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BAB IV 

METODOLOGI 

 

 

A. Metode Pengumpulan Data 

 

 

1. Observasi  

 

 

Disini penulis melakukan observasi terhadap 

perusahaan PT Pusat Edukasi International tempat penulis 

berkerja yang dimana penulis melihat perjanjian kerja/kontrak 

kerja karyawan dengan pengusaha dan membandingkan apakah 

waktu kerja atau upah lembur atau hak dan kewajiban yang 

diatur bersesuaian dengan hukum yang berlaku, atau adanya 

syarat-syarat perjanjian yang dilanggar.  

Metode observasi ini, penulis akan terjun ke lapangan 

dan melihat perjanjian kerja yang ada diperusahaan dan 

menganalisa isi perjanjian tersebut, setelah menganalisa 

selanjutnya penulis akan menjadikann data-data atas hasil 

analisa perjanjian kerja 

 

2. Wawancara 

 

 

Disini Penulis untuk mengumpulkan data dengan cara 

wawancara, yang dimana wawancara ini dilakukan dengan 

beberapa pertanyaan yang diajukan ke pekerja atau karyawan 

perusahaan tempat penulis berkerja, dan akan dijawab oleh 

pekerja atau karyawan perusahaan berkerja, yang dimana 

jawaban-jawaban atas pertanyaan penulis oleh pekerja atau 

karyawan tersebut akan dijadikan data-data pengumpulan oleh 

penulis untuk dijadikan laporan atau informasi laporan kerja 

praktek.
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B. Proses Perancangan 

 

 

Proses Perancangan adalah langkah-langkah pembangunan atau 

susunan sebuah data yang menguatkan sebuah penelitian yang dilakukan, 

rancangan penelitian yang digunakan penulis adalah rancangan penelitian 

empiris, empiris adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

terjun ke kehidupan masyarakat atau terjun ke lapangan dan 

menggambarkan perkembangan hukum di masyarakat sekitar sesuai 

aturan hukum yang berlaku. 

Penelitian empiris bukan sekedar terjun ke masyarakat dan 

melihat bagaimana cara hukum berkerja, tetapi penelitian empiris dapat 

dilaksanakan di badan hukum atau perusahaan-perusahaan, penelitian 

empiris juga harus didasari dengan sebuah data-data, materi-materi ilmu 

pengetahuan, dan observasi dengan masyarakat baik melalui cara 

wawancara maupun kuisoner yang disebarkan penulis ke masyarakat 

khususnya pekerja atau buruh yang sedang berkerja di perusahan-

perusahaan. 

Setelah penelitian empiris dilakukan maka akan dilanjutkan 

dengan pemaparan data, yang dimana pemaparan data terbagi 2 yaitu : 

1. Kualitatif ( kalimat ) 

2. Kuantitatif ( angka ) 

Setelah data ditentukan maka akan disusun dalam bentuk penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah empiris berbasis data kualitatif (kalimat). 

Dalam proses perancangan project penulis akan menjelaskan 

beberapa tahap penyusunan selama dilaksanakannya kerja praktek, yang 

dimana percangan project merupakan salah satu hasil output yang 

nantinya akan dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menggunakannya 

atau untuk melakukan evaluasi kembali perjanjian kerja perusahaan, 

dalam perancangan project merupakan tahap-tahap atau langkah-langkah 

atas pengumpulan data-data atau bahan-bahan yang di peroleh kemudian 

disusun menjadi satu kesatuan yang bersesuaian dengan aturan undang-

undang yang berlaku dan hasil penyatuan tersebut akan dijadikan buku
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panduan (output) yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam membuat 

sebuah perjanjian kerja. 

Dengan adanya buku panduan atau luaran proyek ini dapat 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengusaha atau pemberi kerja 

dalam membuat sebuah perjanjian kerja terhadap pekerja atau karyawan 

perusahaan. 

berikut penulis menyajikan sebuah table untuk mempermudah 

kesimpulan proses perancangan luaran proyek, sebagai berikut :  
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 Gambar 4.1 Proses Project 

  

Observasi Topik Permasalahan Pengumpulan data-

data 

Analisa data yang 

diperoleh 

perusahaan 

Pembandingan 

analisa data 

perusahaan dengan  

aturan UU 

Evaluasi perjanjian 

kerja perusahaan 

sesuai aturan UU 

Hasil implementasi 

evaluasi perusahaan 

Penerapan hasil 

evaluasi perjanjian 

di perusahaan 
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C. Tahap Pelaksanaan 

 

 

a. Tahap Pelaksanaan 

 

 

Tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahap yang 

dilakukan oleh penulis dalam mempersiapkan atau membangun 

sebuah laporan kerja praktek. Berikut penulis menjelaskan 

beberapa tahapannya : 

1. Tahap Persiapan 

Dalam tahap persiapan untuk membuat laporan 

praktek kerja penulis berkonsultasi atau bimbingan 

terhadap dosen pembimbing untuk mendapatkan 

persetujuan lokasi kerja, setelah dilakukan pembimbingan 

dan persetujuan dosen, penulis smelaksanakan survei ke 

perusahaan PT Pusat Edukasi International dan melakukan 

izin berkerja atau magang untuk memperoleh suatu 

masalah di perusahaan yang bertentangan dengan hukum, 

setelah diterima izin berkerja atau magang penulis 

menemukan sebuah topik permasalahan antara pekerja dan 

pengusaha di perusahaan, setelah topik diperoleh penulis 

membuat sebuah laporan proposal yang diajukan kepada 

dosen pembimbing. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap ini setelah melakukan tahap 

persiapan selanjutnya penulis akan mencari data-data atau 

bahan dalam perusahaan PT Pusat Edukasi International 

yang dimana data-data tersebut akan diperbaiki menjadi 

data-data atau bahan yang benar dan sesuai dengan aturan 

undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan 

dengan hukum. 
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Setelah data-data yang di peroleh diperbaiki 

sesuai dengan undang-undang berlaku maka penulis akan 

menyarankan kepada manager perusahaan untuk 

memperbaiki kontrak kerja terhadap karyawan sesuai 

dengan data-data atau fakta-fakta yang sering terjadi 

dilapangan, Setelah data-data dan bahan-bahan yang 

diperbaiki sudah diterima manager dan dipahami maka 

akan dilanjutkan tahap evaluasi terhadap kontrak kerja 

lama dan kontrak kerja baru nantinya supaya hak dan 

kewajiban pekerja tidak dilanggar, setelah tahap evaluasi 

berhasil dan tidak adanya pertentangan pekerja maka akan 

dilanjutkan dengan tahap implementasi yang dimana akan 

diterapkan diperusahaan PT Pusat Edukasi International 

terhadap pekerja. 

 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dalam tahap penilaian dan pelaporan merupakan 

akhir dari penyusunan laporan kerja praktek dan hasil 

penyusunan laporan kerja praktek nantinya akan dinilai 

oleh perusahaan PT Pusat Edukasi International dan 

dinilai oleh dosen pembimbing, dalam tahap akhir ini 

penulis akan menggabungkan data-data yang telah 

didapatkan dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan 

yang digabung menjadi satu kesatuan yang nantinya 

laporan ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan 

untuk membuat perjanjian kerja atau kontrak kerja yang 

sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan 

tidak adanya hak dan kewajiban yang dilanggar oleh 

pengusaha
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A. Jadwal Pelaksanaan 

 

 

Dalam jadwal pelaksanaan penulis akan menjelaskan berkaitan 

dengan tahap pelaksana yang tercantum dalam BAB IV poin C yang 

dimana tahap pelaksanaan terbagi 3 yaitu : tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap penilaian dan pelaporan, yang dimana masing-

masing memiliki jadwal analisa yang berbeda-beda. 

Dalam jadwal pelaksanaan adalah jadwal yang dikerjakan oleh 

penulis dalam menyusun laporan kerja praktek, jadwal kerja laporan 

praktek mulai dilaksanakan oleh penulis sejak tanggal 12 Mei 2019 

sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 yang dimana dalam jadwal kerja 

yang ada pada tabel 4.1 jadwal kerja laporan dihitung dalam waktu 

minggu.  

Pada minggu 1 dan minggu 2 penulis melaksanakan tahap 

persiapan yang dimana telah dijelaskan dalam BAB IV poin C untuk 

proses pelaksanaannya, sedangkan minggu 3 sampai minggu 6 penulis 

melaksanakan tahap pelaksanaan yang dimana telah dijelaskan dalam 

BAB IV poin C untuk proses pelaksanaannya, dan pada minggu 6 sampai 

minggu 8 adalah tahap terakhir kerja praktek yaitu penilaian dan 

pelaporan untuk dinyatakan diterima dan dijadikan buku oleh dosen dan 

pihak staff kampus UIB. 

Berikut penulis akan menyajikan tabel jadwal kerja laporan 

yang dilakukan oleh penulis untuk menyelsaikan laporan kerja praktek, 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Jadwal Kerja Laporan 

 

Keterangan/waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tahap Persiapan         

Tahap 

Pelaksanaan 

        

Tahap Pelaporan 

& Penilaian 
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