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BAB IV 

METODOLOGI 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam melakukan kerja praktek serta penelitian yang dilakukan di 

PT.Nusa Persada Alpenna (PT.NPA) maka penulis menggunakan penelitian 

hukum Empiris atau Field Research. Penelitian Empiris merupakan metode 

penelitian hukum dengan cara melihat bagaimana keefektivan hukum nasional 

dalam lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian yang berfokus 

mengenai penelitian terhadap orang dalam hubungan hidup di masyarakat 

maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum 

empiris.1 

Dalam melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode 

penelitian hukum empiris, maka penulis menggunakan data primer sebagai 

dasar landasan penelitian penulis selama melaksanakan Kerja Praktek di 

PT.NPA. Maksud dari data primer merupakan suatu data yang diperoleh 

langsung dalam lingkungan kerja atau melakukan observasi lapangan serta 

wawancara kepada pihak di Lingkungan Kerja PT.NPA untuk melihat 

permasalahan yang muncul di lingkungan kerja PT.NPA sesuai dengan konsep 

serta teori hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Indonesia.2 

 
                                                           
1Zainudin Ali.2014.“Metode Penelitian Hukum”, Jakarta. Sinar Grafika. hlm.105-107. 
2 “Mercu Buana University | a World Class University,” accessed July 11, 2019, 
http://www.mercubuana.ac.id/id/. 
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B. Teknik Pengumpulan Data. 

Bahwa dalam melaksanakan Kerja Praktek di PT.NPA penulis 

menggunakan metode penelitian Empiris yang didasari atas pengumpulan data 

primer, oleh sebab itu maka teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis 

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian 

dengan metode sebagai berikut : 

1. Observasi/Pengamatan Langsung. 

Obeservasi atau pengamatan lansung merupakan teknik 

pengumpulan data dengena meneliti, melihat serta meninjau secara 

langsung permasalahan yang muncul dalam lapangan atau yang sedang 

terjadi 3 . Di PT.NPA fokus penelitian yang akan dilakukan adalah 

mengenai keefektivan pemberlakuan K3 di lingkungan pekerjaan serta 

kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melaksanakan 

pekerjaan, tujuannya untuk mempelajari dan memperbaiki 

permasalahan yang timbul dilapangan yang berkaitan dengan K3 dan 

APD, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi pekerja, 

perlindungan hukum kepada PT.NPA, serta memberikan pengetahuan 

lebih mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan K3 dan 

penyelesaiannya. 

2. Wawancara. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi langsung pada sumbernya. Tingkat kebenaran dan ketepatan 

dengen menggunakan metode wawancara umumnya lebih terjamin 

                                                           
3 Muhammad Luthfi Hidayat, “Penelitian Observasi Deskriptif,” diakses 21 Juli, 2019, 
https://www.academia.edu/8916891/Penelitian_Observasi_Deskriptif. 
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dikarenakan perolehan data langsung dilapangan atau langsung kepada 

praktisi di lapangan. Dalam pengumpulan data primer maka penulis 

akan melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan di 

lingkungan Kerja PT.NPA, seperti dengan manager produksi, Manager 

personalia, serta pekerja PT.NPA.Tujuan utamanya untuk memperoleh 

data serta informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian 

Kerja Praktek yang penulis laksanakan, untuk itu penulis telah 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada 

pihak diatas, daftar pertanyaan ini juga akan dilampirkan dalam 

lembaran lampiran yang berisi mengenai hasil wawancara penulis 

dengan pihak-pihak terkait seperti diatas. 

 

C. Metodologi Pelaksanaan. 

Dalam melaksanakan Kerja Praktek ini memerlukan tahapan-tahapan yang 

teratur serta terorganisir guna mencapai keberhasilan luaran proyek pada Kerja 

Praktek ini. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan penulis laksanakan 

untuk mencapai keberhasilan Kerja Praktek ini : 

1. Tahap Persiapan. 

Tahap awal yang akan dilaksanakan dalam melakukan Kerja 

Praktek adalah dengan mengajukan Permohonan izin melaksanakan 

kerja praktek, permohonan Izin melakukan observasi lapangan , 

permohonan melakukan dokumentasi di lingkungan kerja PT.NPA, 

permohonan pengaplikasian Luaran Proyek pada lingkungan kerja 

serta membuat Proposal Kerja Praktek, tujuan untuk mencari dan 
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meneliti mengenai informasi yang berkaitan dengan masalah yang 

berhubungan dengan Judul Kerja Praktek serta memperbaiki 

permasalahan yang muncul tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan. 

Tahap pelaksanaan dimulai sejak persetujuan permohonan 

pelaksanaan Kerja Praktek disetujui oleh Direktur Produksi PT.NPA. 

Selama melaksanakan Kerja Praktek pernulis akan melakukan 

pengumpulan data dengan wawancara dan observasi lapangan. Berikut 

adalah rencana pelaksanaan terhadap Kerja Praktek ini : 

a. Mencari informasi mengenai peralatan K3 (Keamanan, 

Kesahatan, dan Keselamatan Kerja), mulai dari dasar hukum, 

hingga jenis perlatan K3 (Keamanan, Kesahatan, dan 

Keselamatan Kerja) yang dipersyaratkan. 

b. Melakukan observasi mengenai keadaan lapangan dan tingat 

resiko kecelakan kerja yang mungkin terjadi. 

c. Menyesuaikan peralatan K3 sesuai dengan kondisi lapangan 

dan resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. 

d. Pengaplikasian program berupa pemberian peralatan K3 pada 

lingkungan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan 

Program pencatatan Kecelakaan kerja. 

e. Memberikan edukasi kepada pekerja mengenai pentingnya K3  

pada saat menjalankan pekerjaan sehari-hari. 

f. Penyerahan peralatan K3 kepada pekerja di PT.Nusa Persada 

Alpenna 
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3. Tahap Penilaian dan Pelaporan. 

Proses penyusunan laporan kerja praktek direncanakan akan 

dilakukan bersamaan dengan berjalannya progres dari proyek ini, 

sehingga setelah proyek sudah terselesaikan, laporan juga dapat 

terselesaikan, dengan begitu akan mempersingkat waktu. Penulis juga 

akan melakukan perbandingan mengenai keadaan lapangan kerja di 

PT.NPA dengan aturan hukum yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 

1970 sebagai data utama dan aturan lainnya sebagai refrensi dalam 

penyusunan laporan ini. Setelah laporan terselesaikan dengan lengkap, 

yang akan dilakukan adalah evalusi atau penilaian atas proyek yang 

telah di aplikasikan kepada atasan atau manager personalia dan 

Direktur Produksi mengenai kelanjutan dari program ini akan tetap 

dilaksanakan atau akan memberikan penambahan pada program ini 

untuk dapat direalisasikan oleh PT.NPA sendiri. 

 

D. Proses Perancangan. 

Adapun proses perancangan yang penulis lakukan selama melaksanakan 

Kerja Praktek Di PT.NPA. berikut adalah perancangan yang telah disusun 

oleh penulis : 

1. Bahwa penulis akan melakukan observasi dan juga wawancara 

bersamaan dengan melakukan Kerja Praktek di PT.NPA tujuannya 

adalah untuk efektifitas waktu dan juga pemenuhan data-data yang 

diperlukan dalam meneliti masalah yang muncul di lapangan yang 

berkaitan dengan permasalahan K3. 
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2. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan akan disesuaikan dengan 

aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.1 

Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian akan dibuat sebuah 

daftar permasalahan yang muncul di lingkungan kerja yang berkaitan 

dengan K3 yang kemudian akan diselesaikan dengan tetap mengacu 

kepada aturan yang berlaku. 

3. Menyelesaikan permasalahan yang muncul, terutama terhadap 

permasalahan ketidaklengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi 

karyawan terutama kepada karyawan produksi di PT.NPA serta 

Program Pencatatan Kecelakaan Kerja. 

4. Pembelian peralatan APD yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan 

K3 lainnya yang akan ditemukan pada saat observasi lapangan. 

5. Memberikan sosialisasi kepada pekerja di PT.NPA mengenai 

pentingnya pelaksanaan K3 dan penggunaan APD untuk kepentingan 

diri pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan dan untuk mencapai 

tujuan perusahaan “zero accident”, 

6. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pencatatan Kecelakaan 

kerja didalam lingkungan perusahaan untuk memperbaiki sistem 

keselamatan didalam perusahaan. 
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E. Jadwal Kerja. 

Berikut adalah rincian mengenai jadwal kerja praktek selama 

melaksanakan kerja praktek pada PT.NPA : 

1. Hari Senin Hingga Sabtu  : 08.00 – 17.00 WIB. 

2. Hari Minggu   : 08.00 – 12.000 WIB. 

Kerja praktek dilakukan selama kurang lebih dalam jangka waktu tiga 

bulan atau jika dikonversikan pada perminggu, maka selama 12 minggu 

dengan perkiraan awal mulai melakukan kerja praktek pada tanggal 14 Mei 

2019 – 10 Agustus 2019, dengan pembagian menjadi tiga pokok tahapan yaitu 

: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Peniliatian dan pelaporan 

yang didasari atas metodologi pelaksanaan. 

Bahwa berikut adalah table rencana Kerja Praktek mulai dari tahap awal 

hingga tahap proses penililaian dan pelaporan yang telah penulis rencanakan : 

 

 Tabel. 4.1. Jadwal Kerja 

Keterangan 
Minggu Ke- 

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

Tahap Persiapan             

Tahap 

Pelaksanaan 

            

Tahap Penilaian 

& Pelaporan 
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*catatan. 

1. Bahwa tahap persiapan dilakukan selama 2 minggu, tahap ini diawali 

dengan mengajukan permohonan izin untuk melakukan Kerja Praktek 

kepada Manager Personalia PT.NPA, dan kemudian menunggu 

persetujuan magang oleh Direktur Produksi. 

2. Tahap pelaksanaan direncanakan selama 8 minggu (delapan minggu), 

yakni dari minggu ke-3 hingga minggu ke-10, dalam jangka waktu 

tersebut penulis merencanakan akan melakukan proses pengumpulan 

data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Pengumpulan data 

yang penulis rencanakan dibagi menjadi 2 bagian pokok, yaitu Data 

Lapangan, dan Data Undang-undang atau aturan yang mengatur 

mengenai permasalahan yang dikaji. Selain itu penulis juga 

merancanakan untuk merealisasikan luaran proyek pada jangka waktu 

tersebut, penulis merencanakan akan merealisasi luaran proyek sekitar 

minggu Ke-9 atau Ke-10. 

3. Pada tahap ini merupakan tahap penilaian dan pelaporan, direncanakan 

dilakukan selama 2 minggu, dimulai pada minggu ke-11 sampai 

dengan minggu ke-12, pada tahap ini akan difokuskan kepada proses 

penyusunan laporan Kerja Praktek, dan juga bimbingan kepada dosen 

pembimbing, dimana pada tahap ini akan dilakukan tahap penyusunan, 

revisi, dan laporan atas KP (Kerja Praktek) kepada dosen pembimbing 

yang ditunjuk, hingga proses persetujuan atas KP yang di serahkan 

kepada dosen pembimbing. 
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