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BAB IV 
METODOLOGI  

 
A. Metode Pelaksanaan  

 
1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, Penulis akan melakukan survei lokasi 

kerja, permohonan izin untuk melakukan kerja praktek pada jam kerja dan 

izin melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik 

yang diangkat oleh Penulis dalam Kerja Praktek.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap pelaksanaan tersebut Penulis akan melakukan 

pengumpulan sumber data sebagai sumber penelitian dalam Kerja 

Praktek yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Sumber data yang 

diperoleh Penulis dalam melakukan penelitian tersebut adalah sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang 

Penulis ambil yaitu melalui interview dan wawancara terhadap 

pengurus/anggota direksi serta karyawan-karyawan yang ada di dalam 

Toko MGTI Batam. Penulis juga mengamat langsung bagaimana proses 

pemeriksaan barang yang dilakukan oleh para pegaiwai toko sampai 

barang tersebut diserahkan kepada perusahan jasa pengiriman barang. 

Sedangkan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-

sumber yang telah ada yaitu dari studi kepustakaan. 

 

3. Tahap Pelaporan 
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 Setelah kerja praktek dilaksanakan, maka pada tahap 

pelaporan Penulis mengolah dan meneliti data dan informasi yang telah 

diperoleh dari pelaksanaan kerja praktek di Kantor Toko MGTI Batam, 

yang kemudian dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di 

Indonesia. Kemudian dalam tahap tersebut Penulis juga merancangkan 

output yang merupakan hasil dari Kerja Praktek yang berlangsung di 

Toko MGTI Batam dan setelah itu output tersebut akan diberikan 

kepada seluruh pengurus/anggota direksi, manajemen dan karyawan 

untuk diberi penilaian. Kemudian akan dievaluasi oleh dosen 

pembimbing baik dalam kunjungan ke tempat kerja ataupun dalam 

bentuk sidang presentasi. 

 

.  

 

B. Jadwal Kerja 
 

 
Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tahap 
Persiapan 

● ●              

Tahap 
Pelaksanaan 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    

Tahap 
Penilaian dan 

Pelaporan 

            ● ● ● 

 
 

Note : 
- Dihitung mulai sejak tanggal 1 Juni 2016 ( permohonan izin tempat KP ) 
- Tanggal 1 Juni 2016 hari Rabu sebagai tanggal mulainya tahap persiapan 
- Tabel ini dihitung dengan catatan per – minggu  
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 Penulis akan melaksanakan Kerja Praktek di Toko MGTI 

Batam dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan kalender, dimulai sejak 

tanggal 1 Juni 2016 sampai tanggal 31 Agustus 2016. Berhubung Penulis 

adalah karyawan tetap pada kantor tersebut sejak tangga 04 Januari 2016 

hingga sekarang maka waktu kerja praktek mulai dari hari Senin sampai 

hari Jumat yaitu pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan 

untuk hari Sabtu pada pukul 08.15 WIB sampai dengan 12.00 WIB. 

 

C. Perancangan (Proyek Deliverable) 
 

Sebelumnya Penulis telah membahas bahwa ruang lingkup Penulis 

dalam melaksanakan kerja praktek tersebut meninjau dari 2 sisi yaitu 

terhadap perlindungan konsumen dan perlindungan hukum terhadap pemilik 

toko, sehingga  Penulis secara garis besar merancangkan 4 (empat) output 

diantaranya 3 (tiga) output utama dan 1 (satu) output pendukung yang 

memberikan kepastian dan kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang timbul dalam Toko Online MGTI Batam khususnya mengenai 

perlindungan konsumen maupun pemilik toko di MGTI Batam ini. 
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