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BAB IV 

METODOLOGI  

 

 
Metodologi penelitian merupakan unsur yang harus ada dalam 

melakukan penelitian. Dalam metodologi penelitian diberikan pedoman mengenai 

tata cara menganalisa dan memahami ruang lingkup yang dihadapi. Penelitian 

merupakan suatu karya ilmiah yang berkaitan tentang analisa yang dilakukan 

secara sistematis yakni berdasarkan suatu sistem dan konsisten merupakan tidak 

adanya hal yang bertentangan dengan hal tertentu. Penelitian juga merupakan 

suatu cara menganalisa, mencari, merumuskan dan mencatat kembali dengan 

menyusunnya dalam bentuk laporan yang isinya merupakan hasil dari analisa 

ataupun pencarian yang menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi. 

Dengan dibuatnya metodologi penelitian agar penelitian ini dapat lebih terarahkan 

dan memberikan pedoman untuk mengorganisasi permasalahan yang diteliti.   

 

A. Rancangan Penelitian 

 

 

Adapun metode penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu 

normatif dengan empiris. Penelitian secara normatif yang sering disebut 

penelitian yuridis yakni suatu pencarian perpustakaan yang menggunakan 

sebuah teori dan dianalisa kembali oleh penulis untuk mendapatkan 

referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data tersebut 

digunakan sebagai peraturan tertulis sebagai dasarnya suatu penelitian. 

Sedangkan penelitian empiris atau penelitian sosiologis merupakan 
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penelitian lapangan yang menggunakan data primer yang digunakan 

penulis dengan terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan secara observasi.  

Dalam hal pelaksanaan pengamatan tersebut, penulis memakai 

sistem penelitian hukum secara empiris. Dimana secara empiris, 

mendapatkan data mengenai perjanjian kerja dalam perusahaan tersebut 

dari hasil observasi dan juga melakukan pengkajian terhadap perjanjian 

kerja tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang ada dalam 

Indonesia. Setelah penulis mencari masalah dalam perjanjian tersebut, 

mengumpulkan data, serta menganalisa dan mencari solusi yang dapat 

diimplementasikan ke dalam perusahaan tersebut, apabila cocok maka 

nantinya akan diimplementasikan.  

 

 

B. Objek Penelitian 

 

 

Penulis melakukan penelitian dengan memilih objek penelitian 

berupa PT Universal Prima Solusindo menyangkut perjanjian kerja 

antara perusahaan dengan karyawan. PT Universal Prima Solusindo 

merupakan perusahaan bergerak dibidang konsultasi perpajakan yang 

didirikan selama kurang lebih sembilan tahun yang berlokasi di The 

Central Sukajadi Blok A Terrace House No 05, Sukajadi – Batam yang 

beroperasi dari hari senin sampai jumat dari pukul 08.00 WIB sampai 

17.00 WIB. Dimana perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan 

yang diteliti oleh penulis terkait perjanjian kerja yang ada pada             
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PT Universal Prima Solusindo sesuai dengan UUK. Penulis akan 

mengumpulkan referensi melalui observasi dan menganalisanya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik 

penelitian. Penulis akan menganalisa apakah terdapat perbedaan 

perjanjian yang diterapkan dengan teori yang ada terkait perjanjian kerja 

di PT Universal Prima Solusindo menurut Undang-Undang 

Ketenagakerjaan.  

 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah secara empiris, yaitu 

penulis pertama menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data 

awal berupa perjanjian yang diterapkan dalam PT Universal Prima 

Solusindo kemudian dicocokkan dengan data yang didapatkan dari 

lapangan. Data awal yang didapatkan selain dari perusahaan juga berupa 

peraturan yang berhubungan dengan topik yang diambil yang dapat kita 

temukan di perpustakaan. Adapun data sekunder yang penulis gunakan 

terdiri dari: Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata serta buku-buku, jurnal hukum maupun laporan 

penelitian yang dapat ditemukan di perpustakaan. Data primer 

merupakan data yang hanya dapat diperoleh dari sumber aslinya yaitu 

melalui observasi di lapangan atau tempat dimana penulis melakukan 

penelitian. Selain yang dijelaskan di atas penulis juga menggunakan 

observasi di lapangan.  
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D. Metodologi Pelaksanaan 

 

 

Dalam metodologi pelaksanaan, untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan dalam penelitian yang akan diambil oleh penulis maka 

dibagi menjadi tiga proses metode pelaksanaan yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

1. Persiapan 

Dalam proses tersebut, penulis melakukan pencarian lokasi yang 

ke depannya dijadikan pelaksanaan projek ini. Selanjutnya, 

penulis menjelaskan baik dalam bagian maksud serta tujuan 

kepada direktur perusahaan dan meminta izin kepada direktur 

perusahaan untuk melakukan penelitian di tempat penulis akan 

melakukan penelitian yang berlokasi di The Central Sukajadi 

Blok A Terrace House No 05, Sukajadi – Batam. Persiapan 

tempat kerja praktek yang telah penulis pilih akan disurvei 

secara langsung oleh penulis melalui beberapa pertimbangan, 

terkait perjanjian kerja yang ada dalam perusahaan tersebut 

apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sehingga melalui beberapa 

pertimbangan terkait laporan yang akan diteliti oleh penulis, 

akhirnya memutuskan untuk mengambil topik pada lokasi yang 

dicari penulis tadi dengan disusun ke dalam bentuk laporan kerja 

praktek yang judulnya tentang Penerapan Mengenai 

Perjanjian Kerja dalam PT Universal Prima Solusindo. 
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2. Pelaksanaan 

Dalam proses ini, penulis melakukan pengumpulan data 

serta menganalisa segala hal yang berhubungan dengan pekerja, 

baik berupa perjanjian kerja, pembagian upah kerja, serta 

mencarikan solusi yang nantinya akan diimplementasikan ke 

dalam perusahaan. Adapun data-data yang diperlukan 

diantaranya: data primer yang diperoleh dari kajian objek 

penelitian, data sekunder yang diperoleh dari sumber lain yang 

terdiri dari: bahan primer yaitu bahan yang bersifat mengikat 

yang berkaitan dengan topik penelitian yang ingin dikaji yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan, bahan 

sekundernya merupakan bahan yang merupakan penjelasana 

untuk bahan primer seperti buku-buku, jurnal hukum yang 

berkaitan dengan perjanjian kerja, serta yang terakhir bahan 

tersier yang diartikan sebagai bahan pelengkap dari bahan 

sebelumnya yang berupa KBBI atau Kamus Hukum. 

Selain mengumpulkan data, penulis juga melakukan 

suatu observasi ke lapangan serta wawancara untuk memperoleh 

informasi terkait topik penelitian yaitu dengan melakukan tanya 

jawab kepada pimpinan PT Universal Prima Solusindo. 

Pengumpulan data secara sekunder di perpustakaan dengan 

mengumpulkan data dari buku-buku, ataupun bahan tertulis 

yang berhubungan dengan penelitian serta mencatat teori-teori, 
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konsep hukum ataupun pendapat dari para ahli yang berkaitan 

dengan objek penelitian.  

 

3. Penilaian dan Pelaporan 

Terakhir, melalui proses ini penulis menyusun laporan hasil dari 

kerja praktek yang dihasilkan melalui dokumen-dokumen serta 

bahan-bahan yang didapatkan melalui hasil observasi tersebut. 

Laporan yang telah disusun oleh penulis akan dinilai melalui 

tahap penilaian melalui direktur perusahaan dimana penulis 

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dievaluasi 

oleh dosen pembimbing penulis. 
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E. Jadwal Kerja  

  

 

Dalam melakukan penelitian, diperlukan jadwal yang harus penulis 

hitung, maka secara umumnya pengamatan berlangsung dari tanggal 01 

April 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Proses penelitian 

tersebut dibedakan menjadi tiga tahapan yang disesuaikan dengan masa 

yang dihitungkan. Melalui beberapa tahap yang tertera dibawah ini: 

Tabel 4.1  

Jadwal pelaksanaan kerja praktek dalam hitungan minggu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel ini perhitungannya melalui per minggu yang dimulai pada 

minggu pertama bulan April 2019. Pada minggu 1 hingga minggu 3, 

penulis mempersiapkan dokumen-dokumen terkait penelitiannya. Pada 

minggu 4 hingga minggu 9, penulis melakukan perancangan terkait objek 

Keterangan 

 

Jadwal Kerja Praktek  

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

Tahap 

Persiapan 

              

Tahap 

Pelaksanaan 

              

Tahap 

Penilaian 

dan 

Pelaporan 
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penelitiannya. Pada minggu 10 hingga 14, penulis melakukan tahap 

penilaian serta pelaporan.  

 

 

F. Perancangan 

 

 

Pada proses perancangan ini, penulis menggunakan tahap seperti 

observasi, merumuskan masalah, mengumpulkan data, menerapkan 

sistem, menjelaskan hasil kinerja penulis yang akan diterapkan, 

menganalisa dan merancang perjanjian kerja, mengevaluasi. Pada tahap 

perancangan dicantumkan ke dalam bentuk Gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tahapan perancangan luaran proyek 

 

Adapun penjelasan terkait tahap perancangan tersebut: 

1. Observasi, pada tahap observasi ini, penulis melakukan 

pengamatan terkait objek penelitian yang akan diambil yakni 

pada PT Universal Prima Solusindo. Pengamatan yang 

                  

Observasi 

Merumuskan 

Masalah 

Menerapkan 

Perjanjian 

 

Mengumpulkan 

Data 

 

         

Mengevaluasi 

 

Menjelaskan 

Sistem Yang 

Akan Diterapkan 

Menganalisa atau 

Merancang Kembali 
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dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan pemeriksaan 

kembali dengan data yang diperoleh ataupun yang menjadi 

permasalahan yang diambil oleh penulis. 

 

2. Merumuskan Masalah, pada tahap ini penulis melakukan 

perumusan masalah yang ada pada PT Universal Prima 

Solusindo yang nantinya akan dibandingkan dengan Undang-

Undang Ketenagakerjaan yang ada pada Indonesia. Perumusan 

masalah yang digunakan bertujuan untuk memudahkan penulis 

untuk melakukan penelitian sehingga data-data apa saja yang 

diperlukan dapat dengan mudah untuk ditemukan serta apa yang 

menjadi permasalahan terkait objek penelitian yang diambil oleh 

penulis. 

 

3. Melakukan pengumpulan dokumen, setelah melakukan 

perumusan terkait permasalahan yang berhubungan dengan 

pembahasan yang diteliti penulis dengan bahan primer serta 

bahan sekunder. Dalam mengumpulkan data, penulis sekaligus 

mencari kebenaran akan data yang telah didapatkan dari hasil 

penelitian. Proses ini dapat dilakukan pemeriksaan data hasil 

observasi maupun wawancara serta membandingkannya dengan 

dokumen berupa buku-buku, Undang-Undang maupun 

ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 
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4. Menganalisa atau Merancang Kembali Perjanjian Kerja, setelah 

mendapatkan data-data yang diperlukan maka dianalisa terlebih 

dahulu apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

apabila tidak sesuai maka dibuatkanlah perjanjian kerja yang 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

5. Menjelaskan Sistem Yang Akan Diterapkan, setelah membuat 

atau merancang kembali perjanjian kerja tersebut maka 

dijelaskan ke pimpinan perusahaan mengenai sistem perjanjian 

yang akan diterapkan oleh penulis. Penjelasan sistem perjanjian 

kerja terhadap pimpinan perusahaan terkait perjanjian kerja yang 

telah dibuat oleh penulis, serta apa saja yang menjadi alasan 

dirancang kembali perjanjian kerja tersebut agar pimpinan 

perusahaan dapat mengerti ketentuan yang telah berlaku saat ini 

dan menganjurkan perusahaan untuk menggunakan perjanjian 

kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

6. Menerapkan Perjanjian, setelah perjanjian kerja dirancang maka 

nantinya akan diberitahukan ke PT Universal Prima Solusindo 

dan jika mendapatkan persetujuan maka nantinya akan 

diterapkan. Penerapan sistem perjanjian kerja yang telah 

disepakati oleh pimpinan perusahaan nantinya harus dianalisa 

kembali oleh penulis apakah terdapat dalam proses 

implementasinya, atau apa yang menjadi hambatan perjanjian 
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kerja tersebut tidak dapat diterapkan ke dalam perusahaan 

walaupun telah disetujui oleh pimpinan perusahaan.  

 

7. Mengevaluasi, setelah sistem tersebut diterapkan maka 

dilakukan penilaian atau pengevaluasian terkait perjanjian kerja 

tersebut apakah dapat memberikan masukan kepada perusahaan 

tersebut dan menyadarkan mereka kemudian dilakukan 

penilaian oleh dosen pembimbing.  
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