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III.   METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti 

digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode 

penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar 

objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.
1
 

 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (in 

abstracto) pada peristiwa hukum tertentu (in concreto). Fokus penelitian ini 

adalah pada penerapan hukum atau implementasi ketentuan hukum tentang 

perasuransian dalam bagaimana tata cara pengajuan klaim asuransi AKDHK.
2
 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, 

memaparkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai tata cara pengajuan 

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm 134 

2
 Sarjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm 1 
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klaim asuransi AKDHK pada PT Rabobank International Cabang Kartini Bandar 

Lampung. 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif analitis subtansi hukum (approach of legal content analysis). Substansi 

hukum dalam hal ini adalah substansi implementasi pengajuan klaim asuransi 

AKDHK pada Rabobank International Cabang Kartini Bandar Lampung. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas 

skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitin ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data  yang diperoleh melalui Studi kepustakaan terhadap 

bahan hukum yang terdiri dari: 

a. bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan   penelitian, antara lain sebagai berikut : 

a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

b). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. 

c). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. 

 

d). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami 

bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang 

berhubugan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, 

petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

skunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Massa, 

Artikel, Makalah, Naskah, Paper, Jurnal, Internet yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini. 

 

2. Data Primer  

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

Asuransi AKDHK pada PT Rabobank International Cabang Kartini Bandar 

Lampung tersebut. Untuk memperoleh data primer ini penulis menggali dari 

informan dengan wawancara langsung kepada Pimpinan dan SDM Rabobank 

International Cabang Kartini  Bandar Lampung. 

 

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggungakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Studi Kepustakaan (Library Reserch) 

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder 

dengan melakukan serangkain studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, 
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membaca/mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta 

menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang 

tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada 

kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. 

b) Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer 

dengan cara memberikan pertanyaan dan meminta penejelasan kepada beberapa 

pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara langsung yang 

bersifat terbuka, dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang berupa pokok-

pokoknya sebagai panduan yang dikembangkan pada saat wawancara. 

2. Pengolahan Data 

Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam pengelolahan data adalah : 

a. Pemeriksaan Data, yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan, sehingga data yang 

terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 

b. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

c. Sistematis Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan  berdasrkan urutan masalah. 
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E. Analisis data 

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya menganalisis 

data tersebut. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif dengan 

cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu 

obyek dalam bentuk kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak 

yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan 

dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara 

sistematis,
3
 sehingga diperoleh arti dan kesimpulan secara induktif sebagai 

jawaban terhadap permasalahan diatas. 

 

                                                           
3
 M. Hariwijaya, Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi Cetakan 

Pertama, (Yogyakarta : Pararaton, 2008), hlm 57 


