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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

normatif empiris. Penelitian normatif merupakan pendekatan yang bersifat 

teoritis yang menyangkut asas hukum, peraturan dan sistem hukum dengan 

berdasarkan data-data sekunder. Penelitian empiris dilaksanakan dengan 

meneliti langsung di lapangan, melakukan observasi dan wawancara 

dengan menggunakan data primer sebagai landasan utamanya. 

 Sehingga penelitian normatif empiris yang digunakan penulis dapat 

dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku terhadap peristiwa hukum yang ada dalam 

masyarakat dengan cara terjun langsung ke lapangan dan meneliti melalui 

wawancara ataupun observasi. 

B. Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah Toko Cream Bear yang berlokasi di 

BCS Mall lantai 2 Blok C3 No. 10B, Batam. Toko Cream Bear Batam 

merupakan bergerak di bidang perdagangan fashion dan bag  yang menjual 

tas dengan desain tersendiri bernuansa lucu, konsumen Creambear ada di 

berbagai kalangan usia, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. 

Modelnya yang beraneka ragam banyak menarik perhatian para 

konsumen. Selain itu, wisatawan dari luar Batam juga sering berkunjung 

ke Toko Creambear, mengingat toko ini merupakan franchise Cream Bear 
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pertama yang ada di Indonesia. Tas serta gantungan yang dijual di Toko 

Creambear di impor dari negara asalnya, yaitu Hongkong.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan 

berbagai teknik untuk mengumpulkan data, yakni data primer maupun 

sekunder. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pengurus toko 

dan karyawan setempat untuk mendapatkan berbagai informasi maupun 

pendapat dari nya, serta berdasarkan kejadian-kejadian yang pernah terjadi 

dengan dikaitkan pada perjanjian kerja antara badan usaha dengan tenaga 

kerja berdasarkan peraturan sebagai berikut: 

1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

2.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu 

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor-150/MEN/1999 tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Harian Lepas 

4. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi secara langsung di 

tempat penulis melaksanakan kerja praktek. Cara studi kepustakaan adalah 

metode yang akan digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data, 

yakni data-data yang diperoleh dari berbagai sumber buku dikumpulkan, 

kemudian ditarik kesimpulan atau inti dari peraturan perundang-undangan 

terkait Hukum Ketenagakerjaan khususnya mengenai PKWT. Kemudian 
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dari bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan antara 

lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait Perjanjian kerja 

akan diolah datanya oleh penulis.  

1) Bahan hukum primer 

Sumber dari hukum primer yaitu peraturan perundang-

undangan, yang berkaitan erat dengan penelitian yang 

dilaksanakan. 

a. Peraturan Perundangan 

Peraturan yang berlaku secara tertulis yang didalamnya 

terkandung norma yang dapat mengikat umum yang dibentuk 

oleh pemerintah yang mempunyai wewenang untuk itu sesuai 

dengan prosedur yang berlaku.  

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam 

pelaksanaan kerja praktek ini adalah doktrin hukum yang dikumpul 

dari literatur hukum, artikel, hasil penelitian maupun website yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Serta juga dengan melakukan 

observasi dan wawancara langsung dengan pihak pengurus 

maupun pekerja dan melakukan dokumentasi di tempat penulis 

melaksanakan kerja praktek. 

Beberapa definisi mengenai bahan hukum sekunder yang 

digunakan oleh penulis dalam melaksanakan kerja praktek, antara 

lain: 
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a. Wawancara 

Pengertian wawancara menurut Esterberg yang 

diterjemahkan oleh Sugiyono, wawancara merupakan suatu  

pertukaran informasi ataupun ide yang dilakukan olehh 2 orang 

sehingga dapat menemui suatu titik makna dalam topik 

tersebut. 

Sehingga dapat diartikan bahwa wawancara merupakan 

suatu komunikasi langsung antara pembicara dengan 

pendengar tanpa melewati perantara secara bergiliran dan 

sering kali peran itu menyatu.  

b. Doktrin Hukum 

Doktrin merupakan suatu pernyataan yang dituangkan 

kedalam bahasa oleh semua ahli hukum. dan hasil 

pernyataannya pun disepakati oleh seluruh pihak.
1
 

c. Dokumentasi 

Adapun pendapat ahli yaitu dari Hamidi, yang 

menyatakan bahwa metode dokumentasi merupakan suatu 

catatan penting dari lembaga atau organisasi ataupun 

perorangan sebagai suatu informasi.
2
 

Kemudian menurut Sugiyono, bentuk dari dokumentasi 

dapat berupa tulisan ataupun karya-karya tertentu. 

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data atau 

                                                           
1
 Wikipedia Ensiklopedia. Doktrin Hukum. https://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin_hukum. Diakses 

tanggal 14 Juli 2019 
2
 Metode Penelitian. http://eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf . Diakses tanggal 14 Juli 

2019 
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dokumen dari berbagai sumber terpercaya mengenai 

narasumber yang dilakukan oleh peneliti.
3
 

Dari pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

dokumentasi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data dari berbagai hal terkait proyek 

yang dilakukan.  

d. Observasi 

Observasi adalah suatu sistematika untuk mengamati dan 

mencatat keseluruhan unsur yang terdapat dalam suatu objek 

penelitian. Hal ini dikemukakan oleh Nawawi dan Martini 

(1992:74).
4
 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat 

menjelaskan berbagai hal yang terdapat dalam bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

a. KBBI 

Kamus resmi yang penyusunannya dilakukan Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sehingga dapat 

dikategorikan sebagai acuan paling tinggi dalam bahasa 

Indonesia.
5
 

 

 

                                                           
3
 Ibid.  

4
 Ibid. 

5
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia . Diakses tanggal 26 Juli 2019 
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D. Metodologi Pelaksanaan 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini, penulis membuat sebuah proposal kerja 

praktek terlebih dahulu, dan setelah itu, penulis meminta 

persetujuan dari pihak pengurus di toko Cream Bear agar dapat 

melakukan kerja praktek disana sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan. 

2. Tahap pelaksanaan 

Penulis memulai kerja praktek pada tahap ini. Selain itu, 

penulis juga mencari berbagai informasi dan sumber data terkait 

ketenagakerjaan yang terjadi di Toko Cream Bear Batam 

berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No. KEP.100/MEN/VI/2004. Dan perjanjian tertulis 

yang dibuat penulis juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

yang berlaku, yang mementingkan hak dan kewajiban para pihak 

dengan adil. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap ini, penulis menyusun data yang telah 

dikumpulkan, yakni laporan kerja praktek, evaluasi, dan hasil 

akhil dari laporan kerja praktek ini. Setelah itu penilaian akan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pengurus dari Toko Cream 

Bear serta evaluasi oleh dosen pembimbing. Dan pada akhirnya, 
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laporan kerja praktek ini akan dikumpulkan dalam bentuk 

hardcopy kepada BAAK Universitas Internasional Batam. 

 

E. Jadwal Kerja 

Keterangan 
Minggu 

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

Tahap Persiapan √ √             

Tahap Pelaksanaan   √ √ √ √ √ √ √ √     

Tahap Penilaian & Pelaporan           √ √ √ √ 

 

Tabel 4.1. Jadwal Kerja 

Catatan : 

1. Izin kerja praktek akan diajukan kepada perusahaan tanggal 28 

Mei 2019 

2. Pada tanggal 04 Juni 2019, penulis akan mulai melaksanakan 

kerja praktek di Toko Cream Bear Batam 

3. Pada tahap pelaksanaan, termasuk mengumpulkan data dan 

informasi langsung di tempat lokasi kerja praktek, dan 

merancang luaran proyek serta menyerahkannya kepada 

stakeholder. 
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4. Setelah dilakukan penyerahan, akan di revisi final menjadi lebih 

baik sebelum di implementasikan oleh stakeholder yang 

bersangkutan. 

5. Mulai tanggal 25 Juli, tahap pelaporan dan penilaian akan 

dilakukan. 

6. Laporan kerja praktek dalam bentuk tabel ini dilaksanakan dalam 

hitungan per minggu 

7. Jadwal penulis bekerja di Toko Cream Bear adalah dari hari 

Senin sampai dengan Sabtu jam 10.00 WIB hingga jam 18.00 

WIB (estimasi). 

F. Proses Perancangan 

Dalam proses perancangan ini, perlu dibagi beberapa tahapan yang 

lebih detil agar dapat luaran kerja praktek ini dapat tercapai dengan  baik, 

tahapan proses perancangan ini antara lain: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, penulis melihat dan mengetahui bahwa toko 

tersebut belum memiliki perjanjian tulis dengan tenaga kerjanya. 

Perjanjian yang dilakukan hanya semata-mata perjanjian lisan. 

Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi tenaga 

kerja yang bersifat PKWT apabila terdapat sengketa dikemudian 

hari. Sehingga, penulis disini ingin menerapkan suatu perjanjian 

antara badan usaha dengan tenaga kerja nya sesuai UU No. 13 

tahun 2003 serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku di 
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Indonesia. Hal ini untuk memberikan kepastian serta 

perlindungan hukum kepada para pihak. 

2. Perancangan proyek 

Pada tahap perancangan ini, penulis akan mencoba untuk 

merancang suatu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang 

berupa draft perjanjian untuk tenaga kerja yang bekerja di Toko 

Cream Bear. 

Hal ini dikarenakan Toko Cream Bear dengan tenaga kerja 

nya belum atau tidak mempunyai perjanjian sama sekali untuk 

mengikat kedua belah pihak, yang selama ini hanya didasarkan 

pada suatu perjanjian secara lisan. Berdasarkan hal ini, penulis 

merancang draft dari Perjanjian Kerja Waktu Tentu yang 

memuat beberapa hal penting dan wajib dilaksanakan oleh kedua 

belah pihak, yaitu: 

a. Masa kerja 

b. Lingkup kerja 

c. Waktu kerja 

d. Gaji dan fasilitas 

e. Peraturan tata tertib kerja 

f. Perselisihan 

g. Mangkir 

h. Tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian 

i. Tanda tangan kedua belah pihak 
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3. Pembuatan 

Setelah perancangan dibuat oleh penulis, penulis akan 

langsung membuat draft perjanjian untuk toko tersebut. Pasal 

demi pasal akan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban para 

pihak tanpa menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak. 

Perjanjian ini dibuat dengan seadil-adilnya. 

 

4. Implementasi 

Setelah penulis membuat draft perjanjian tersebut, penulis 

dan pihak perusahaan juga akan menerapkannya langsung pada 

tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di toko sampai dengan 

tahap penandatanganan oleh kedua belah pihak. Sehingga dapat 

terciptanya suatu kepastian hukum bagi para pihak. 
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Gambar 4.1 Proses Perancangan Luaran Proyek  
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