BAB IV
METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian
Pada saat melaksanakan laporan kerja praktek berlangsung, penulis
melakukan pendekatan studi lapangan serta analisis dalam mengerjakan tugas
akhir kerja praktek yang dilaksankan pada tempat usaha Ferry Indo Cell
menggunakan cara penelitian Empiris dan dengan cara Normative dengan cara
observasi terhadap permasalahan yang ada pada saat barang tersebut telah berada
di konsumen, dimaan tujuan itu dilakukan unutk memberikan solusi atas
permaslahan yang terjadi di tempat tertentu.
Empiris salah satu analisis informasi

yang membenarkan suatu

kepercayaan dalam sebagamaina adanya benar terjadi atau tidak sesuai dengan
kebenarannya (berbohong) dari beberapa proposrsi. Pedengar merupakan salah
satu unsur yang paling mempengaruhi dari bukti empiris. Meskipun memiliki
sumber - sumber lain dari bukti nyata, seperti memori pikiran yang di ingat, dan
pernyataan dari yang lain pasti akan mencari tahu kembali lagi ke beberapa yang
pernah dialami sebelumnya dan sumber data yang sesuai dengan lapangan atau
fakta yang terjadi. Sedangkan normative adalah peneliatian atau kajian dari
beberapa – beberapa sumber buku.
Proses dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dari tahapan pertama
perencanaan dilakanakan kerja praktek sampai dengan pada hasil penelitian.
B. Obyek Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam objek penelitian pada tahap laporan kerja
praktek adalah Ferry Indo Cell yang sebagaimana sebagai penjualan elektronik
handphone di kota batam. Penulis merupakan salah satu karyawan di Ferry Indo
Cell sekaligus magang yang dimana membuat laporan kerja praktek yang mencari
permasalahan yang terjadi ditempat tersebut. Agar hal tersebut dapat berguna dan
tidak mempersulit penulis untuk mendapatkan data – data yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan laporan kerja praktek yang sedang dijalanin penulis.
Ferry Indo Cell adalah salah satu penjualan yang bergerak dibidang elektronik
handphone di batam yang penyedia nya berupa handphone baru, seken, airpoads,

Rikha Yullina Siagian. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell.
UIB Repository©2020

i-wacth dan lain – lainnya, yang didirikan pada tahun 2017 oleh Fery dan Friyadi
yang didirikan oleh dua beradik saudara, yang beralamat di Komplek Lucky Plaza
Blok G samping Hotel Farmosa yang beroperasi pada setiap hari mulai pukul
09.30 – 18.00 WIB.
C. Teknik Pengumpulan Data
Terdapat beberapa cara ataupun metode untuk mengumpulkan data
dalam laporan kerja praktek ini, data data tersebut diperlukan penulis
untuk menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Metode – metode tersebut
terbagi menjadi dua yaitu :
1. Penelitian kepustakan
Salah satu metode yang dilakukan dengan melakukan penelitian
terhadap data yang ada pada perpusatakan yaitu dengan menganalisis
data atau bahan hukum primer, sukender, ataupun tersier yang dapat
membantu menyelesaikan laporan kerja praktek ini.
2. Studi Lapang
Menyerahkan data ini dapat dilakukan dengan cara ;
1. Wawancara kepada konsumen adalah suatu cara pengumpulan data
dengan tanya jawab ketika kita melakukan transaksi penjualan
handphone,
2. Obseravasi lapangan pelaku usaha dengan konsumen salah satu
pengumpulan

data

dengan

mencermati,

mengamati,

dan

mempelajari kegiatan di lapangan secara langsung.
3. Kousiener

A. Metodologi Pelaksanaan
Teknik

pelaksaan

yang

dilakukan

penulis

dalam

melaksanakan

penyelesaian laporan tugas akhir kerja praktek ini adalah dengan teknik
pelaksaan normative dan empiris, yang mendapatkan data secara langsung
pada lapangan tempat kerja dan menggunkan normative saat penulisan
laporan kerja praktek. Yang dimana penulis akan menggambil data – data
permasalahan yang terjadi di bidang usaha Ferry Indo Cell yang menjual
elektronik handphone.
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Data – data yang akan diperoleh penulis dari teknik pelaksanaan ini akan
penulis camtukan secara langsung pada analisis data dan lampiran pada
laporan kerja praktek. Berikut beberapa tahap yang akan digunakan untuk
menyelesaikan laporan kerja prakek ini adalah :
1. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan adalah kegiatan dimana baru memulai awal
melaksanakan kerja praktek, yakni pertama yang harus dilakukan
penulis adalah menentukan judul kerja praktek, setelah menentukan
judul maka penulis menentukan dan mencari permasalahan hukum
yang terjadi di lapangan kerja praktek.
2. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanan adalah tahap dimana penulis telah bekerja dan
maggang pada bidang usaha elektronik handphone yang bernama Toko
Ferry Indo Cell yang dimana penulis akan menggamati kegiatan dan
permasalahan yang terjadi di lapangan kerja praktek tersebut.
3. Tahap Penilaian dan Pelaporan
Analisis penelitian adalah tahap dimana laporan kerja praktek
penulis sudah disusun dan direvisi oleh dosen pembimbing terkait,
apabila laporan kerja praktek penulis beserta output dalam kerja
praktek ini telah diselesaikan maka akan dilakukan kegiatan finalisasi
yaitu meminta tanda tangan dari pihak pihak terkait seperti dosen
pembimng, ketua prodi, pemilik toko atau usaha.
4. Jadwal Kerja
Penulis bekerja pada Ferry Indo Cell, sejak dari tahun 2018 dan
dimulainya dengan penulis menulis laporan kerja praktek. Dan disaat
itu lah penulis melakukan pertama kali penelitian suatu kegiatan
penyusunan laporan kerja praktek penulis. Gambaran jadwal kerja
praktek penulis sebagai berikut :
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KETERANGAN

MEI

1

JUNI

2

3

4

1

JULY

2

3

4

1

2

Tahap Persiapan

Tahap Pelaksaanaan

Tahap Pelaporan

Tabel 4.6 Tabel Pelaksanaan Kerja Praktek

Note :
a ) Terhitung mulai awal 03 Mei 2019 ( permohonan pelaksanaan kerja
praktek).
b ) 6 Mei 2019 hari senin tanggal mulainya tahap persiapan.
c ) 20 Mei 2019 pada hari senin jatuh tanggal mulainya tahap awal kerja
praktek.
d ) 10 July 2019 hari senin dilaksanakan tahap penelitian serta pengajuan
pelaporan.
e) Tabel ini dihitung sejak dimuali nya kerja praktek.
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3

4

F. Perancangan

mengumpulkan
data

merumuskan
masalah
merancang draft
perjanjian

observasi

menerapakan
sistem

menjelaskan sistem yang
akan diimplementasikan

1. Observasi
Definisi dari Observasi merupakan suatu yang kajian yang
dilaksanakannya pengumpulan data, disini penulis akan melakukan
pengamatan secara langsung ke dalam obyek penelitian untuk mengkaji
dan ikut serta dalam kegiatan yang telah dilakukan dalam waktu beberapa
bulan lamamya oleh Penulis yang berlokasi di Ferry Indo Cell samping
hotel Farmosa.
2. Merumuskan Masalah
Setelah melakukan Observasi dan pengamatan dalam waktu lamanya,
penulis dapat merumuskan masalah apa yang terjadi di tempat usaha Ferry
Indo Cell yang akan di bandingkan dalam Undang – Undang Perlindungan
Konsumen.
3. Mengumpulkan Data
Dengan sesudah dirumuskannya permasalahan yang terjadi, maka
barulah dapat ditentukan oleh penulis maka dapat mengumpulkan data –
data yang berkaitan dalam laporan kerja praktek yang akan diambil sebgai
salah satu maksud dan tujuan serta kesimpulan serta bahan primer dan
sukender.
4. Merancang Kontrak Kerja Waktu Tertentu
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Pada saat melakukan kontrak kerja waktu tertentu rumusan maslaah
yang terjadi ditentukan dan data – data primer serta data – data sekunder
telah didapatkan maka dapat dibuatlah sesuai dengan obyek yang
diinginkan dan

dibuatkan dalam bentuk Rancangan Draft yang akan

dilaksanakan.
5. Menjelaskan Sistem Yang Akan Diimplementasikan
Rancangan Kontrak Kerja Waktu Tertentu dibuatkan dan harus
dijelaskan tentang sistem yang akan dilaksanakan dan diimplementasikan
pada tempat usaha penulis melaksanakan kerja praktek.
6. Menerapkan Sistem
Sesudah di bentuknya sistem maka dijelaskan kepada Pemilik usaha
Ferry Indo Cell yang telah merasakan efek yang positif memakai sistem
kinerjanya dan memperoleh pernyataan setuju maka barulah sistem
tersebut dapat dilaksanakan
7. Evaulasi
Seharusnya setelah dilakukanya transaksi dan telah berjalan dengan
benar barulah mulai dilaksanakan penilianian, dan evaluasi yang efekif
apakah sudah benar hasil dari data yang dikeluarkan dapat digunakan atau
berfungsi untuk tempat usaha dan kemudian akan dievalausi oleh dosen
pembimbing.
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