
BAB IV 

METODOLOGI 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

Dalam metodologi yang digunakan untuk menyusun hasil laporan ini 

dilakukan langsung dan dipelajari selama dalam kegiatan kerja lapangan yang 

dilakukan kurang dari 3 (Tiga) bulan. Sebagai acuan dalam pengembangan 

metedologi ini yang diambil dalam kutipan Buku Metode Penelitian Kualitatif 

yang beragam dapat dipandang sebagai brikolase (solusi), dan peneliti sebagai 

bricoleur (manusia serba bisa, mandiri dan professional). (dalam Nelson, Treicher, 

dan Grossberg, 1992). Bricoleur mahir dalam melaksanakan sejumlah pekerjaan 

besar, mulai dari wawancara mendalam, obervasi, penafsiran dokumen pribadi 

dan historis, refleksi, serta instropeksi diri yang mendalam. Bricoleur banyak 

membaca dan berwawasan luas mengenai berbagai paradigm interpretif 

(feminism, marxisme, kajian-kajian kebudayaan, kontruktivisme) yang dapat 

difungsikan untuk memecahkan persoalan apa saja. Dan dalam menyusun laporan 

ini prosedur yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yang dimana penulis 

mengumpulkan dan mengembangkan metode yang didapatkan selama kerja 

lapangan di PT. Fantastik Buana Raya Tour & Travel. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam menyusun laporan penelitian ini, penulis mengumpulkan data untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dengan beberapa metode, diantaranya: 

a) Observasi  

Pada umumnya orang mengasosiasikan observasi dengan melihat, 

mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek. Observasi ini 

sebenarnya dilakukan setiap orang pada saat berinteraksi dengan orang 

lain baik disadari atau tidak. Hal ini dilakukan seseorang untuk mampu 

merespon stimulus atau informasi yang ada dihadapannya dengan tepat 

(Ni'matuzahroh, S.Psi, M.Si,2018) 

b) Wawancara 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa 

“wawancara adalah Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan 
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untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal”. Atau 

dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa wawancara adalah tanya 

jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta 

keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Dalam point ini penulis 

menggunakan 2 (dua) metode wawancara diantaranya: 

 Wawancara individual yaitu mewawancarai secara personal yang 

dibutuhkan penulis untuk memahami dan mencari spesifikasi yang 

diperlukan dalam penyusunan dan implentasi metode 

 Wawancara Terbuka yaitu mewawancarai beberapa staff karyawan 

secara terbuka didepan umum untuk memastikan data yang akurat dan 

benar sehingga memicu respon antar balik sesama staff untuk 

memberikan informasi yang baik dan benar. 

c) Studi Pusaka 

Pengumpulan data yang terakhir dilakukan untuk memfokuskan hasil 

dari statetment dari beberapa prosedur kantor sebelumnya atau lebih 

dikenal dengan istilah SOP (Standart Operasional Perusahaan) untuk 

mencari kelebihan dan kekurangan yang dijadikan patokan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

4.3 Proses Perancangan   

Tahapan ini menjelaskan penulis melakukan persiapan sebelum turun untuk 

melakukan kegiatan kerja lapangan sampai kepada penyelesaian laporan.D an 

proses perancangan dibagi kedalam beberapa tahapan, diantaranya : 

a) Tahap Persiapan 

 Pada awalnya penulis sudah pernah melakukan kerja lapangan pada 

masa 

 Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dibidang Usaha Perjalanan Wisata 

yang dimana penulis melakukan masa OJT (On Job Tranning) selama 4 

Bulan di salah satu Biro Perjalanan Wisata (BPW). Sehingga penulis 

sudah mendapatkan sertifikat pengelaman kerja lapangan yang 

memudahkan penulis untuk melakukan KP di periode universitas. 

Tahapan masuk di kerja lapangan di PT. Fantastik Tour & Travel 

dengan menunjukan sertifikat dan proses wawancara dan dinyatakan 
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lulus dan diterima melakukan kerja lapangan selama 6 (Enam) bulan di 

Fantastik Tour & Travel periode Juli–Desember 2019. 

b) Tahap Pelaksanaan 

 Selama melaksanakan kerja lapangan di PT. Fantastik Buana Raya Tour 

& Travel. Penulis diberikan tanggung jawab untuk menjalankan 

pekerjaan di bidang pemesanan tiket yang berkaitan dengan kerja sama 

kolega (korporat) yang dimana melakukan pemesanan tiket untuk 

mengurus 15 perusahaan ternama dan terbesar di Indonesia dan di kota 

Batam. Dan juga menjadi perwakilan perusahaan dalam kegiatan 

seminar atau undangan dari instansi maupun dari hotel untuk hadir 

dalam acara tersebut. Dan beberapa kali dipercaya untuk memimpin 

jalannya kegiatan tour yang sudah dilaukan reservasi sebelumnya, 

adapun tugas pokok yang diberikan dan sering dilakukan, diantaranya: 

 Pemesanan Tiket Domestik 

 Pemesanan Voucher Hotel 

 Perencanaan Perjalanan (Tour Planning) 

 Pemandu Group (Tour Leader) 

 Dan setiap kegiatan yang dilakukan harus penuh dengan tanggung 

jawab karena berhubungan dengan mitra kerja perusahaan yang 

berakibat fatal jika teledor ataupun salah dalam issued tiket maupun 

tanggal check-in & out untuk pemesanan hotel. Dan diharapakan 

mampu serta memberikan kontribusi berupa masukan untuk kebaikan 

dan kemajuan perusahaan Fantastik Travel. 

c) Tahapan Penilaian dan Laporan 

 Penilaian serta laporan diberikan setelah berhasil menyelesaikan kerja 

praktek selama 6 (Enam) bulan dengan syarat memeuhi kelulusan oleh 

Fantastik Travel. Setelah dinyatakan lulus penulis mendapatkan 

sertifikat sebagai apresiasi setinggi-tingginya dalam pencapaian dan 

selesai kerja lapangan lalu mengajukan formulir penilaian dari 

universitas sebagai evaluasi dan tahapan akhir dalam kerja 6 bulan. Dan 

setelah mendapatkan nilai yang diberikan oleh perusahaan, penulis 
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harus menyiapkan laporan kerja praktek yang akan diberikan kepada 

pihak universitas atau kampus. 

4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan kerja praktek penulis membuat jadwal pelaksanaan dari 

perencanaan yang telah dibuat guna selama kegiatan praktek dapat berjalan 

dengan baik dan lancar sebagaimana semestinya, dengan table sebagai berikut: 

Table 4.1 Jadwal Pelaksanaan, sumber: Penulis, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
Menentukan Tempat Kerja Prakek
Melakukan sesi wawancara kerja
Melakukan sesi tranning kerja
Kegiatan kerja praktek sebagai 
pemesanan tiket domestik dan 
internasional
Kegiatan kerja praktek sebagai 
pemandu wisata dan pemandu 
group 
Penyusunan Laporan
Bimbingan

Nov DesJun Jan FebKegiatan Jul Agt Sep Okt
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