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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Rancangan Penelitian adalah suatu kerangka atau sketsa yang didesain 

oleh peneliti sebagai rencana peneliti (research plan) mereka itu sendiri. 

Selanjutnya, jika rancangan penelitian yang diajukan mendapatkan 

persetujuan maka peneliti dapat melakukan penelitiannya hal ini biasa disebut 

proposal penelitian. 

Fungsi dari rancangan penelitian adalah mencari sebuah solusi untuk 

menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapinya. Pada rancangan 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian terapan (Applied 

Research) yang bertujuan memberikan solusi terhadap suatu masalah secara 

praktis. 

 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan data primer. Pengertian data primer adalah sebuah data yang 

didapatkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari subjek atau 

objek penelitian tanpa perantara. Teknik pengumpula data yang digunakan 

oleh peneliti antara lain: observation, interview dan documentation. 

 

4.2.1. Observation 

Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama 

berkunjung kesemua tempat vegetarian dengan mendapatkan 

kesimpulan atau hasil dari observasi adalah 

a.) Kegiatan aktivitas restaurant. 

b.) Cara melayani costumer atau pelanggan. 

c.) Upaya membudidayakan budaya vegetarian melalui 

rasa masakan vegetarian. 

d.) Price yang ditawarkan oleh Restauran. 
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4.2.2. Interview 

Adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap pemilik usaha atau orang yang bertanggung jawab 

antara lain: 

a.) Berapa lama anda membuka usaha ini? 

b.) Bagaimana situasi atau kondisi terhadap usaha anda 

apakah memiliki banyak pengunjung atau sebaliknya? 

c.) Selaku owner, apakah anda vegetarian? 

d.) Mengapa anda vegetarian? 

e.) Menurut anda, apakah vegetarian diminati oleh 

masyarakat kota Batam? 

f.) Apakah anda ingin mempertahan budaya vegetarian 

ini? Jika iya, bagaimana caranya? 

g.) Apa saja dampak positif dan negatif terhadap 

vegetarian ini? 

4.2.3. Documentation 

Documentation atau dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data berupa pengambilan gambar atau foto. 
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4.3. Proses Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Flowchart proses perancangan, Sumber: Penulis (2020) 

a. Pemilihan daerah, pada bagian ini peneliti memilih secara skala besar 

terhadap daerah-daerah yang ada di Kota Batam yang akan menjadi 

lokasi penelitian. 

b. Pemilihan lokasi ini lebih terperinci atau sudah memilih tempat yang 

akan dikunjungi. 

c. Selanjutnya, melakukan pelaksanaan penelitian secara langsung pada 

lokasi yang sudah ditentukan. 

d. Setelah melakukan pelaksanaan penelitian, peneliti memiliki data 

yang mentah dan kemudian akan di olah. 

e. Data yang telah di olah oleh peneliti, data tersebut kemudian akan 

disajikan kepada masyarakat. 
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4.4. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2019 hingga 

bulan Desember di daerah Batam Centre dan Nagoya. Berikut ini merupakan 

tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian, yaitu: 

4.4.1. Tahapan Persiapan 

Pada tahap ini yang dilakukan ialah melakukan observasi secara skala 

besar terhadap Kota Batam dengan memilih kecamatan-kecamatan yang 

berada di Kota Batam. Setelah memilih secara besar kemudian memilih 

lagi lebih akurat yang dimana maksudnya memilih tempat-tempat yang 

akan dikunjungi. Kemudian, peneliti merancangan penelitian yang akan 

dikerjakan terhadap tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selanjutnya, 

peneliti menemui dosen pembimbing mengenai penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

4.4.2. Tahapan Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 6 bulan Oktober 

tahun 2019 dan tanggal 1 Desember tahun 2019 yang dimana memiliki 

tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi melalui teknik 

pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain 

dari itu, peneliti menyajikan informasi terkait bazaar vegetarian yang 

dimana berlangsung 2 hari yaitu pada tanggal 5 dan 6 Oktober tahun 2019. 

Setelah mengunjungi tempat-tempat vegetarian dan melihat situasi apakah 

banyak orang mengikuti budaya vegetarian apa tidak dan peneliti 

merancang projek yang akan di implementasikan kepada masyarakat yang 

lebih luas supaya diketahui oleh masyarakat dan menjadi tertarik terhadap 

budaya vegetarian. 
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