 

kebenaran dimana data-data laporan ini di temukan saat melaksanakan 

kegiatan praktek kerja lapangan di departemen front office Aston Batam Hotel 

and Residences. 

4.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang penulis lakukan untuk memperoleh informasi 

untuk penyelesaian laporan ini adalah dengan cara: 

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Aston Batam Hotel 

and Residences, departemen front office mengenai segala fasilitas dan 

informasi lain yang dibutuhkan penulis. Observasi dilakukan selama 

empat bulan penulis on the job training, dimulai dari tanggal 05 Agustus-

05 Desember 2019. 

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah cara yang di gunakan untuk mendapatkan 

keterangan atau informasi secara lisan dari seorang responden, untuk 

tujuan tertentu dalam sebuah tugas (Koentjaraningrat, 1977). Penulis 

bertanya jawab secara langsung kepada staff hotel, mengenai informasi 

yang penulis butuhkan untuk pengumpulan dan penyusunan data laporan 

yang penulis ringkas dari hasil bertanya secara lisan. 
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c. Media Sosial dan Internet

Media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi atau 

mencari informasi yang dilakukan secara online dengan menggunakan 

internet. Informasi untuk mengumpulkan data pendukung laporan kera 

praktek ini, penulis dapatkan melalui website dan sosial media, di 

antaranya: 

1. Website Aston Batam Hotel and Residences:

https://www.astonhotelsinternational.com

2. Website Archipelago International:

https://www.archipelagointernational.com

3. Instagram Aston Batam Hotel and Residences:

www.instagram.com/astonbatam

4.3 Proses Perancangan 

a. Tahap persiapan

Sebelum mulai mengumpulkan data dan pengolahannya, rangkaian 

kegiatan ini dilakukan dan disusun dengan tujuan agar waktu dan 

pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan selesai pada waktu 

yang tepat. Pada tahap ini penulis mempersiapkan beberapa dokumen dan 

menyerahkan kepada pihak hotel sebelum melaksanakan kerja praktek. 

Setelah dokumen dikumpulkan, penulis menunggu untuk panggilan 

interview dan hasil dari interview. Ketika terealisasi penulis langsung 

melaksanakan kegiatan kerja praktek di Aston Batam Hotel and 

Residences. 

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dari 

rangkaian rencana yang telah disusun secara rinci. Setelah dinyatakan 

terima, penulis mulai melaksanakan OJT pada tanggal 05 Agustus 2019 

pada bagian departemen front office Aston Batam Hotel and Residences. 

Penulis melakukan introduction hotel yang bertujuan untuk menambah 

pengetahuan lebih mengenai background Aston Batam Hotel and 

Residences.  
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c. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Tahap akhir ini dikerjakan setelah penulis menyelesaikan kegiatan 

kerja praktek di Aston Batam Hotel and Residences. Setelah menuntaskan 

OJT, pihak hotel memberi sedikit evaluasi dan penilaian terhadap kinerja 

kita selama melaksanakan on the job training. Setelah tahap ini penulis 

harus menyiapkan laporan kerja praktek yang akan disahkan oleh dosen 

pembimbing kemudian dikumpulkan kepada pihak kampus. 

4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan ini disiapkan dari perencanaan yang telah disusun 

agar perjalanan kerja praktek dapat terlaksanakan dengan mulus. Jadwal yang 

disusun adalah sebagai berikut: 

Kegiatan Jul Agst Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar 

Menyeleksi tempat OJT M1 

Menyiapkan dokumen M2 

Mengantar dokumen M3 

Interview dengan pihak 

hotel 

M1 

Aktivitas kerja praktek M1 M1 

Menyusun laporan M3 M4 

Bimbingan hasil laporan ` M4 M1 

Tabel 3. Jadwal pelaksaan 

(Sumber: dokumentasi penulis, 2020) 
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