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BAB 4 

METODOLOGI 

4.1  Rancangan Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan metode penerapan kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami 

tujuan rebranding dalam mengimplementasikan rumah makan vegetarian dengan 

meluruskan pengertian vegetarian kepada masyarakat bahwa vegetarian tidak 

hanya untuk kalangan atau agama tertentu, memperkenalkan tempat makan 

vegetarian yang ada di Batam kepada masyarakat melalui media sosial dengan 

membagikan resep-resep masakan vegetarian yang dapat dibuat dengan mudah di 

rumah secara online, menginformasi acara atau kegiatan yang berhubungan dengan 

vegetarian melalui perangkat online. Bogdan dan Biklen (1998) mengemukan 

bahwa penelitian kualitatif memiliki latar yang alami sebagai sumber data dan 

peneliti dipandang sebagai alat kunci, penelitian ini bersifat menggambarkan hal 

yang terjadi, penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses dibandingkan hasil 

atau produk, penelitian kualitatif cenderung menelaah secara induktif, makna 

merupakan soal esensial dalam rancangan penelitian kualitatif.  

4.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer didapat dari hasil 

wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dan melakukan observasi 

langsung di lapangan juga memperoleh informasi dari pemilik rumah makan 

vegetarian di Kota Batam dan peneliti membaca beberapa situs yang mempunyai 

hubungan dengan penelitian. 
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4.3 Tahap Perencanaan 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Proses Desain pada Restoran Vegetarian Batam, sumber: Penulis 

(2020).  

Deskripsi proses desain pada Restoran Vegetarian sebagai berikut:  

1. Melakukan wawancara dan observasi di beberapa Restoran Vegetarian yang ada 

sekitar Batam. 

2. Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara  dan teknik 

observasi dengan tujuan mengidentifikasi masalah dan informasi yang terdapat di 

Restoran Vegetarian. 

 3. Merumuskan masalah yang menjadi kendala di Restoran Vegetarian. 

 4. Merancang sistem yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada di 

Restoran Vegetarian. 

5. Memberikan solusi dengan sistem pengembangan yang diajukan oleh penulis 

untuk menyelesaikan masalah yang ada di Restoran Vegetarian. 

6.   Mengimplementasikan solusi pada Restoran Vegetarian. 

7. Tinjau umpan balik dari solusi yang telah diimplementasikan, apakah sistem 

telah sepenuhnya menyelesaikan masalah di Restoran Vegetarian, jika belum maka 

penulis akan mengulangi langkah wawancara dan observasi, jika sudah maka 
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penulis akan memberikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut 

dari  Restoran Vegetarian tersebut. 

8. Berikan kesimpulan dan saran kepada pemilik perusahaan untuk pengembangan 

Restoran Vegetarian dimasa yang akan datang. 

4.4 Susunan dan Jadwal Perencanaan 

 Perencanaan dimulai pada bulan September dan berakhir di bulan Februari 

2020 di Restoran Vegetarian. Di bawah ini adalah tahapan pelaksanaan dan jadwal 

kerja yang direncanakan pada  tabel 4.1 dibawah ini : 

Tabel 4.1 

Susunan dan Jadwal Perencanaan, sumber: Penulis (2020) 

Nomor Susunan Jadwal Perencanaan Langkah-langkah 

 

1 

Tahap 

 Persiapan 

 

September 2019 

Melakukan observasi di 

Restoran Vegetarian 

 

 

  

 

September 2019 

Memutuskan suatu topik dan 

meminta izin dari pemilik 

restoran untuk melakukan kursus 

magang di restoran tersebut 

 

2 

Tahap  

Eksekusi 

 

Oktober 2019 

Mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk observasi 

   

November 2019 

Merumuskan masalah yang ada 

di Restoran Vegetarian 

 

   

Desember 2019 

Mendesain sistem yang dapat 

digunakan di Restoran 

Vegetarian 

   

Januari 2020 

Memberikan solusi untuk 

masalah yang diidentifikasi dan 
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menerapkan sistem yang 

dirancang oleh penulis di 

Restoran Vegetarian 

 

   

Januari 2020 – 

Februari 2020 

Mengamati implementasi sistem 

dan meminta pendapat apakah 

sistem yang diterapkan 

membantu mengatasi masalah 

atau tidak 

 

3 

Tahap 

Penilaian 

dan 

Pelaporan 

 

Februari 2020 

 

Penilaian oleh individu 

   

Desember 2019 – 

Februari 2020 

 

Menyusun laporan magang 

   

Februari 2020 

 

Mengumpulkan laporan hard 

copy 

 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Penulis mendapatkan informasi mengenai Restoran Vegetarian dari pemilik 

Restoran Vegetarian dan melakukan pengamatan di Restoran Vegetarian mulai dari 

September 2019–Oktober 2019. Penulis melakukan kunjungan di Restoran 

Vegetarian dan mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Penulis mengusulkan 

surat permohonan magang untuk mendapatkan izin untuk melakukan magang di 

restoran tersebut. Setelah mendapatkan izin dari pemilik restoran, penulis 

memutuskan topik magang berdasarkan pengamatan, mengajukan laporan magang 

dan melakukan tahap eksekusi. 
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4.4.2 Tahap Eksekusi 

 Penulis mulai mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengamatan lebih 

lanjut Oktober 2019. Proses ini cukup menantang karena beberapa Restoran 

Vegetarian tidak terlalu menarik bagi beberapa kalangan. Penulis memperoleh 

informasi dari beberapa pemilik Restoran Vegetarian. Berdasarkan informasi yang 

dikumpulkan penulis dari wawancara dan observasi, penulis mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah yang terdapat di Restoran Vegetarian. Sebelum merancang 

sistem, penulis menerima beberapa saran dari orang vegetarian yang membantu 

penulis mengembangkan ide-ide. Penulis mencakup semua ide tersebut dan 

melakukan penerapan di bulan Januari 2020. Penulis mengamati implementasi 

sistem dan membuat beberapa penyesuaian di Restoran Vegetarian. Setelah selesai, 

penulis melakukan evaluasi untuk meminta pendapat dari pemilik restoran. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Setelah program perencanaan selesai, penulis melakukan penilaian pada 

Restoran Vegetarian yang sudah dikunjungi berdasarkan observasi yang dilakukan. 

Penulis mulai menyusun laporan magang dari Desember 2019 hingga Februari 

2020. 
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