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BAB IV 

METODOLOGI 

 

A. Metode Pelaksanaan 

Pada saat melakukan perancangan pada proses penelitian, metode 

yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris. 

Metode penelitian yang dilakukan dengan metode hukum empiris 

merupakan serangkaian tindakan penelitian oleh penulis yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data primer secara langsung atau data yang 

didapatkan dari hasil wawancara, survey, dan observasi dilapangan. 

Dimana data-data yang di peroleh pada tahap  wawancara tersebut 

untuk mengidetifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan 

kerja praktek dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

telah di siapka oleh penulis. 

Terdapat tiga tahapan yang dilakukan penulis dalam proses pelaksanaan 

yaitu : 

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap ini penulis melakukan konsultasi bimbingan terkait judul 

yang akan penulis ambil kepada dosen pembimbing setelah itu 

penulis membuat sebuah proposal yang diberikan kepada dosen 

pembimbing untuk kemudian diserahkan kepada pihak program studi 

ilmu hukum. Penulis mengajukan permohonan dalam bentuk surat 

pengantar untuk melakukan kerja praktek pada perusahaan yang 

ingin penulis tuju. 
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pengantar untuk melakukan kerja praktek pada perusahaan yang 

ingin penulis tuju. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dimulainya Tahap pelaksanaan dengan melakukan analisa pada 

kegiatan di PT. Cladtek Bi-Metal Manufucturing. Sesuai dengan 

judul atau topik laporan yang dilakukan oleh penulis, penulis 

melakukan kegiatan wawancara dengan mewawancarai pihak pihak 

yang dapat melengkapi data laporan penulis. 3 (tiga) bulan 

merupakan waktu yang diperlukan agar terselesaikannya tahapan ini. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan  

Ditahap tahap pelaporan ini , penulis akan melakukan penyusunan 

dan penganalisaan terhadap data dan bahan yang telah diperoleh. 

Penyusunan Laporan kerja praktik ini dilakukan sesuai dengan 

panduan dan pedoman yang telah ditentukan oleh Universitas 

Internasional Batam. Waktu yang diperlukan dalam kerja praktik ini 

adalah tiga bulan agar tercapainya efektivitas dalam perlaksanaan 

kerja praktik yang dilakukan oleh penulis. Penulis menyusun laporan 

ini sejalan dengan melakukan kerja praktek. Kemudian pada tahapan 

selanjutnya setelah penulis menyelesaikan laporan yang dibuat oleh 

penulis, penulis mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari dosen 

pembimbing penulis serta kepala Program Studi Ilmu Hukum. 

Setelah itu dikumpulkannya hardcover laporan kerja praktek pada 

perpustakaan.  
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B. Jadwal Kerja 

Jadwal kerja praktik yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 1Jadwal Kerja Praktek 

C. Perancangan atau (project Deliverables) 

Pada laporan penelitian ini, penulis menyusun perancangan yang 

dibagi atas 3 (tiga) proses perancangan, yakni :  

1. Tahapan Awal 

Tahapan awal merupakan tahapan yang dilakukan penulis yang 

meliputi kegiatan observasi dan melakukan identifikasi masalah dan 

menentukan variable serta topik apa yang akan dijadikan objek 

 

No 

 

Deskripsi Kegiatan 

 

Jadwal Penelitian KP (2018) 

 

April Mei Juni Juli Agustus 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan Proposal Kerja 

Praktek 

                    

2 Pembuatan Proposal KP                     

3 Pengumpulan Proposal 

KP 

                    

4 Pelaksanaan KP                     

5 Pelaporan KP                     

6 Batas Pengumpulan Hard 

Cover KP 
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penelitia dan pembahasan. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan 

utama dan paling penting yang sebagai penentuan masalah yang 

dihadapi oleh PT. Cladtek Bi-Metal Manufucturing. 

2. Tahapan Lanjutan 

Tahapan ini disebut sebagai tahapan lanjutan yang merupakan 

tahapan yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data 

serta melakukan analisis terhadap objek yang akan dikaji. Data data 

tersebut dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan (library research) 

dan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan penulis. 

Kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis. Setelah dilakukan analisis dan 

penulis mendapatkan hasilnya, penulis mulai merancang dan membuat 

solusi atas permasalahan yang ada sesuai dengan kebutuhan pada 

objek penelitian penulis. 

3. Tahapan Akhir 

Tahapan selanjutnya disebut dengan tahapan akhir yang 

merupakan tahapan yang meliputi dan mencakup kegiatan pengujian 

terhadap solusi yang dibuat dan dirancang oleh penulis sesuai dengan 

objek kajian penulis. Implementasi dan evaluasi akan dilakukan 

apabila solusi yang penulis lakukan dalam perancang dinilai telah 

sesuai dengan objek kajian. Namun, apabila solusi yang dibuat dinilai 

belum sesuai maka akan dilakukannya sebuah evaluasi terkait solusi 

yang dibuat dan dirancang oleh penulis.  
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