	
  

BAB IV
METODOLOGI
A.

Racangan Penelitian

	
  
Dalam melaksanakan penelitian, pada umumnya ada dua metode
yang dapat digunakan yaitu metode penelitian secara empiris dan
normatif. Penelitian secara empiris merupakan penelitian yang dimana
dilakukan observasi turun ke lapangan secara langsung untuk
mendapatkan sejumlah data dan jawaban yang diperlukan, selain
daripada itu penelitian secara empiris biasanya dipakai untuk melihat
secara langsung bagaimana suatu hukum dapat bekerja dilingkungan
masyarakat, sedangkan untuk penelitan secara normatif merupakan
penelitian yang dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan data, data
pendukung atau studi dokumen yang diperlukan dari perpustakaan untuk
penelitian tersebut. Data pendukung atau biasanya disebut dengan data
sekunder adalah ketentuan perturan Undang- Undang, teori hukum dan
lainnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian hukum secara empiris karena penulis
meneliti secara langsung dan melakukan observasi ke lokasi untuk
mencari, mengumpulkan sekaligus menganalisa agar dapat membantu
penulis

untuk

diimplementasikan
B.

membuat

rancangan

dalam

perjanjian
perusahaan

yang

akan

tersebut.

Objek Penelitian
Objek yang digunakan penulis untuk membuat laporan kerja
praktek berserta penelitian adalah toko Perfect Shoes Care yang
bergerak dalam bidang jasa yang membersihkan sepatu secara
profesional dan juga menawarkan produk pembersih sepatu dengan nama
Shoe Cleaner yang mana akan menjadi salah satu sumber informasi bagi
penulis, Perfect Shoes Care berdiri pada tanggal 27 Januari 2019
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tepatnya pada awal tahun ini yang beralamat di Ruko Greenland Blok K
Nomor 01, di belakang Morning Bakery Greenland, Batam. Jam
operasional kerja dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan jam
20.00 WIB malam setiap harinya.
C.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan kerja praktek ini, Penulis melakukan
beberapa tahapan untuk mengumpulkan data yaitu dimulai dari mencari
informasi berupa peraturan yang berlaku agar dapat digunakan dalam
penelitian penulis seperti data sekunder yaitu Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata, Jurnal, buku buku lainnya melalui studi kepustakaan,
kemudian menulis dan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang
diperlukan,

kemudian

merencanakan

jadwal

untuk

mengunjungi

perusahaan tersebut dan melakukan observasi sekaligus wawancara
singkat atas pertanyaan yang telah dikumpulkan. Setelah merencakan
jadwal, penulis menghubungi perusahaan dan panggilan diterima oleh
bagian Administrasi perusahaan, tetapi penulis tidak bisa mendapat
kepastian untuk berkunjung disaat itu juga karena harus mendapat izin
dari manajer terlebih dahulu. Seminggu kemudian, penulis mencoba
menghubungi

kembali

dan

akhirnya

mendapat

jawaban

untuk

mengunjungi perusahaan tersebut. Penulis melakukan wawancara singkat
dengan manajernya langsung dan ditemani oleh karyawan bagian
administrasinya, berawal dari pengenalan hingga pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan oleh penulis dijawab dengan jelas oleh manajer maupun
admin tersebut.
D.

Metodologi Pelaksanaan

	
  
Agar laporan kerja praktek dapat diselesaikan maka Penulis
perlu melaksanakan penelitian yang menggunakan metode penelitian
Hukum Empiris dengan mengkaji berbagai data sekunder dan Hukum
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Empiris dari hasil observasi, wawancara dan eksperimen di perusahaan
Perfect Shoes Care mengenai standar kerjasama antar perusahaan dengan
Endorser. Berikut keterangan tiap tahapan:
1.

Tahap Persiapan, pencarian terhadap lokasi atau tempat untuk
melaksanakan kerja praktek akan disurvei. Kemudian memilih
paling tidak 3 tempat untuk ditawarkan penulis atas kerja
praktek tersebut. Jika sudah ada yang disetujui, maka Penulis
akan menyusun rangkaian perencanaan kerja praktek yang akan
dilakukan supaya tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan
dan menjelaskan maksud dari rencana tersebut kepada pemilik
usaha, serta meminta izin untuk melaksanakan kerja praktek di
tempat tersebut. Pemilik perfect shoes care memberikan
persetujua akan tawaran dari penulis.

2.

Tahap

pelaksanaan,

dalam

tahap

ini

Penulis

akan

mengumpulkan sumber data yang berkaitan, Penulis akan
melakukan wawancara atas kegiatan operasional kemudian
dilanjutkan dengan observasi untuk mengetahui kondisi yang
sebenarnya dan berhubungan dengan Endorser serta melakukan
pelaporan mengenai judul dan memperbaiki kesalahan dalam
membuat perancangan perjanjian kerjasama.
	
  
3.

Tahap Penilaian dan Pelaporan, tahap terakhir Penulis akan
memulai dari menindaklanjuti data-data yang sudah terkumpul
dan hasil penelitian yang ada dan menyusunnya dalam sebuah
laporan kerja praktik. Kemudian dalam tahap penilaian akan
dilakukan oleh pimpinan perusahaan Perfect Shoes Care dan
kemudian akan dievaluasi oleh dosen pembimbing dari penulis.
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Jadwal Kerja
Menyusun atau membuat jadwal sangat diperlukan dalam
melaksanakan

penelitian

agar

tidak

tertunda

nantinya,

penulis

melaksanakan kerja praktek dimulai dari tanggal 01 Juli 2019 sampai
dengan 31 Oktober 2019. Berikut adalah jadwal yang dibuat oleh penulis
dalam penelitian penulis:
Keterangan

Jadwal praktek minggu ke 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Persiapan

Perlaksanaan

Penilaian
dan
Pelaporan

	
  
Tabel	
  4.1	
  	
  Jadwal	
  Kerja	
  Praktek	
  
	
  

Dalam jadwal tabel diatas minggu pertama yaitu tanggal 01
Juli 2019 sampai dengan minggu ketiga yaitu 19 Juli 2019 penulis
melakukan pencarian studi perpustakaan, mempersiapakan dokumen
yang diperlukan untuk penelitian dan membuat permohonan izin ke
tempat dimana penulis akan melaksanakan kerja praktek. Berikutnya
minggu ke empat hingga minggu ke sembilan penulis melaksanakan
tahap pelaksanaan yang dimana sesuai dengan jam operasional kerja
dari pukul 10.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dan minggu ke
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sepuluh hingga minggu ke tiga belas penulis sampai pada tahap
penilaian dan pelaporan.
F.

Perancangan
Perencanaan perancangan yang dilakukan oleh penulis adalah
dimulai dari tahap pertama yaitu melakukan observasi ke lokasi dimana
penulis sudah mendapat persetujuan untuk melaksanakan kerja praktek
pada toko perfect shoes care, kemudian melakukan wawancara singkat
atas informasi apa saja yang dibutuhkan oleh penulis merumuskan
kekurangan atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.
Setelah menganalisa penulis mengumpulkan beberapa data terkait
penelitian masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan membuat
kesimpulan yang dimana penulis akan merancang suatu perjanjian yang
nantinya akan dijelaskan kepada pihak perusahaan dan akan diterapkan
oleh perusahaan tersebut dengan kata lain output yang diberikan dari
penulis untuk pihak perusahaan tempat dimana penulis melaksanakan
kerja praktek.
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Melaksanakan observasi ke lokasi

Wawancara singkat dan merumuskan masalah

Mengumpulkan data dan menganalisa

Merancang perjanjian dan menjelaskan perjanjian yang akan diterapkan

Menerapkan perjanjian

Implementasi dan mengevaluasi hasil

Tabel 4.2 Perancangan Kerja Praktek
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