
BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1. Rancangan Penelitian 
 

Kerlinger (1986:17-18) menyatakan bahwa rancangan penelitian merupakan 

suatu pencarian atau investigasi secara terkontrol, tahap yang sistematis, kritis dan 

juga empiris dan juga kritis dari hubungan mengenai proposisihipotesis antara 

fenomena-fenomena. 

Jenis rancangan penelitian menurut tujuannya terdiri dari 2, yaitu penelitian 

dasar/murni dan penelitian terapan. Penelitian dasar/murni  adalah suatu jenis 

penelitian dengan tujuan guna mengembangkan suatu teori dengan cara mengetahui 

masalah didalam suatu oganisasi secara mendalam dan terperinci. Sedangkan 

penelitian terapan merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan sebagai suatu 

cara dalam pemecahan masalah, dan yang penulis gunakan  dalam merancang 

penelitian ini adalah rancangan penelitian Terapan yaitu suatu jenis penelitian yang 

digunakan atau dipakai dalam hal pemecahan masalah-masalah yang ada dan 

muncul dengan praktis (Jujun S. Sumantri, 1985). 

 

4.2. Metode Pengumpulan Data  
 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu unsur yang paling penting yang 

ada dan perlu digunakan dalam suatu kegiatan penelitian dikarenakan teknik 

penelitian merupakan kunci penting dalam keberhasilan suatu penelitian yang akan 

kita lakukan. Metode dalam proses pengumpulan data di kegiatan penelitian ini 

adalah : 

1. Observasi, merupakan suatu metode dalam pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung dengan terjun ke tempat yang ingin diteliti oleh 

penulis dalam mendapatkan data. Metode ini merupakan suatu metode 

yang paling efektif ketika ingin mengumpulkan suatu data secara rinci 

karena penulis dapat secara langsung melihat situasi dan kondisi 
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yang ada pada tempat tersebut serta dapat menilai sendiri tentang tempat 

itu. Kemudian, dengan melakukan observasi data yang dikumpulkan juga 

berupa suatu kenyataan 

 

2. Dokumentasi, metode pengumpulan data yang penulis gunakan selain 

observasi adalah dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan 

hasil data yang diperoleh berupa gambar. Gambar dokumentasi yang 

diambil oleh penulis yaitu berupa : 

• Lokasi café 

• Gedung  

• Makanan dan minuman yang disediakan  

• Fasilitas yang ada di dalam café 

 

4.3. Tahap Perencanaan  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Penulis, 2019 
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Gambar 4.1 Tahap Perencanaan 
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4.4.Jadwal Pelaksanaan 
 

Penulis memulai Kegiatan rebranding ini dari tanggal 21 Agustus 2019 dan 

selesai pada tanggal 10 November 2019. Kegiatan ini dilakukan pada saat 

weekend di beberapa café yang terdapat di kota batam dan dimulai pada saat 

malam hari selama 3 sampai dengan 4 jam. 
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