
BAB IV 
METODOLOGI 

 

A. Rancangan Penelitian  

Dalam membuat suatu penelitian hukum diperlukan suatu metode 

penelitian. Metode penelitian merupakan satu cara yang paling dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, 

sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran 

dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah 

terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap 

masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang 

pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan 

menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran 

teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, 

dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir 

untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 

memberikan manfaat bagi umat manusia.1 

Pada umumnya penelitian hukum dibagi dalam 2 kategori yaitu 

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Disamping itu, ada 

juga penelitian hukum dengan memperbandingkan dua atau lebih sistem 

hukum, sehingga disebut dengan hukum perbandingan . Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini 

1 Munir Fuady, Metode Riset Hukum - Pendekatan Teori Dan Konsep, (Depok: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2018), hlm. 1-2. 
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memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga lebih meneliti hukum 

dalam masyarakat baik dilakukan secara kualitatif maupun secara kuantitatif.   

B. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan penulis dalam merancang penelitian 

ini adalah pengaturan dan pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Data Computer.   

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian hukum ini, penulis menggunakan data empiris yang 

terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data tersebut didapatkan 

melalui : 

1. Data Primer 

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini , penulis menggunakan 

beberapa macam cara dalam pengambilan data empiris, antara lain : 

a. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan praktik dalam 

pembuatan perjanjian kerja di CV. Data Computer 

b. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara terhadap pemilik CV. Data Computer 

untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan perjanjian kerja di 

CV. Data Computer 

 

 

2. Data Sekunder 
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Dalam menyusun laporan kerja praktik ini penulis menggunakan berbagai 

sumber yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, maupun dokumen-

dokumen resmi (perundang-undangan). Berikut bahan-bahan sekunder 

yang digunakan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini : 

a. Norma - Norma dalam Pancasila 

b. Batang tubuh UUD 1945 

c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

D. Metode Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan kerja praktik, Penulis akan melakukan 3 (tiga) tahap dalam 

pelaksanaannya yakni persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan yang 

diuraikan di bawah ini: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan awal untuk melakukan kerja praktik dimulai dari 

permohonan izin ke CV. Data Computer guna melakukan kerja praktik serta 

melakukan penelitian pada hari kerja.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dimulai dengan menganalisa kegiatan – kegiatan dan 

permasalahan pelaksanaan perjanjian kerja lisan di CV. Data Computer dan 

mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan 

judul/topik serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait 
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dengan judul/topik laporan. Penulis melakukan obsevasi, wawancara serta 

tinjauan pustaka dalam menyusun penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan 

selama  3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 hingga 15 

Oktober 2019. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap ini, semua hasil dari penelitian penulis selama melakukan kerja 

praktik di CV. Data Computer akan diteliti berdasarkan undang-undang 

yang berlaku di Indonesia . Hasil dari penelitian tersebut akan disusun 

menjadi sebuah laporan yang akan dinilai dan evaluasi oleh pemilik CV. 

Data Computer beserta dosen. 

 

E. Jadwal Pelaksanaan 

Berikut rincian jadwal kerja praktik yang dilakukan oleh penulis : 

 

Gambar 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Note : 
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- Permohonan Izin Kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 15 agustus 2019 

- tabel ini dibuat berdasarkan catatan tiap minggu   

-Jadwal kerja praktik penulis di CV. Data Computer yaitu pada : 

 Senin- Jumat ( pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB ) 

F. Proses Perancangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap perancangan awal penulis melakukan observasi, wawancara dan 

identifikasi permasalahan. Selanjutnya, Penulis mengumpulkan informasi  

yang berkaitan dengan kebutuhan perjanjian kerja selama bekerja di CV. Data 

Computer. Setelah data dikumpulkan, data tersebut kemudian dianalisis untuk 

Observasi serta analisa 
masalah 

Mengumpulkan data -
data guna penyusunan 

laporan kerja  

Menyusun Perjanjian 
Kerja yang dibutuhkan 

bagi CV. Data Computer 

Mengimplementasian 
Perjanjian Kerja yang 

telah dibuat 
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dapat merancang perjanjian kerja. Draf perjanjian kerja yang telah disusun 

kemudian diimplementasikan ke dalam pembuatan perjanjian antara pengusaha 

(pemilik CV. Data Computer) dengan pekerja. 
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