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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Alokasi penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan  Perjanjian 

Kerja Menurut Hukum Islam  (Studi di PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 Kecamatan Sebangau 

Kuala Kabupaten  Pulang Pisau) adalah minimal dua bulan yang dimulai setelah 

penyelenggaraan seminar proposal. Selanjutnya penulis berusaha mencari data dan informasi 

dari responden yang berada di lokasi  penelitian. 

 Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan perkebunan sawit Kecamatan Sebangau Kuala 

dengan pertimbangan data digali dari subjek yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten 

Pulang Pisau. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (vield research) dengan menggunakan 

pendekatan yurridis-normativ. Penelitian yuridis normative adalah penelitian yang di dasarkan 

pada norma hukum untuk mengkaji dan menganalisa persoalan-persoalan yang di dapat secara 

empiric ( lapangan). Penelitian ini untuk mencari kesesuaian antara norma hukum yang telah 

disepakati dalam sebuah aturan perundang-undangan atau hukum dengan persoalan yang ditemui 

dilapangan. 

 Sebagaimana dinyatakan oleh samitro dalam buku Dasar-dasar-Sosiologi Hukum karya 

Sabian Usman bahwa “penelitian hukum yang bersifat empiris ini untuk  meneliti data primer. 

Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil 

olahan orang lain.
1
 

                                                           
1
SabianUsman, Dasar-dasarSosiologiHukum, cet. 2, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010, h. 310 
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 Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini sebagaimana disebutkan oleh 

Abdul Kadir Muhammad yaitu: 

1. Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karana itu, data 

primer sering disebut dengan data lapangan. 

2. Peristiwa hukum  yang terjadi di lokasi penelitian. 

3. Responden yang memberikan informasi kepada peneliti.
2
 

Penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian yang menggunakan Pendekatan 

kualitatif deskriptif ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa 

yang terjadi dilokasi penelitian secara lugas dan terperinc. Kemudian data tersebut disajikan 

secara deskriptif.  

C. Objek dan Subjek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kerja antara perusahaan sawit  PT. 

Suryamas cipta perkasa 1 dengan pekerja. Yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Peneliti 

mengambil subjek penelitian berdasarkan kriteria Pekerja dan pihak perusahaan (Personalia). 

Teknik yang digunakan penulis untuk menentukan subjek penelitian ini adalah teknik Purposive 

sampling yang diartikan sebagai teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi 

objek atau situasi sosial yang diteliti.  

 

 

 

                                                           
2
SabianUtsman, Hukum Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional (studi Penguasaan, Pemilikan, dan 

Pengolahan Konflik Saka Pada Nelayan Tradisonal Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah, Yogyakarta: 

Universitas Islam Indonesia, 2012. H. 81. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Wawancara 

Teknik wawancara yang peneliti gunakan untuk melakukan komunikasi secara langsung 

dengan responden dan informen. Resonden dan informen diharapkan dapat bercerita panjang 

lebar terhadap persoalan yang dimaksudkan.
3
 

Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini adalah: 

a. Bentuk perjanjian kerja. 

b. Isi perjanjian kerja. 

c. Hubungan kerja. 

2. Observasi 

Obsevasi merupakan pengamatan secara langung ketempat lokasi dengan melakukan 

observasi peneliti dapat melihat, mengtahui, mendengar dan merasakan keadaan yang 

seungguhnya sehingga dapat diperoleh data yang valid. Dalam hal peneliti melakukan 

pengumpulan data, berterus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas 

peneliti.
4
 

3. Dokumentasi 

                                                           
3
Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi v, jakarta: Rineka Cipta, 

1997, h. 132 
4
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 66. 



52 
 

  Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk 

rekaman, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh 

dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa  dan lain-lain. Contoh 

dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, dan lain-lain.5 

 Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan 

dokumen berbentuk gambar dan rekaman saat melakukan wawancara dengan responden, 

dokumen surat-surat perjanjian, dokumen sejarah berdirinya perusahaan, Visi dan Misi dll. 

E. Metode Pengolahan Data 

1. Pengabsahan Data 

 Pengabsahan data atau  yang disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.
6
 

Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data 

dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran 

dan kemurnian data.
7
 

 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan data dan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. 

 Teknik pelaksanaannya adalah mengangkat permasalahan tentang perlindungan 

hukum terhadap pelaksanaan  perjanjian kerja menurut hukum Islam  (Studi di PT. Suryamas 

                                                           
 

5
Ibid., h. 82. 

6
Ibid., h. 83. 

7
SabianUsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum…, h. 387. 
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Cipta Perkasa 1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten  Pulang Pisau). Kemudian 

membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara dari  informan.
8
 

 

 

2. Analisis Data 

 Penelitian kualitaif memerlukan langkah-langkah yang harus ditempuh  dalam 

penganalisaan data, dalam rangkah pengambilan konsep, kategori dan deskripsi adalah atas 

dasar kejadian (insidence) ketika peneliti berada di lapangan, maka antara pengumpulan data 

dan proses secara simultan dan berbentuk siklus.
9
 

 Menurut Moleong, analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang 

terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan 

mengelompokkan, memberi kode serta mengkategorikan.
10

 

 Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan Miles dan Hubermen, bahwa 

teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Data Reduction (pengurangan atau penetapan data), yaitu semua data yang diperoleh baik 

melalui observasi, dokumentasi, dilakukan penetapan data. Data yang relevan akan 

dipilih dan ditulis dalam laporan penelitian. 

b. Data Display (penyajian Data), data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara 

ilmiah oleh peneliti dengan apa adanya.  

c. Data Conclusion atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali 

pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (penyajian data).
11

 

                                                           
 

8
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif., h. 178 

9
SabianUsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum., h. 387. 

 
10

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian  Kualitatif., h. 332. 
11

Miles and Hubermen, Analisis Data Kalitaif, Jakarta: UIP, 1992, h. 23. 
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F. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapun substansi kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis ialah Penelitian yang 

dilakukan dengan judul perlindungan hukum terhadap pelaksanaan  perjanjian pekerja menurut 

hukum Islam  (Studi perjanjian kerja antara perusahaan perkebunan sawit PT. Suryamas cipta 

perkasa 1 kecamatan sebangau kuala kabupaten  pulang pisau) untuk mencari suatu Kebenaran 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  

PERJANJIAN PEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM  (Studi PT. 

Suryamas Cipta Perkasa 1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten  

Pulang Pisau) 

 

Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja 

antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja 

PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan 

Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau? 
 

Bagaimanakah hubungan kerja antara pihak 

perusahaan dengan pihak pekerja  PT. 

Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan 

Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau? 
 

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan dengan 

pekerja PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan 

Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau? 
 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan 
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dari data atau masalah yang ditemukan. Seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada 

dengan penelitian yang sedang atau akan dilakukan sekarang dan menemukan suatu kajian baru 

yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada. 

 

 Dalam proses yang dilakukan, dibutuhkan sebuah teori yang mendukung agar hasil 

penelitian yang didapatkan oleh penulis bisa dianalisis dengan teori yang ada. Selanjutnya dalam 

proses penelitian tersebut, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berupa penelitian 

yang bersifat deskritif kualitatif atau penelitian sosiologi Hukum Yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu Individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu, 

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat. 

 Hasil dari penelitian tersebut dilakukan nantinya tergantung dari data yang didapatkan 

dilapangan dan selanjutnya dianalisis dengan teori yang ada, apakah data empiris tersebut 

bertolak belakang atau tidak. 

 Agar lebih jelasnya kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis, maka di buat bagan 

alur kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pertanyaan Penelitian perusahaan PT. surya Cipta Perkasa. 

a. Bagaimana hubungan kerja antara pihak perusahaan di PT. Suryamas Cipta Perkasa 1? 

b. Bagaimana pelaksanan perjanjian kerja diperusahaan PT. surya Cipta Perkasa 1? 

c. Apakah jenis pekerjaan yang menjadi objek  perjanjian kerja tersebut sudah sesuai dengan 

Undang-undang ? 

d. Apakah hak-hak pekerja setelah melakukan perjanjian kerja hak-hak pekerja masih ada 

yang belum terpenuhi? 
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e. Apakah ada konsekuesnsi apabalia salah satu pihak mengakhiri perjanjian tersebut? 

f. Bagaimana hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam perjanjian? 

2. Pertanyaan penelitian pekerja. 

a. Bagaimana hubungan Pekerja antara pihak perusahaan? 

b. Apa status Bapak/Ibu sebagai pekerja di PT. suryamas Cipta perkasa 1? 

c. Apakah sebelum bekerja ada melakukan  perjanjian kerja?  

d. Apakah hak-hak bapak/ibu selaku pekerja yang melakukan perjanjian kerja, hak-hak 

terpenuhi oleh pihak perusahaan ?  

e. Apakah ada hak-hak bapak/ibu yang belum terpenuhi oleh  diperusahaan? 

 

 


