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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan Penelitian yaitu bayangan untuk seoranag peneliti 

tentang apa yang akan kita lakukan saat menelitian dan menemukan cara 

mengatasi masalah yang menjadi objek penelitiannya. (Sukardi 2003:69). 

Penulis melaksanakan kerja praktek untuk memenuhi salah satu 

syarat yang sudah diterapkan oleh universitas dan adanya penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui lingkungan kerja di dunia perhotelan, 

mengetahui tujuan dari penelitian tersebut, mengatasi masalah yang 

terjadi dan menperoleh data tersebut dengan baik dan benar. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk bahan 

analisis selama penulis menjalankan praktek kerja lapangan di bagian 

food and beverage pastry product di The Residence Bintan dengan 

melalui beberapa cara, yaitu : 

1) Observasi

Penulis menggunakan teknik observasi karena menurut penulis

secara langsung terlibat dalam kegiatan operasional, dari pengalaman 

tersebut penulis dibimbing oleh senior sehingga penulis secara langsung 

dapat mengamati sekeliling yang bisa membantu dalam penulisan 

laporan. 

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan daftar peristiwa yang sudah

berlalu seperti berbentuk gambar atau tulisan. Penulis menggunakan 

teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data seperti struktur organisasi 

hotel, resep makanan dari hotel dan juga dokumentasi foto makanan 

hotel. 
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3) Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik dalam mencari suatu informasi. 

Penulis menggunakan teknik wawancara karena secara langsung penulis 

dapat mengajukan pertanyaan kepada senior atau staff dan juga saling 

bertukar informasi (sharing). 

 

4.3 Proses Perancangan 

 

 

1) Mencari Lokasi Kerja Praktek 

Proses ini penulis melakukan pencarian lokasi untuk melakukan 

praktek kerja lapangan yaitu mencari hotel yang sesuai dengan posisi 

yang diinginkan penulis. 

2) Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yaitu dengan menyiapkan dokumen atau 

berkas seperti cv (curriculum vitae), cover letter dan berkas yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang nantinya akan dikirim ke perusahaan 

atau hotel melalui email. 

3) Interview 

Proses interview yaitu proses yang dilakukan setelah pihak 

perusahaan atau hotel menerima cv dari penulis dan melakukan 
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wawancara dan memberi pertanyaan kepada penulis dan ini merupakan 

salah satu untuk masuk ke perusahaan tersebut. 

4) Orientasi 

Proses ini dilakukan setelah penulis diterima diperusahaan tersebut 

dan perusahaan mengajak penulis untuk berkeliling sekitar perusahaan 

atau hotel tersebut. Orientasi ini dilakukan agar penulis dapat mengenal 

lingkungan perusahaan. 

5) Implementasi 

Proses ini dimana penulis sudah melakukan proses untuk masuk ke 

perusahaan atau hotel dan penulis mulai melakukan praktek kerja 

lapangan sampai periode yang telah ditentukan oleh pihak kampus 

6) Evaluasi 

Proses evaluasi yaitu dimana penulis menyelesaikan praktek kerja 

lapangan di perusahaan atau hotel tersebut dan penulis diberi penilaian 

selama penulis melakukan praktek kerja lapangan. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

1) Tahapan 

Kegiatan on the job training secara umum memilik tiga tahap, yaitu : 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini penulis mencari informasi tentang perusahaan, 

menyiapkan data dan sebagainya. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yaitu penulis melengkapi dokumen yang 

dibutuhkan perusahaan atau hotel dan telah diterima di hotel tersebut. 

Setelah itu penulis melaksanakan kegiatan on the job training. 

c. Evaluasi 

Tahap ini penulis akan menyiapkan laporan dan di evaluasi atau 

responsi oleh dosen pembimbing. 
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2) Jadwal Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan on the job training ini dimulai pada tanggal 

20 Agustus 2019 hingga 20 Desember 2019 terhitung selama 4 bulan. 

Penulis melakukan on the job training di The Residence Bintan di bagian 

food and beverage product (Pastry). Jadwal kerja yang yang ditetapkan 

oleh hotel yaitu 6 hari kerja 1 hari libur dan bekerja selama 8 jam. Dihari 

pertama penulis melakukan orientasi seperti pengenalan hotel, mengukur 

seragam kitchen, dan mencari tempat tinggal karena hotel tersebut tidak 

menyediakan fasilitas tempat tinggal. Setelah itu di hari kedua penulis 

sudah mulai melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai hari pertama di 

pastry. Didalam pastry terdapat 4 jadwal pembagian shift yaitu morning 

shift, middle shift, afternoon shift, dan night shift. Penulis diberi jadwal 

afternoon shift selama satu bulan setelah penulis mengerti operasional 

saat mendapatkan shift sore penulis digantikan dengan jadwal morning 

shift. Setelah pelaksanaan training berakhir penulis ditawarkan oleh HRD 

untuk extand selama 2 minggu dikarenakan pada bulan desember 

occupancy tinggi dan membutuhkan casual jadi penulis menerima 

tawaran tersebut untuk menambah ilmu dan pengalaman. Setelah penulis 

menyelesaikan praktek kerja lapangan penulis dapat mengerjakan laporan 

kerja praktek sebagai syarat untuk kelulusan mata kuliah. Dan pihak 

hotel telah memberikan sertifikat kelulusan sebagai tanda berakhir 

penulis menjadi trainee di The Residence Bintan. 
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