
BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum empiris ini, digunakan data primer 

sebagai pendukung awal yang kemudian dilanjutkan dengan data 

sekunder. Data sekunder mencakup seluruh dokumen resmi (peraturan 

perundang-undangan), buku-buku maupun hasil penelitian yang berwujud 

laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research).  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, diperoleh dengan: 

1. Wawancara (mengumpulkan data dengan berkomunikasi langsung 

secara lisan dengan sumber data). Penulis melakukan wawancara 

dengan pemilik sekaligus pengelola Toko Supermarket Bless, yaitu 

Pak David. 

2. Observasi (melakukan pengamatan langsung). Penulis melakukan 

observasi langsung di tempat kerja praktek penulis yaitu Toko 

Supermarket Bless yang beralamat di Pasar Merlion Square RT. 04 

RW. 20 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Batam. 

Data sekunder yang digunakan dalam laporan kerja praktek ini 

ialah: 

1. Bahan Hukum Primer bahan hukum yang bahan hukum yang bersifat 

mengikat secara umum (perundang-undangan) ataupun memiliki 

kekuatan mengikat hanya pada pihak-pihak tertentu (kontrak, 
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konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim) 16 . Dalam laporan 

kerja praktek ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis 

yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan 

Usaha Tidak Sehat  

2. Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer contohnya berupa 

laporan penelitian, jurnal hukum, buku dan sumber dari media 

internet.17 

 

4.2 Metodologi Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaannya, penulis akan melaksanakan 3 (tiga) tahap 

untuk menyelesaikan proyek kerja praktek ini yaitu yang dimulai dari 

tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian. Berikut penjelasannya secara 

rinci untuk tiap tahap yang dilaksanakan: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap awal dari persiapan berupa menemukan lokasi untuk 

kerja praktek dan mengajukan permohonan izin untuk melakukan 

kerja praktek sesuai dengan waktu yang telah disepakati kepada 

pemilik badan usaha sekaligus melakukan observasi dan 

16 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, 1st ed. (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2004), hlm 82. 
17 Ibid 
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pengumpulan informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang 

bersangkutan yang dibutuhkan untuk menemukan topik laporan 

kerja praktek pada jam kerja di lokasi tersebut.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini dimulai dengan menganalisa 

kegiatan serta permasalahan yang ada di Toko Supermarket Bless 

yang beralamat di Batu Aji yang berhubungan dengan persaingan 

usaha tidak sehat dan mengumpulkan data maupun bahan-bahan 

yang ada pada tempat kerja praktek tersebut yang berhubungan 

dengan topik permasalahan yang telah ditentukan oleh Penulis. 

Lalu, dengan menggunakan Undang-Undang yang juga 

berhubungan dapat dilakukan analisis terhadap data maupun bahan 

yang telah terkumpul.  

Dalam pengumpulan informasi maupun data, Penulis 

menggunakan beberapa cara yaitu dengan wawancara dan 

observasi langsung di tempat tersebut. Wawancara sendiri 

dilakukan oleh Penulis kepada Pemilik badan usaha yang menjadi 

tempat kerja praktek tersebut yaitu Pak David, tetapi dilakukan 

juga wawancara kepada para karyawan yang bekerja di  tempat 

tersebut mengenai situasi dan keadaan di tempat tersebut yang 

berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat. 
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Selain itu, penulis juga mencari informasi dari jurnal, 

laporan penelitian, sumber dari media internet serta Peraturan 

Perundang-Undangan yang terkait dengan topil permasalahan kerja 

praktek. 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahap ini 

adalah 3 (tiga) bulan. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap pelaporan, semua data-data maupun informasi 

yang telah didapatkan oleh Penulis selama melaksanakan kerja 

praktek di Supermarket Bless yang beralamat di Batu Aji dan 

berbagai sumber lainnya akan diolah dan disusun menjadi sebuah 

Laporan Kerja Praktek. Setelah Laporan Kerja Praktek tersebut 

selesai di buat, maka selanjutnya akan diadakan penilaian kerja 

praktek oleh Pemilik Toko Supermarket Bless. Lamanya 

pengerjaan laporan adalah 3 (tiga) bulan, bersamaan dengan masa 

kerja praktek. 
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n 

Tahap 

Penilaian 

dan 

Pelaporan 

               

Gambar 4.1  Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

 

Catatan: 

1. Jadwal dihitung dari tanggal mulai kerja praktek yaitu sejak 21 Mei 

2018 sampai dengan 31 Juli 2018 

2. Tabel ini disusun dan dihitung per-minggu 

Waktu kerja praktek mulai dari hari Senin sampai hari Jumat dari 

pukul 10.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Lalu hari sabtu dimulai dari 

pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB 
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4.4 Perancangan 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  Tahapan Proses Perancangan 

Berikut akan diuraikan penjelasan mengenai pelaksanaan kerja 

praktek dan Laporan kerja praktek: 

Selama penulis melaksanakan Kerja Praktek pada Toko 

Supermarket Bless yang berlamat di Batu Aji, Penulis telah mengamati 

dan mengobservasi secara langsung keadaan maupun situasi di tempat 

tersebut. Dari hasil observasi tersebut, Penulis telah mengidentifikasi dan 

menganalisis permasalahan yang ada di tempat kerja praktek tersebut. 

Setelah Penulis mengetahui permasalahan yang ada di tempat kerja 

praktek tersebut, Penulis melakukan pengumpulan data dan informasi 
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wawancara terhadap pihak terkait. Setelah dilakukan pengumpulan data 

dan informasi, Penulis menganalisis permasalahan tersebut beserta data-

data yang telah terkumpulkan untuk mencari solusi yang dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari analisis tersebut, Penulis 

memutuskan untuk membuat rancangan proyek yang akan menjadi ouput 

yang diharapkan dapat membantu Toko Supermarket Bless untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Penulis memutuskan untuk membuat dua proyek yang akan 

menjadi output dari kerja praktek yang dilakukan oleh Penulis selama 

berada di Toko Supermarket Bless. Yang pertama adalah Poster yang 

bersifat preventif untuk mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan mengajak masyarakat untuk 

ikut menciptakan ekonomi yang baik. Yang kedua merupakan sebuah 

video yang juga bersifat preventif yang berisikan sekilas pengetahuan 

yang ada mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat agar para pelaku usaha 

maupun masyarakat umum dapat mengetahuinya. 

Setelah output proyek yang telah dirancang oleh Penulis selesai, 

Penulis mengimplementasikan proyek tersebut pada tempat kerja praktek 

yaitu dengan cara menempelkan poster di dinding tempat kerja praktek 

Penulis dan yang kedua adalah memperlihatkan dan menjelaskan video 

tersebut yang telah dirancang oleh Penulis kepada pemilik sekaligus 

pengelola tempat kerja praktek dimana Penulis melaksanakan kerja 

praktek. 
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