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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

1) Memahami sesuatu hal dari bidangnya  

2) Mengetahui lokasi yang akan dijadikan tempat sebuah penelitian  

3) Mengerti maksud dan tujuan dari sebuah penelitian 

4) Dapat mengatasi sebuah masalah yang berlalu maupun yang akan terjadi 

5) Harus dapat memperkirakan sejauh mana yang akan diperoses  

6) Pendapatan data data yang benar dan sesuai 

 

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi  : Adalah mengetahui atau mengunjungi langsung sebuah 

pokok permasalahan yang akan dibahas atau dapat langsung merasakan dan 

melihat apa yang terjadi dan mendapatkan sesuatu sesuai yang telah 

ditargetkan. 

2) Interview  : Adalah pertemuan langsung untuk mendapatkan suatu 

informasi dan motifasi untuk bertujuan membuat laporan tersebut. 

3) Dokumentasi : Dokumentasi adalah bukti fisik yang harus ada seperti 

dokumen dan gambar gambar yang telah kita ambil untuk menjadi bukti 

bahwa kita telah melakukan sebuah observasi atau interview tersebut. 

Dalam teknik pengumpulan data harus dengan memperhatikan 

sensitifitas terhadap tantangan dan isu-isu etis seputar pengumpulan data juga 

Mengerti dan paham akan maksud dari tujuan pembuatan laporan tersebut, 

mencari pengetahuan luas dari macam macam contoh agar membuat sesuatu 

yang lebih baik lagi dan dapat mudah dipahami nantinya. 

4.3  Proses Perancangan  

Proses perancangan penulis membahas tentang awal projek trainee 

dan penempatanya. 
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4.4  Tahap Dan Jadwal Pelaksanaan  

Penulis memulai pelaksanaan training pada 20 Agustus 2019 di 

Aston Hotel Batam & Residence dan menggeluti bidang dibagian pastry & 

bakery, terdapat jadwal pelaksanaan kerja untuk para staf dan training disana 

meliputi 4 bagian hanya diperuntukan untuk pastry & bakery yaitu “em” 

(early morning) kegiatan yang dimulai pukul 04:00 pagi hingga 18:00 sore 

atau bisa juga lebih tergantung penyelesaian kerja nya dan banyak tidak nya 

pembuatan produk dihari tersebut, lalu “Morning” dimulai pukul 07:00 pagi 

hingga 18:00 sore bisa lebih waktu tergantung pekerjaan, “Midle1“ dimulai 

pukul 11:00 hingga 21:00 malam bisa lebih tergantung pekerjaan juga dan 
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“Midle2” dimulai pukul 13:00 siang hingga 22:00 bisa lebih tergantung 

banyak tidaknya pekerjaan. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin selama kurang lebih 4 

bulan dan bisa di extend atau tidaknya tergantung kesepakatan antara beberapa 

pihak, dan setelah menyelesaikan kegiatan training tersebut maka yang harus 

dipersiapkan adalah sebuah dokumen KP yang sudah disusun dan 

diperuntukan untuk kelulusan sebuah matakuliah yang dijalani juga mendapat 

sertifikat dari hotel tersebut bahwasanya mahasiswa training tersebut telah 

melakukan kegiatan training kurang lebih selama beberapa bulan. 
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