
BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metodologi penelitian berasal dari 2 (dua) kata yang terdiri atas 

kata, metodologi dan penelitian. Awalnya kata metodologi berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu kata methodos yang berarti cara, dan logos yang 

berarti ilmu, sehingga metodologi dapat diartikan dengan suatu tahapan 

cara yang berkaitan dengan metode, peraturan, atau prosedur yang diikuti 

dalam ilmu pengetahuan.  

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan 

cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun 

laporan .1 Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, 

berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan 

dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, 

data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.2 

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dalam 

pelaksanaan penyusunan laporan ini, metode penelitian empiris berarti 

penelitian yang dilaksanakan berdasarkan adanya data-data lapangan 

sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. 

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat 

1 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2003), 
hlm 1. 
2 Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset (UII Press, t.t, Yogyakarta), hlm 55. 
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sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat 

yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.3 

Bentuk pelaksanaan metode penelitian empiris yang akan penulis 

lakukan adalah dimana penulis akan melakukan observasi di lapangan 

kerja yaitu pengumpulan data melewati wawancara kepada pihak yang 

bersangkutan serta pengumpulan data fisik berisikan informasi yang 

berkaitan dengan penelitan yang diteliti. 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan digunakan penulis adalah surat 

perjanjian jual beli antara pemasok buku dengan Sekolah Theodore Batam 

dalam menjalin hubungan kerjasama sebagai produsen dan konsumen. 

Dengan adanya perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum tetap 

dapat memperlancar proses terjalinnya hubungan kerja yang beritikad 

baik. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

dengan melakukan wawancara kepada beberapa pemasok dan pihak 

management sekolah yang bertugas sebagai pembeli atau pihak yang 

berinteraksi langsung dengan para pemasok buku untuk mengetahui hak 

dan kewajiban apa yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat para pihak 

untuk menjalin kerjasama, yang dalam hal ini adalah penulis sendiri. 

D. Metodologi Pelaksanaan 

3 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 
hlm. 43. 
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1) Tahap Persiapan 

Penulis akan mengajukan surat izin kepada Sekolah dimana 

tempat penulis bekerja, untuk dijadikan tempat penelitian serta 

pengambilan data dan sebagai obejk materi dalam penulisan ini. 

Penelitian ini akan berlangsung selama kurang lebih tiga (3) bulan 

lamanya. Penulis juga akan melakukan pencarian data di perpustakaan, 

pada jurnal karya tulis doktrin (pendapat hukum), buku, website. 

Penulis juga akan melakukan wawancara kepada pihak admin 

sekolah yang telah mendedikasi dirinya selama 12 tahun di Sekolah 

Theodore yaitu Ibu Thresia Dorma Aritonang. Beliau sangat 

membantu Penulis dalam hal memberikan informasi yang diperlukan 

berkenaan dengan laporan kerja praktek Penulis, seperti sejarah 

dibangunnya Sekolah Theodore, perpindahan atau pergantian Yayasan 

Sekolah Theodore dari tahun ke tahun. 

Dalam penulisan ini Penulis sebagai pihak yang bekerja pada 

bagian pemesanan buku, dimana penulis sebagai pihak yang mewakili 

Sekolah dan melakukan perjanjian kerjasama jual beli kepada pihak 

penerbit buku, maka dalam hal ini Penulis mengerti dan cukup 

menguasai tentang bagaimana sistem yang diberlakukan di Sekolah 

Theodore terkait hubungan kerjasama dengan pihak lain. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Sebelum melakukan tahap pelaksanaan Penulis akan 

melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Sekolah Theodore 
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terkait masalah-masalah yang akan dibahas oleh Penulis dan menjadi 

tempat pelaksanaan Kerja Praktek Penulis. Penulis melakukan 

observasi terkait permasalahan yang telah terjadi di Sekolah Theodore 

terkait Hukum Perjanjian. Sebelum menindaklanjuti pelaksanaan Kerja 

Praktek, Penulis mengajukan Proposal Kerja Praktek ke Sekolah 

Theodore dalam hal untuk mendapatkan izin melakukan Kerja Praktek 

sebagai salah satu syarat kelulusan. 

Setelah mendapatkan izin dari Sekolah tempat dimana akan 

menjadi lokasi untuk penelitian, penulis akan mengumpulkan data fisik 

maupun informasi dari hasil wawancara kepada narasumber yang 

terkait dengan penelitian ini. Seperti ketentuan yang harus 

diberlakukan dalam perjanjian yang akan dibuat nantinya, ketentuan 

yang dimaksud adalah segala aturan yang akan dipakai saat menjalin 

hubungan kerjasama, baik aturan pembayaran, masa waktu, rabat yang 

diberlakukan, pengembalian produk dan aturan lainnya. 

3) Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap ini, setelah pengumpulan data dan hasil dari tahap 

pelaksanaan telah selesai dilakukan, penulis akan membuat laporan 

atas hasil penelitian yang ada berdasarkan data-data yang terkumpul 

selama melakukan Kerja Praktek, serta berdiskusi dengan atasan dalam 

hal untuk memeriksa dan memberikan nasihat ataupun masukan yang 

diperlukan untuk mendukung laporan penulisan ini. Dibimbing juga 
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oleh dosen pembimbing untuk memantau pelakasanaan penelitian dan 

memberikan kritikan dan evaluasi pada penulisan ini. 

E. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Dalam kegiatan Kerja Praktek penulis akan membuat jadwal kerja 

di Sekolah Theodore Baam sebagai berikut : 

1. Hari Senin – Jumat : 07:30 – 16:30 WIB 

2. Hari Sabtu & Minggu : - 

Laporan Kerja Praktek ini diperkirakan akan selesai dalam 

jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu mulai dari tanggal 20 Agustus 2018 

s/d 30 November 2018. Dalam jangka waktu tersebut akan 

dilaksanakan semua metodologi pelaksanaan kerja praktek, yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap penilaian dan pelaporan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Tahap Proses Perancangan 

Note: 

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

Tahap 
Persiapan 

● ● ● 
         

   

Tahap 
Pelaksanaan    

● ● ● ● ● ● ● ● 
 

   

Tahap 
Penilaian 

dan 
Pelaporan 

           
● 

 

● 

 

 

● 

 

● 
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- Dihitung mulai tanggal 12 Mei 2018 (permohonan izin tempat Kerja 

Praktik). 

- 14 Mei 2018 hari Senin sebagai tanggal mulainya tahap persiapan. 

- 4 Juni 2018 hari Senin sebagai tanggal mulainya tahap pelaksanaan. 

- 16 Juli 2018 hari Senin sebagai tanggal mulainya tahap penilaian dan 

pelaporan. 

- Tabel ini dihitung dengan catatan per – minggu 
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