
 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

Salah satu tolak ukur keilmiahan suatu penelitian adalah metode yang digunakan. 

Mengenai penelitian untuk menyusun skripsi ini, aspek-aspek metode penelitian yang 

digunakan meliputi jenis penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, pendekatan 

masalah, data dan sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis 

data. Untuk itu, metode yang akan digunakan secara rinci dijelaskan dalam uraian 

berikut. 

 
A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 
Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris (applied law 

research). Penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-

undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:134).  

 
Hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata setiap warga sebagai akibat 

keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan 



merupakan bukti apakah  benar kejadian yang dialami sesuai dengan ketentuan 

hukum normatif. Hubungan hukum normatif dengan hukum empiris merupakan 

hubungan sebab-akibat (causality). Hukum normatif adalah sebab dan hukum empiris 

adalah akibat. Adapun penelitian hukum empiris itu sendiri adalah penelitian hukum 

yang melihat kenyataan terhadap prilaku-prilaku, perbuatan-perbuatan, peristiwa-

peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau yang ada dalam 

masyarakat (Burhan Ashsofa, 1998;34) yaitu mengenai tanggung jawab perusahaan 

asuransi kendaraan bermotor roda empat bila terjadi evenemen. 

 
2. Tipe Penelitian 

 
Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan 

secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan 

sebagai karya ilmiah. Penelitian yang bersifat empiris yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan umum yang berlaku 

ditempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa tertentu yang 

terjadi di masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Penelitian ini bertujuan 

untuk memaparkan tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap 

kecelakaan kendaraan bermotor roda 4 (empat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Lokasi Penelitian dan Pendekatan Masalah 

 
1. Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan asuransi kendaraan 

bermotor. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Asuransi Wahana 

Tata Cabang Bandar Lampung yang berada di Jalan Laksamana Malahayati NO. 43 

TLP 0721-482853 FAX No. 0721-481644. 

 
2. Pendekatan Masalah 

 
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif-analisis, dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi rumusan masalah. 

b. Mengidentifikasi pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah. 

c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan 

hukum primer dan sekunder dari pokok bahasan. 

d. Mengkaji secara komprehensif bahan hukum primer dan sekunder guna 

menjawab masalah yang dirumuskan. 

e. Kemudian hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara 

lengkap, rinci dan sistematis, dalam bentuk skripsi. 

 
C. Data dan Sumber Data 

 
Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris, maka data yang 

diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. 



1. Data Primer 

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:202) data primer adalah data yang 

bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Pada 

penyusunan skripsi ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 

pihak asuransi wahana tata dan pihak tertanggung mengenai kecelakaan 

kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan nomor polis 

008.1050.301.2007.000092.00. Wawancara dilakukan kepada para informan. 

a. Bapak Felix Indrawan Nugroho sebagai Deputy Manager PT Asuransi 

Wahana Tata. Wawancara dilakukan kepada pihak Deputy Manager karena 

dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keabsahan 

dokumen-dokumen dari pihak tertanggung mengenai klaim ganti kerugian 

bila terjadi suatu evenemen. 

b. Bapak Dawam Rahardjo sebagai pihak tertanggung. Wawancara dilakukan 

kepada pihak tertanggung karena merupakan pihak yang langsung mengalami 

kejadian kecelakaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan nomor polis 

008.1050.301.2007.000092.00 dan merupakan pihak yang tau betul tentang 

bagaimana proses dari terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor 

sampaidengan penyelesaiannya. 

2. Data Sekunder 

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:151) data sekunder pada dasarnya adalah 

data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Data sekunder 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer (primary law material) 



Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan 

yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan, yaitu: 

      (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

 (3) Perundang-Undangan No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 

 (4) Pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. 

 (5) Bahan hukum sekunder . 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami 

bahan hukum primer  yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu pandangan 

dan pendapat para ahli, akademisi, ataupun praktisi melalui penelusuran 

dokumen-dokumen, buku-buku, maupun literatur lainnya yang relevan yang 

berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan asuransi kendaraan 

bermotor roda empat. 

b. bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukun primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu tanggung jawab perusahaan asuransi kendaraan bermotor 

berupa internet, surat kabar, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 
 
 
 
 
 
 



D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 
1. Metode Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi pustaka 

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca 

peraturan perundang-undangan, literatur, yang berkaitan dengan tanggung jawab 

asuransi kendaraan bermotor. 

2. Studi dokumen 

Studi dokumen yaitu dilakukan dengan mempelajari, mengutip, menelaah dan 

menganalisis tentang undang-undang perasuransian. 

3. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan bertujuan mendapatkan data primer sebagai 

penambah data sekunder, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

pihak-pihak terkait yaitu pihak asuransi wahana tata dan pihak tertanggung. 

Kemudian dari hasil wawancara tersebut dilakukan pencatatan terhadap hasil 

wawancara. 

  
2.  Metode Pengolahan Data 

 
Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang 

diteliti. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:126) pengolahan data pada umumnya 

dilakukan dengan cara: 



a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah. 

b. Penandaan data, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis, 

sumber data, dan urutan perumusan masalah. 

c. Rekonstruksi data, yaitu menyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis, 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

d. Sistematika data (systematizing), menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. 

Penelitian ini mempergunakan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, 

penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. 

 
E. Analisis Data 

 
Hasil pengolahan data harus dilakukan analisis data. Untuk itu, analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu 

analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Abdulkadir 

Muhammad, 2004:127). Setelah semua data selesai diolah secara kualitatif, kemudian 

diidentifikasi sesuai pokok bahasan yaitu Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi 

Kendaraan Bermotor. 

 

 

 


