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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar

yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang

menyatakan bahwa“ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas

kekeluargaan”1. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi

merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak

dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas

dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan

pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi

pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan

Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan

memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak

asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis secara sosial dan ekonomi melalui

norma yang belaku dalam lingkungan kerja itu. dalam hal ini perlindungan

terhadap pekerja yang harus mencakup:

1 Pasal 33ayat (1) UUD 1945yang menyatakan bahwa“ Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama atas kekeluargaan”
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1. norma keselamatan kerja yang meliputi kesalamatan kerja yang berkaitan

dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, serta cara-cara melakukan

pekerjaan.

2. norma kesehatan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat

kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pengobatan pekerja.

3. norma kerja yng meliputi perlindungan terhadap waktu pekerja seperti

istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilan, ibadah serta kewajiban sosial

menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha

untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Salah satu upaya

yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja seminimal mungkin

untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran perusahaan. Pelaksanaan

pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan cara perjanjian kontrak kerja dengan

jangka waktu tertentu atau disebut juga dengan PKWT2. Berkenaan dengan hal itu

maka norma hukum telah memberikan pedoman sebagai dasar hukum dari

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut dengan

PKWT)sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13

tahun 2003 (Pasal 56, 57, 58, 59 dan 60) dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya disebut

Kepmen 100/2004.

2 M. Fauzi, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006, h.87.
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Mengacu pada Pasal 59 ayat 1 Undang-undang no. 13 tahun 2003,

pengertian PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha

yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau

kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, pasal 59 ayat 4

menyatakan bahwa PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat

diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu)

kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun3.

sementara dalam (Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor KEP 100/ MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya disebut Kepmen

100/2004.Pengertian Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian

kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja

dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara4.

Perkembangan perjanjian kerja pada saat ini banyak pengusaha yang

menggunakan PKWT. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai faktor dan ketentuan

yang terdapat dalam PKWT dipandang lebih menguntungkan bagi pengusaha

tetapi di sisi lain tidak merugikan bagi pekerja sejauh tidak melanggar undang-

undang.

Praktek yang sering terjadi dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu

adalah perusahaan sering melakukan pelanggaran atas ketentuan syarat dalam

pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena jenis dan sifat pekerjaan yang

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, pasal 59 angka 1
dan 4.

4 KEP 100/ MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Pasal 1 angka 1.
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diberikan merupakan pekerjaan tetap yang terus menerus dan merupakan alur

produksi, atau dalam praktek perjanjian kerja waktu tertentu dilaksanakan di

sektor industri.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan

perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjanya adalah

pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang

dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap

dan status pekerjaanya adalah pekerja tetap.5

PT. Tri Sakti Perkasa bergerak dalam bidang usaha jasa pengamanan yang

terletak di JL. Teropong (Soekarno- Hatta) Perum. Rindu Serumpun Blok A No. 4

Pekanbaru, RIAU. Perusahaan yang mempunyai daerah operasi didaerah

Pekanbaru dan sekitarnya ini, cukup banyak mempekerjakan tenaga kerja dengan

Sistem Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT).

Praktek sehari-hari dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang

terjadi PT. Tri Sakti Perkasa lebih menguntungkan bagi perusahaan tetapi tidak

demikian dengan pekerja/buruh, dimana para buruh yang diperkerjakan dalam

perjanjian kerja waktu tertentu ini merasa tidak diperhatikan kesejahteraan oleh

perusahaan, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak

(PKWT), tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan

karir, sehingga dalam keadaan seperti itu pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian

5 Lalu Husni, pengantar Hukum ketenagakerjaan indonesia, edisi revisi. (jakarta: rajawali
pers). h.41.
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kerja waktu tertentu akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya

hubungan industrial6.

Penyimpangan yang sering dilakukan oleh PT. Tri Sakti Perkasayaitu

mengenai jangka waktu atau masa kerja pekerja kontrak yang di mana telah di

atur dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerja kontrak

penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama adalah 3

(tiga) tahun, perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini di dasarkan atas jangka

waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Apabila

pengusaha ingin memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tertentu tersebut,

paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah

memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang

bersangkutan.

Seharusnya setelah perjanjian kerja untuk waktu tertentu telah

diperpanjang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59, seharusnya PT. Tri

Sakti Perkasa harus menjadikan status pekerja/buruh menjadi karyawan tetap atau

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Dalam kenyataannyaPT.

Tri Sakti Perkasa tetap mempertahankan keadaan status pekerja/buruh menjadi

karyawan dengan perjanjian kerja untuk waktu  tertentu (PKWT).

Menurut Soepomo7, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga )

macam, yaitu :

6 Iftida Yasar, Menjadi Karyawan Tetap, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2011), h, 6.
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1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja

di luar kehendaknya.

2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk

jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak

untuk berorganisasi.

3. perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk

keamanan dan keselamatan kerja.

Bentuk perlindungan hak bagi pekerja dalam perjanjian kerja untuk waktu

tertentu telah diatur dalam UUK yang mana Dalam hal perlindungan kerja, setiap

pekerja/buruh dalam pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan

perlindungan yang terdiri dari:

1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2) Moral dan Kesusilaan.

3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai - nilai

agama.

Sedangkan dalam perlindungan hak kesejahteraan bagi pekerja/buruh

dalam UUK, Yang mengatakan bahwa Setiap pekerja/buruh beserta keluarganya

sesuai dengan yang tertera pada pasal 99 UU No 13 Tahun 2003 berhak

mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja pada saat

ini dapat berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

7 Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta : Citra Aditya
Bakti 2003), h. 61-62.
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Dalam hal bentuk perlindungan hak yang termuat dalam undang-undang

ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dalam pasal 86 dan pasal 99, kewajiban PT.

Tri Sakti Perkasa scbagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap

pekerja/buruh adalah melaksanakan atau memenuhi hak-hak pekerja yang tertera

dalam UUK, tetapi dalam hal pelaksanaan perlindungan hak bagi pekerja/buruh

terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang kurang

memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan

pekerja/buruh tersebut.

Dan dalam kenyataannya lain PT. Tri Sakti Perkasayang membuat

perjanjian kerja waktu tertentu setiap tiga bulan sekali, enam bulan sekali ataupun

setiap satu tahun sekali dan hal tersebut dilakukan berkali-kali. Belum lagi

tindakanpengusaha yang kurang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja

mengenai hak-haknya, maka jelas perjanjian kerja tersebut menyimpang dari

ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian

ilmiah dengan judul : “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PEKERJA/BURUH  DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

DI PT. TRI SAKTI PERKASA”.

B. BATASAN MASALAH

Agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan  maka dalam penelitian ini permasalahan yang ada perlu dibatasi

mengingat masalah hukum perdata ketenagakerjaan yang sangat luas, sehingga

penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun permasalahan dari
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penelitian ini hanya dibatasi pada masalah  yang berkaitan dengan pelaksanaan

perlindungan hukum bagi pekerja dalam Perjanjian kerja waktu tertentudi PT. Tri

Sakti Perkasa di Kecamatan Tampan.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam

perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Tri Sakti Perkasa?

2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

Pekerja/Buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu di  PT. Tri Sakti

Perkasa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi

pekerja/buruhdalam perjanjian kerja waktu tertentu di  PT. Tri Sakti

Perkasa di Kecamatan Tampan.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap Pekerja/Buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu

di  PT. Tri Sakti Perkasa.

2. Manfaat

Penulis juga ingin mencapai manfaat baik bagi penulis maupun bagi orang

lain yaitu :
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a. Bagi masyarakat luas penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan bacaan

dan sumber informasi untuk mengetahui pembuatan perjanjian kerja

dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu agarmengetahui bentuk

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja

waktu tertentu serta mengetahui hak dan kewajiban yang timbul bagi

pekerja

b. Bagi penulis yang akan melakukan penelitian, penelitian ini dapat

dimanfaatkan sebagai bahan refrensi dansebagai bahan perbandingan bagi

peneliti lain dalam melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan

pada penelitian ini.

c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah dalam

lingkup hukum bisnis kepada civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum khususnya kepada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau

empiris, Metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam

artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan

masyarakat8. Penelitian hukum sosiologisatau empiris , teridiri dari

8 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta:
Rajawali Pers, 2001, h. 13-14.
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penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum.9Dapat dikatakan

bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta fakta yang ada di dalam

suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. yang mana

penulis langsung kelapangan untuk melakukan penelitian untuk

memperoleh data. Adapun dalam hal ini penulis melakukan analisis

terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam

perjanjian kerja waktu tertentu.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang melukiskan atau menggambarkan suatu gejala-gejala yang

timbul ditengah masyarakat sehingga dari gambaran tersebut akan

diperoleh data awal permasalahan yang akan di teliti terutama yang

berkaitan dengan judul penelitian10.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis

empiris yaitu mengkaji aspek hukum dan membandingkan dengan

pelaksanaan dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Tri Sakti PerkasaTri Sakti Perkasa

yang beralamat di JL. Teropong (Soekarno- Hatta) Perum. Rindu

Serumpun Blok A No. 4 Pekanbaru, RIAU. yang mana perusahan ini

melakukan perjanjian kerja waktu tertentu dalam dan tidak memberikan

perlindundungan hukum bagi pekerja sebagaimana telah diatur oleh

undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta ada

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986),  h.51.

10 Ibid, h.50.
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kendala pemenuhan hak dan kewajiban yang telah dimuat dalam perjanjian

kerja waktu tertentu.

3. Populasi dan Sampel

Populasi11 adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri

yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau

mati),kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri

yang sama.

Populasi dari penelitian ini adalah merupakan seluruh pengurus

yang terdiri dari 1 orang Direktur Utama, 2 orang Staff HRD/Human

Resources of Developmentdan, 32 orang tenaga kerja PT. Tri Sakti

Perkasa.Sampling adalah suatu cara yang ditempuh dengan pengambilan

sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel digunakan teknik total

sampling, Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana

jumlah sampel sama dengan populasi,12 Alasan mengambil total sampling

karena jumlah populasi yang ada kurang dari 100. maka Responden dalam

penelitian ini adalah :

a. 32 (dua puluh) orang tenaga kerja dengan perjanjian kerja tertentu di

PT. Tri Sakti Perkasa.

b. Direktur Utama PT. Tri Sakti Perkasa sebagai perusahaan penyedia

tenaga Kerja.

c. 1 Orang Staff HRD/Human Resources of Development

11 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,
2005) Cet. Ke-7, h.121

12 Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta2009), h.124
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4. Data dan Sumber Data13

Sumber data adalah tempat diketemukannya data. Sumber data

yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer,

yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi, dan

wawancara, kepada para karyawan dan kepala PT. Tri Sakti Perkasa

maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah

oleh peneliti.

Data yang dikumpul dalam penelitian ini dapat digolongkan

menjadi dua, antara lain:

1. Data Primer, Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, internet dan

peraturan perundang-undangan14. Data sekunder tersebut dapat dibagi

menjadi:

a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang

mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan ketenagakerjaan yaitu

KUH Perdata, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang

13 Emzir Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rajawali Pers 2011),
Ed. 1, Cet. ke-2,h.64

14 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah,Metodologi Penelitian:Pendekatan Praktis dalam
Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed. 1, h.190



13

Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.100/Men/VI/2004 Tahun

tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

selanjutnya disebut Kepmen 100/2004.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah

hukum yang terkait dengan objek penelitian ini dan dapat

membantu penganalisa bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi Yaitu mengamati situasi di PT. Tri Sakti Perkasa dan

melihat secara dekat tentang masalah yang diteliti.

b. Wawancara,15yaitu suatu dialog yang dilakukan secara bertatap muka

dan tanya jawab dengan responden untuk memperoleh data yang

akurat dan mendalam mengenai pokok masalah dalam penelitian ini.

wawancara dilakuakan dengan mengambil pendapat dan informasi dari

responden dengan mengadakan komunikasi secara langsung kepada

narasumber, tapi sebelum melakukan hal itu pedoman wawancara

disusun terlebih dahulu, selanjutnya barulah mengadakan tanya jawab

secara lisan terhadap narasumber, karena mereka dapat dijadikan

informan (key informan) untuk membantu penulis sebagai sumber

15 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), Ed. Revisi
Cet. ke-3, h.68.
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dalam membahas masalah ini disamping dengan sumber lainnya. hal-

hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah adalah pelaksanaan

perlindungan bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu

(PKWT) di PT. Tri Sakti Perkasa.

c. Angket adalah kumpulan pertanyaan yang dibuat secara sistematis

dalam sebuah daftar pertanyaan yang akan disebarkan atau diserahkan

kepada para sampel atau responden untuk diisi16. Bentuk dari angket

yang diajukan adalah Angket Semi terbuka Merupakan angket  yang

pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada

responden, untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan

pilihan jawaban yang telah disediakan  sesuai dengan keinginan

mereka. Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai

pelaksanaan perlindungan bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerja

tertentu di PT. Tri Sakti Perkasa. Dengan Mengajukan pertanyaan

secara tertulis dan memberi alternatif jawaban untuk setiap

pertanyaaan kepada tenagakerja di PT. Tri Sakti Perkasa.

d. Studi Dokumen Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengolah data atau arsip yang berhubungan dengan

penelitian, kemudian menganalisanya dengan berpedoman kepada

sumber-sumber yang relevan.

6. Anilisis Data

16 Burhan Bungin., Metodologi Penelitian Soail Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.
(Surabaya: Airlangga University Press) 2001, h.41.
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Metode analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting

dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati

kebenaran yang ada. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan

pengetahuan yang menggunakandata berupa angka sebagai alat menganalisis

keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.17 Teknik analisis kuantitatif,

yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriftif dalam bentuk kalimat

yang benar, lengkap dan sistematis sehingga tidak menimbulkan penafsiran

yang beragam, dan kemudiandisajikan sebagai dasar dalam mearik suatu

kesimpulan. Penulis memakai analisis data yaitu deskritif deskriptif kuantitatif

merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membedah fenomena

yang diamati oleh peneliti dilapangan.

17 Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h.149.


