
Universitas Internasional Batam 

 

BAB IV 

METODOLOGI 

 

 

A. Metodologi Penelitian 

 

 

Menurut KBBI, “metodologi” memiliki pengertian ilmu tentang 

suatu metode sedangkan “penelitian” secara etimologis berasal dari kata re 

dan search yang berarti pencarian berulang-ulang. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang dipakai untuk 

mencari atau menemukan sesuatu yang bermakna secara berulang-ulang. 

Adapun penelitian dilakukan sebagai salah satu upaya manusia untuk 

mendapatkan suatu kebenaran atau suatu cara untuk 

menyelesaikan/memecahkan permasalahan, memahami kondisi sekitar atau 

bahkan untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan baru lainnya. Penelitian 

hadir sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen yang 

berkaitan satu dengan lainnya agar bisa berfungsi. Elemen-elemen tersebut 

berupa adanya suatu permasalahan, teori dan konsep-konsep ilmiah, 

variable, hipotesis, populasi, sampel, dan teknik sampling, data instrumen 

pengumpul data serta teknik analisis data.  Ahli Ary, Jacobs, dan Razafieh 

(1992:44) menyatakan bahwa penelitian bisa dirumuskan sebagai 

pendekatan ilmiah untuk mengkaji suatu masalah ataupun menjadi usaha 

untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat dipercaya. Penelitian sendiripun 

memiliki beragam klasifikasi, seperti : 

1. Penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. 

2. Penelitian berdasarkan bidang ilmunya. 

3. Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaanya. 

4. Penelitian berdasarkan tujuannya. 

5. Penelitian berdasarkan pemakainya. 

Kembali lagi bahwa keseluruhan ragam penelitian dilakukan sesuai 

dengan kondisi/permasalahan/kebutuhan yang dialami oleh si peneliti. 

Keseluruhan ini dilakukan demi si peneliti bisa menemukan jawaban atau 
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pengetahuan yang bisa dipercayainya dan dapat dibuktikan kebenarannya. 

Bahkan saat melaksanakan suatu penelitian, si peneliti merangkum 

pertanyaan sebanyak-banyaknya atas penelitian tersebut dan berusaha untuk 

bisa menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Salah satu kunci penting dalam 

melakukan penelitian adalah ke-sistematisan. Sistematis yang dikenakan 

pada suatu masalah akan mempermudah si peneliti menemukan solusinya. 

Maka dari itu muncullah metode-metode yang digunakan untuk bisa 

memecahkan suatu permasalahan secara sistematis. Seperti yang sudah 

disebutkan di atas bahwa suatu penelitian memiliki klasifikasi dalam 

pelaksaannya, salah satunya adalah penelitian berdasarkan bidang ilmu. Pada 

penulisan laporan ini, penulis melakukan penelitian berdasarkan bidang ilmu 

hukum Adapun metode penelitian dalam bidang hukum ada dua, metode 

penelitian hukum secara normatif dan metode penelitian hukum secara 

empiris. 

Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dengan bersandar pada peraturan-peraturan tertulis,  

penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian perpustakaan karena 

data-data yang diperlukan hanyalah data yang bersifat sekunder. Berbeda 

dengan metode penelitian empiris, metode penelitian empiris merupakan 

metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung 

ke dalam masyarakat. Metode ini melihat hukum dalam keadaan nyata 

sehingga peneliti perlu mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lingkungan 

tersebut baik dari wawancara terhadap narasumber ataupun dari pengamatan 

secara langsung. Dan ada juga metode penelitian normatif-empiris yang 

merupakan penggabungan dari kedua metode tersebut di atas. Metode ini 

mengenai pengimplementasian dari hukum/peraturan normaitf terhadap 

pelaksaanya di lapangan. 

Penulis sendiri dalam menyusun laporan ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif-empiris. Hal ini menjadi pilihan penulis karena 

objek penelitian penulis merupakan penggabungan dari suatu peraturan yang 

Rossella Kusmiadi. Pendaftaran Online Single Submission pada PT Narayana Batam Perkasa, 2019. 
UIB Repository©2019



Universitas Internasional Batam 

 

dibentuk oleh lembaga berwenang dan kewajiban dari setiap pihak yang 

termasuk ke dalam peraturan tersebut untuk mengimplemantasikannya 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. 

 

 

B. Objek Penelitian 

 

 

Suharsini Arikunto yang merupakan salah satu guru besar di  

Universitas Negeri Yogyakarta mendefiniskan “objek penelitian” sebagai 

variable atau apa yang menjadi titik berat dari suatu penelitian, dengan kata 

lain objek penelitian menjadi fokus dari penelitian. Dalam hal ini, yang 

menjadi objek penelitian penulis adalah PT NARAYANA BATAM 

PERKASA (selanjutnya disebut “PT NARAYANA). PT NARAYANA 

merupakan salah satu badan usaha berbentuk badan hukum yang berdomisili 

di Batam dan bergerak dibidang periklanan dan percetakan. Sebagai suatu 

badan usaha berbentuk badan hukum yang menjalankan sebuah kegiatan 

usaha, PT NARAYANA memiliki kewajiban untuk memenuhi segala 

sesuatu persyaratan dan perizinan yang ada. Hal inilah yang menjadi daya 

tarik penulis untuk menjadikan PT NARAYANA sebagai objek penelitian 

untuk melihat kepatuhan suatu badan usaha berbentuk badan hukum dalam 

menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal ini juga ditambah dengan 

dikeluarkannya kebijakan pemerintah guna mendorong investasi dan 

pertumbuhan ekomoni nasional baru-baru ini lewat Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh badan usaha baik 

perseorangan ataupun nonperseorangan untuk mendaftarkan diri ke dalam 

sutau sistem bernama OSS yang sudah terintegrasi secara elektronik. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal penting dalam 

penelitian. Hal ini dikarenakan suatu penelitian memerlukan sumber untuk 

memecahkan atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

timbul atas suatu penelitian dengan menggunakan suatu sistem yang sesuai 

dan bersifat sistematis. Teknik pengumpulan data pun diperlukan agar dapat 

memberikan kejelasan terhadap suatu output. Pengumpulan data sendiri 

dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sumbernya 

a) Data Eksternal, yaitu data yang di dapat/berasal dari luar 

organisasi/badan/pusat sumbernya itu sendiri. 

b) Data Internal, yaitu data yang di dapat/berasal dari dalam 

organisasi/badan/pusat sumbernya itu sendiri. 

2. Berdasarkan cara memperolehnya 

a) Data Sekunder, yaitu data yang di dapat tidak berasal dari 

sumber atau objek secara langsung.  

b) Data Primer, yaitu data yang di dapat secara langsung dari 

sumber atau ojek dan diolah sendiri oleh si peneliti. 

3. Berdasarkan sifatnya 

a) Data Kuantitatif, yaitu data dengan angka pasti. 

b) Data  Kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk dengan 

angka. 

4. Berdasarkan waktu perolehannya 

a) Data Insedentil, yaitu data yang didapat sekali 

waktu/waktu tertentu. 

b) Data  Berkala, yaitu data yang didapat dari waktu-kewaktu 

yang berhubungan dengan adanya suatu proses atau 

perkembangan. 

Untuk memperoleh keseluruhan data tersebut di atas, peneliti 

memerlukan suatu metode ataupun teknik untuk bisa mengumpulkan data-
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data yang diinginkan tersebut secara sempurna dan bisa mendukung proses 

penelitiannya. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dapat berupa 

sebagai berikut: 

1. Wawancara, teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab tatap muka dengan narasumber. 

Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur (sudah 

memiliki/mempersiapkan daftar pertanyaan) ataupun secara tidak 

terstruktur (pertanyaan spontan). Seiring berkembangnya zaman, 

kini wawancara sudah bisa dilakukan dengan media-media 

pendukung seperti aplikasi skype, video call, dan sebagainya. 

2. Observasi, teknik ini lebih rumit dibandingkan dengan wawancara. 

Teknik ini mengandalkan beberapa faktor yang ada, peneliti perlu 

untuk bisa mengamati dan merekam setiap fenomena yang ada guna 

mendukung penelitiannya baik terlibat secara langsung ataupun 

tidak. 

3. Kuisioner, teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan 

memberikan pertanyaan mengenai objek penelitian kepada pihak 

lain. Sifat kuisioner ada yang terbuka dan tertutup. Kuisioner 

terbuka adalah kuisioner yang memberikan kebebasan pihak lain 

untuk menjawab pertanyaan yang ada, sedangkan kuisioner tertutup 

tidak memberikan kebebasan tersebut kepada pihak lain melainkan 

si peneliti memberikan pilihan jawaban untuk pihak lain tersebut. 

4. Studi dokumen, teknik ini didasari pada pembedahan atas dokumen 

sekunder ataupun primer. Dokumen sekunder yaitu dokumen yang 

isinya berdasarkan cerita/laporan orang lain sedangkan dokumen 

primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang mengalami 

suatu peristiwa tersebut secara langsung. 

Penulis sendiri dalam menyusun laporan ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Dalam 

mengumpulkan data lewat wawancara, yang menjadi narasumber penulis 
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adalah Direktur dari PT NARAYANA. Penulis menggunakan wawancara 

terstruktur yang dalam perolehannya dilakukan secara insidentil. Selain 

wawancara, penulis juga melakukan studi dokumen milik PT NARAYANA. 

 

 

D. Metodologi Pelaksanaan 

 

 

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan guna menyusun 

laporan kerja praktik ini penulis akan melakukan 3 tahapan yaitu dimulai 

dari tahap persiapan kemudian dilanjutkan ke tahap pelaksanaan lalu ke 

tahap penilaian dan pelaporan yang akan dijelaskan di bawah ini: 

 

 

1. Tahap Persiapan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahap Persiapan 

a. Prospek tempat pelaksanaan kerja praktek merupakan hal 

pertama yang perlu kita lakukan. Hal ini membantu penulis 

untuk melihat apakah tempat/perusahaan tersebut sudah 

sesuai dengan kriteria untuk dijadikan objek penelitian. 

Prospek tempat pelaksanaan kerja yang dimaksud disini 

adalah penulis mencari tahu informasi dan latar belakang 

dari tempat yang akan dijadikan pelaksanaan kerja terlebih 

dahulu. Pengumpulan informasi dapat dilakukan secara 

elektronik ataupun sumber-sumber lainnya. 

b. Mengajukan permohonan izin pelaksanaan kerja praktek 

merupakan tahap kedua setelah penulis yakin akan 

menjadikan tempat tersebut sebagai objek penelitian.  
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Pengajuan permohonan izin berupa proposal, surat 

pengantar dari Universitas Internasional Batam dan juga 

wawancara secara langsung dengan pihak pengelola. 

Proposal yang dimaksud disini ada 2 jenis, yang pertama 

proposal yang diajukan ke pihak Universitas Internasional 

Batam yang kemudian akan dievaluasi oleh pihak dosen 

pembimbing dan yang kedua adalah proposal yang 

diajukan ke pihak penyedia tempat kerja praktek. Proposal 

ini digunakan guna menyampaikan latar belakang, 

rancangan, prosedur, jangka waktu serta tujuan yang 

hendak dicapai penulis dari pelaksanaan kerja praktek 

tersebut.  

c. Setelah penulis mendapatkan persetujuan proposal dan izin 

baik dari pihak dosen pembimbing dan pihak pengelola, 

penulis mulai ketahap selanjutnya dengan melakukan 

pengamatan terhadap kondisi perusahaan secara langsung 

dan mencatat data-data yang diperlukan seperti profile 

perusahaan, jenis kegiatan serta bedah akta hingga 

akhirnya penulis menemukan topik yang cocok untuk 

dijadikan bahan implementasi kerja praktek ditempat 

tersebut. 

 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tahap Pelaksanaan 
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a. Tahap pertama yang dilakukan oleh penulis dalam tahap 

pelaksanaan adalah perancangan luar proyek. Berhubung 

proyek penulis berupa pendaftaraan secara elektronik ke 

dalam sistem, maka penulis membuat suatu draft yang 

isinya adalah pertanyaan dari sistem agar sebelum 

mengakses sistem tersebut, penulis sudah memiliki 

keseluruhan jawabannya. Hal ini bisa mempermudah 

dalam pengisian akses dan mempercepat proses 

pengurusan izin. Dalam tahap ini juga penulis 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengisian 

sistem lebih lagi, baik yang berasal langsung dari 

narasumber ataupun dokumen-dokumen yang ada. 

b. Setelah rancangan proyek sudah selesai, penulis 

melakukan presentasi proyek di hadapan pengelola 

perusahaan. Hal ini penulis lakukan agar perusahaan tahu 

secara jelas dan terperinci apa yang akan dilakukan oleh 

penulis serta meminta persetujuan secara langsung dari 

pihak perusahaan. Draft yang sudah dibuat oleh penulis 

sebelumnya pun penulis perlihatkan pada tahap ini. Draft 

tersebut kemudian diisi oleh pihak pengelola bersama-

sama dengan penulis.  

c. Pelaksaan proyek dilakukan setelah semua data dalam draft 

sudah terisi dan terpenuhi. Pelaksanaan proyek yang 

dimaksud adalah dengan pendaftaran PT NARAYANA ke 

dalam sistem OSS. Pada tahap ini, pengisian dilakukan 

oleh penulis dan didampingi secara langsung oleh 

pengelola perusahaan. Hal ini dilakukan agar pihak 

perusahaan bisa melihat secara langsung bagaimana cara 

pengaksesan sistem OSS dari tahap registrasi hingga tahap 

ouput  yang diharapkan. Setelah output  yang diharapkan 
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sudah berhasil didapat, penulis merangkum output tersebut 

dalam satu folder baik berbentuk hard copy ataupun soft 

copy untuk diberikan kepada pengelola perusahaan, 

Kemudian penulis meminta feedback  dari pengelola 

perusahaan atas proyek penulis dan melengkapi 

kekurangan proyek berdasarkan permintaan pengelola 

perusahaan. Penulis juga akan tetap me-monitoring proyek 

yang telah dilaksanakan di tempat tersebut. 

 

 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 

a. Setelah penulis selesai dalam melaksanakan proyek beserta 

pemenuhan permohonan pengelola perusahaan, penulis 

mulai menyusun kerangka laporan kerja praktek yang 

berisikan proyek penulis. Adapun laporan kerja praktek 

penulis terdiri dari 7 bab, yaitu bab pertama berisikan 

pendahuluan, bab kedua berisikan tinjauan pustaka, bab 

ketiga berisikan gambaran umum perusahaan, bab keempat 

berisikan metodologi, bab kelima berisikan analisis data 

dan perancangan, bab keenam berisikan implementasi dan 

yang terakhir yaitu bab ketujuh berisikan kesimpulan dan 

saran. Keseluruhan bab tersebut akan dirangkum oleh 

penulis dengan jumlah halaman tidak kurang dari 100 

halaman. 
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b. Finalisasi laporan akan dilakukan oleh penulis setelah 

melakukan bimbingan atau konseling dengan dosen 

pembimbing guna menyempurnakan muatan dari isi 

laporan kerja praktek penulis. Hal lain yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah dengan pemeriksaan terakhir 

atas tulisan penulis dari awal hingga akhir untuk 

memastikan kebenaran pengetikan, bahasa serta format 

penulisan. Hasil akhir laporan ini akan penulis sajikan 

dalam bentuk soft copy dan hard copy. 

c. Hasil akhir laporan kerja praktek penulis akan penulis 

serahkan ke pihak pengelola perusahaan dan tim dosen 

untuk dilakukan evaluasi serta penilaian. Bentuk akhir 

yang akan diserahkan ke pihak tim dosen adalah hard 

cover sebagaimana yang telah ditentukan. 

 

 

E. Jadwal Kerja 

 

  

Tabel 4.1 

Jadwal Kerja Praktek 

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

Tahap 

Persiapan 
               

Tahap 

Pelaksanaan 
               

Tahap 

Penilaian dan 

Laporan 
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F. Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 6. Perancangan 
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