
BAB IV 

METODOLOGI 

A. Rancangan Penelitian 

 Adapun metode yang digunakan penulis untuk 

melaksanakan kerja praktek yang berjudul Penerapan Perjanjian Kerja 

Bagi Karyawan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Di Home Industry 

Sagu Bermerek SuperStar Cdengan menggunakan metode 

pengumpulan data secara normatif serta pengumpulan data scara 

empiris. Metode normatif merupakan sebuah metode pengumpulan 

data yang berupa data yang sudah tertulis dan penulis dapat 

mendapatkan data tertulis tersebut melalui perpustakaan ataupun 

dengan bantuan internet dengan melakukan pencarian jurnal ataupun 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

Sedangkan untuk metode empiris tersebut merupakan data yang 

bersifat sosiologis yang terdapat dilapangan dimana penulis akan 

menerjun kelapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

untuk penelitian ini. Untuk data yang dihasilkan dari penelitian 

tersebut dapat digunakan sebagai referensi dimana perjanjian lisan 

yang sebelumnya berlaku untuk kedua belah pihak dari sisi efisiensi 

perjanjian lisan tersebut sehingga penulis dapat meberikan solusi yang 

tepat dan dapat berlaku secara efisiensi terhadap para pekerja dan 

penerima kerja di Home Industry Super Star C tersebut dengan 

menerapkan perjanjian yang bersifat tertulis tersebut.
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B. Objek Penelitian 

Bahwa pada objek penelitian ini penulis menjadikan Home 

Industry Super Star C sebagai tempat kerja praktek dimana pada 

akhirnya penulis menentukan untuk mengambil permasalahan tentang 

hak dan kewajiban pekerja dengan pemilik usaha melalui perjanjian 

kerja secara tertulis berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan memberikan solusi yang tepat sehingga dapat 

menyelesaikan serta bermanfaat bagi Home Industry Super Star C 

dalam meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban 

masing-masing pihak yang bekerja dalam usaha tersebut. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara metode 

wawancara dan survei kepada pekerja di usaha tersebut. Tujuan 

wawancara dan survey adalah untuk mendapatkan data, dengan 

adanya wawancara dan survei bisa mengetahui kondisi usaha serta 

kondisi pekerja yang bekerja dalam lingkungan usaha tersebut. 

Berikut terdapat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada 

supervisor dan pemilik usaha tersebut ; 

1. Selama ini apakah ada keluh kesah dari para pekerja disini 

maupun pekerja waktu tertentu ? 

2. Menurut bapak/ibu apa alasan yang menyebabkan 

karyawan tersebut mangkir kerja ? 
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3. Menurut bapak/ibu apakah ada permasalahan lain selain 

pekerja yang mangkir kerja ? 

D. Metodologi Pelaksanaan 

Beberapa tahap yang akan dilakukan oleh penulis dalam 

penyelesaian laporan kerja praktek tersebut, diantaranya : 

1. Tahap Persiapan  

Dalam tahap ini penulis akan melakukan observasi 

ke tempat kerja praktek penulis dengan tujuan mencari 

tahu kendala yang terjadi di tempat kerja praktek tersebut 

kemudian meminta izin dari dosen pembimbing mengenai 

laporan kerja praktek yang akan dikerjakan serta izin dari 

pelaku usaha yang bertanggung jawab di tempat kerja 

praktek penulis. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Di tahap ini penulis akan mencari data-data yang 

dapat dijadikan referensi yang dapat membantu 

penyelesaian laporan kerja praktek yang dikerjakan oleh 

penulis. Kemudian menganalisa prosedur dari pelaku 

usaha terhadap karyawannya serta mencari solusi terbaik 

untuk masalah yang ada di tempat kerja praktek penulis 

sesuai dengan tujuan proposal kerja praktek yang telah 

ditulis oleh penulis dan melakukan evaluasi selama tahap 

pelaksanaan tersebut.  
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3. Tahap Penilaian dan Pelaporan  

Di tahap ini penulis akan menyusun laporan kerja 

praktek sesuai dengan hasil pelaksanaan kemudian hasil 

dari laporan kerja praktek tersebut akan di serahkan ke 

atasan penulis untuk penilaian dan juga akan diberikan 

kepada untuk dievaluasi oleh dosen pembimbing dalam 

memberikan penilaian terhadap laporan kerja praktek yang 

telah dibuat oleh penulis dan mengumpulkan Hardcover 

kepada BAAK. 

E. Jadwal Kerja 

Pengerjaan Kerja Praktek dimulai dari 21Mei 2018 sampai 31 

Juli 2018, tabel 1 beriku ini menyajikan jadwal dari 3 tahap yang 

dilaksanakan. 

Tabel 1. Jadwal Pengerjaan Kerja Praktek 

 

Dalam tahap persiapan, penulis memulai dari permintaan izin 

untuk melakukan kerja praktek di jam kerja serta izin untuk pencarian 

dan pengambilan informasi-informasi dari perusahaan sehubungan 

      Tanggal 

Tahap  

Mei Juni Juli 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Tahap Persiapan             

Tahap Pelaksanaan             

Tahap Penilaian             
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dengan masalah yang berkaitan dengan judul kerja praktek yang 

berguna untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktek. Dalam tahap 

pelaksanaan, penulis mengobservasi hak-hak pekerja yang diberikan 

oleh pemilik usaha kepada para pekerja. Apakah telah sesuai dengan 

UU Ketenagakerjaan 2003 melalui 2 cara, yaitu survei dan juga 

wawancara langsung kepada pemilik usaha dan juga supervisor. 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahap ini adalah 28 Mei 

2018 sampai 30 Jun 2018.Dalam tahap penilaian dan pelaporan, 

penulis menyimpulkan dan membuat sebuah laporan akhir yang 

didasarkan pada semua informasi-informasi yang telah dikumpulkan 

serta bukti-bukti ataupun data-data yang dikumpulkan melalui survei 

dan juga wawancara kemudian dibandingkan dengan Peraturan 

Perundang-undangan Indonesia yang sesuai. Dan juga akan dilakukan 

penilaian langsung oleh pemilik usaha Home Industry Super Star C 

serta penilaian dari dosen melalui presentasi dari penulis. Lama 

pengerjaan laporan kerja praktek ini adalah 3 bulan. 

F. Perancangan 

Dalam proses perancangan membutuh flowchart, dimana 

flowchart merupakan bagan-bagan yang mempunyai arus yang 

menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. 

Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma.  Berikut ini 

adalah flowchart dari tahapan proses pengerjaan penerapan perjanjian 
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kerja bagi pekerja secara lengkap dari perusahaan kepada pekerja yang 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Proses Perancangan 
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