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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Isi pembahasan dalam bab ini adalah mengenai rancangan penelitian yang 

penulis gunakan dalam laporan kerja praktek ini yaitu metode penelitian 

terapan dengan maksud memberikan solusi untuk memecahkan suatu masalah 

tertentu dengan menerapkan hasil observasi dan pemahaman. Penelitian 

terapan dilakukan secara aktif dalam pelaksanaan observasi secara langsung 

agar menemukan permasalahan dan memberikan solusi secara cepat dan tepat 

terhadap operasional serta memantau kesesuaian dampaknya terhadap cafe 

maupun resto yang ada di kota Batam. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis terapkan selama 

melaksanakan kerja praktek adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Teknik Wawancara. 

Wawancara merupakan salah satu teknink pengumpulan data 

yang penulis terapkan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara 

pewawancara dengan narasumber. Penulis melakukan wawancara 

dengan diskusi, bertukar informasi, dan mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber yang merupakan karyawan maupun pemilik cafe dan resto 

yang ada di kota Batam. Adapun beberapa pertanyaan yang penulis 

tanyakan seperti menu yang direkomendasikan, waktu buka dan tutup, 

kapan berdirinya cafe dan resto, dan lain sebagainya. 

4.2.2 Teknik Observasi / Pengamatan 

Adapun salah satu metode yang penulis gunakan dalam 

mengumpulkan data ialah observasi. Metode observasi adalah aktivitas 

pemngamatan yang dilakukan terhadap suatu objek guna mendapat 

informasi yang dibutuhkan. Pengamatan yang penulis lakukan ialah 

terhadap operasional cafe dan resto, pelayanan terhadap konsumen, serta 

pengamatan terhadap lingkungan cafe dan resto.  
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4.2.3 Teknik Dokumentasi 

Sugiyono (2013) mengatkan bahwa dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, 

dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar 

hidup, dan lainnya. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lainnya. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

4.2.4 Metode Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui 

sumber data tulisan seperti dokumen, buku, dan artikel yang ada di 

internet. 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan sistem yang penulis jalankan dapat diperhatikan 

melalui bagan berikut. 

Gambar 4.1 Proses Perancangan Sistem 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Penulis melaksanaka kerja praktek di mulai dari tanggal 15 Juli 2019 

sampai dengan 15 November 2019 terhadap cafe dan resto yang ada di kota 

Batam khususnya Socialite’s Crib Cafe & Bar, Impresso Coffee, dan Amati 

Coffee, Tea dan Resto. Adapun jam pelaksanaan kegiatan dimulai dari pukul 
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18.00 WIB sampai dengan selesai. Biasanya penulis melakukan kegiatan 

observasi pada hari sabtu dan minggu yang merupakan saat cafe sedang ramai 

pengunjung. 

Berikut adalah penjabaran tahapan dan waktu pelaksanaan kerja 

praktek : 

4.1.1 Tahapan awal yaitu penulis mengunjungi Amati Coffee, Tea and Resto 

pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan melakukan wawancara, observasi, 

serta dokumentasi dimulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai 

yaitu sekitar pukul 22.00 WIB. Penulis melakukan pemesanan makanan 

dan minuman, mendokumentasikan lingkungan Amati Coffee, Tea and 

Resto, mendokumentasikan menu, mewawancarai beberapa pertanyaan 

terhadap karyawan setempat, serta mengobservasi pelayanan dan juga 

operasional Amati Coffee, Tea and Resto. 

4.1.2 Tahapan berikutnya yaitu penulis mengunjungi Impresso Coffee pada 

tanggal 14 September 2019 dengan melakukan wawancara, observasi, 

serta dokumentasi dimulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai 

yaitu sekitar pukul 18.30 WIB. Penulis melakukan pemesanan makanan 

dan minuman, mendokumentasikan lingkungan Impresso Coffee, 

mendokumentasikan menu, mewawancarai beberapa pertanyaan 

terhadap karyawan setempat, serta mengobservasi pelayanan dan juga 

operasional Impresso Coffee. 

4.1.3 Tahapan terakhir ialah kunjungan penulis ke Socialite’s Crib Cafe & Bar  

pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan melakukan wawancara, observasi, 

serta dokumentasi dimulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai 

yaitu sekitar pukul 21.30 WIB. Penulis melakukan pemesanan makanan 

dan minuman, mendokumentasikan lingkungan Socialite’s Crib Cafe & 

Bar  , mendokumentasikan menu, mewawancarai beberapa pertanyaan 

terhadap karyawan setempat, serta mengobservasi pelayanan dan juga 

operasional Socialite’s Crib Cafe & Bar. 
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4.1.4 Setelah penulis melakukan kunjungan, penulis melakukan unggahan 

terhadap Socialite’s Crib Cafe & Bar pada tanggal 13 Oktober 2019, 

unggahan terhadap Amati Coffee, Tea and Resto pada tanggal 23 

November 2019, dan juga unggahan pada Impresso Coffee pada tanggal 

3 Desember 2019. 
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