
BAB IV 

METODOLOGI 

A. Rancangan Penelitiann 

Penelitian (research) hukum dalam penyusunan dan/atau penulisan 

Laporak Kerja Praktek ini dirancnag oleh penulis dengan menggunakan 

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu penelitian 

yang langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data yang akan diteliti 

dan melihat secara langsung prosesnya. 

B. Objek Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek kerja adalah lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara bersifat mandiri dan menjalankan 

tugas dan wewenang bebas atas bantuan kekuasaan lainnya. “Kantor 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau” yang 

beralamat di Gedung Graha Pena Lt. 1 Ruang 103, Jl. Raya Batam Centre, 

Batam-Kepri, 29461. Telp: 0778-474599 , Web: www.Ombudsman.go.id dan 

email: Kepri@ombudsman.go.id ataupun bisa melalui media sosial 

Whatsapp: 08117770137, Instagram: Ombudsmanri137kepri dan Facebook: 

Ombudsmanrikepri. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan laporan kerja 

praktek yaitu dengan menggunakan teknik: 

1. Observasi 

Ialah mengumpulkan data dengan cara mengamati lagsung dilapangan 

oleh penulis terkait permasalahan yang akan diteliti, sehingga 

memudahkan penulis untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi 

dilapangan.  

2. Wawancara 

Ialah teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam 

(indepht interview) untuk memperoleh informasi detail maupun 

keterangan informative secara langsung dari salah satu Asisten di tempat 

kerja praktek yang bidang pemeriksaan, bernama Adi Permana. 

 

D. Metodologi Pelaksanaan 

Dalam penyelesaian kerja praktek ini, penulis menggunakan 3(tiga) 

tahap dalam pelaksanaan. 

1. Tahap Persiapan  

Ialah  tahap pertama umtuk melakukan Kerja Praktek dengan 

mengajukan permohonan izin dari kampus untuk melaksanakan kerja 

praktek di tempat yang penulis inginkan pada Kepala Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia provinsi kepulauan riau untuk 
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melakukan Kerja Praktek pada jam kerja serta meminta izin untuk 

mencari informasi yang menyangkut dan berhubungan dengan judul 

Kerja Praktek dan membuat laporan Kerja Praktek. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini penulis menggunakan sumber data empiris. 

Karena sumber data empiris ini penulis dapat mengambil dengan cara 

wawancara langsung ke Asisten anggota Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam dan juga 

asisten yang bertugas dibidang pemeriksaan laporan serta observasi 

untuk melihat proses dan hasil dari pengawasan pencegahan 

maladministrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) kota Batam tahun 2018. Waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tahap pelaksanaan ini adalah dalam kurun waktu 3(tiga 

bulan). 

3. Tahap Pelaporan  

Setelah selesai kerja praktek, maka ada tahap pelaporan hasil penelitian 

penulis. Data-data yang diperoleh penulis dari pelaksanaan kerja 

praktek di kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi 

kepulauan riau akan diolah dan dianalisa berdasarkan hukum yang 

berlaku di Indonesiaa. Kemudian penulis merancangkan output dari 

hasil kerja praktek di Kantor Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan output tersebut akan di 

berikan kepada Ketua perwakilan untuk dilihat dan apakah bisa 
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diterapkan di kantor. Penulis menyerahkan laporan kerja praktek untuk 

di evaluasi oleh dosen pembimbing dan penilaian dengan cara 

mempresentasikan hasil laporan kerja praktek yang telah dijkerjakan 

oleh penulis. 

 

E. Jadwal Kerja 

Tabel Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Keterangan 

Waktu(minggu 

ke minggu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Tahap Persiapan 

 

            

Tahap 

Pelaksanaan 

            

Tahap 

Pelaporan 

            

        Tabel 4.1 Jadwal Kerja Praktek 

Catatan: 

- Dihitung mulai sejak tanggal 4 Juni 2018 (Permohonan Izin Tempat 

KP). 

- Tanggal 25 Juni 2018 hari Senin sebagai tanggal mulainya tahap 

persiapan. 

- Tabel diatas akan dimulai dari waktu minggu ke minggu. 
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Penulis akan melakukan kerja praktek selama 2 (dua) bulan di Kantor 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 

dimulai sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 

2018. Waktu kerja praktek dari hari Senin sampai Kamis mulai pukul 

08.00-16.30 WIB sedangkan hari Jumat dari jam 08.00-17.00 WIB. Setiap 

hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah kalender libur. 

 

F. Perancangan (project Deliverables) 

Dalam perancangan tahap pertama, penulis melakukan observasi 

tempat yang akan diteliti terlebih dahulu dan mencari tahu permasalahan 

apa yang mau diteliti oleh penulis selama 2 (dua) minggu. Setelah 

menemukan permasalahannya penulis berdiskusi dengan asisten di kantor 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 

mengenai permasalahan yang digunakan penulis untuk melakukan 

penelitian di kantor tersebut. Kemudian dianjurkan menemui asisten di 

bidang pencegahan agar penulis lebih mendalami apa saja bentuk upaya 

penegahan dan apa dasar hukum yang akan digunakan untuk penelitian. 

Dalam tahap awal proses perancangan ini penulis diajak mengunjungi 

beberapa sekolah dalam acara pengawasan yang merupakan bentuk upaya 

pencegahan maladministrasi agar tidak ada terjadi maladministrasi dengan 

cara pengawasan dalam bentuk sosialisasi dan menempelkan spanduk di 

beberapa sekolah, apabila ada terjadinya maladministrasi maka masyarakat 

bisa langsung mengadu ke lembaga Ombudsman. Didalam spanduk 
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memuat alamat kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan 

provinsi kepulauan riau beserta tertera nomor yang bisa di hubungi untuk 

melakukan pengaduan, jadi masyarakat tidak hanya dengan datang 

langsung tetapi bisa melalui telepon ataupun chat di Whatsap sesuai nomor 

telepon.  

Setelah tahap pertama melakukan observasi dan wawancara telah 

selesai, maka dilanjutkan tahap kedua yaitu penulis mengumpulkan data 

hasil yang diperoleh untuk dianalisiskan. Kemudian penulis merancang 

output yang akan di hasilkan apakah sudah cocok atau tidak cocok untuk 

diterapkan di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Kepulauan Riau. Apabila Output yang dihasilkan penulis cocok maka akan 

implementasikan dahulu dan di evaluasi.  
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