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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilimiah yang berkaitan dengan analisis yang

dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti

sesuai dengan cara atau metode tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu

sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam

suatu kerangka tertentu.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 32) penelitian merupakan kegiatan

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang

bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisanya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif terapan, yaitu

penelitian hukum mengenai ketentuan aspek hukum perjanjian yang

bersumber dari perundang-undangan, dokumen dan buku-buku yang

berkaitan dengan skripsi ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memperoleh

gambaran secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai tanggung
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jawab pihak peserta arisan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian Arisan

Motor Plus dalam bentuk penyusunan skripsi sebagai karya ilmiah.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan tahap-

tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;

2. Mengidentifikasi pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;

3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan

hukum primer dan sekunder dari pokok bahasan;

4. Mengkaji secara komprehensif bahan hukum primer dan sekunder guna

menjawab masalah yang dirumuskan;

5. Kemudian hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara

lengkap, rinci, sistematis dalam bentuk skripsi.

C. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan di atas maka data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal

dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur dan

sumber data sekunder lainnya:

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-

undang, dokumen, yurisprudensi dan ketentuan yang berasal dari:
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Dokumen perjanjian kontrak antara pengelola arisan motor dan peserta arisan

motor  dalam perjanjian Arisan Motor Plus.

2.   Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menunjang bahan hukum

primer, yang membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer,

yaitu berbagai literatur atau buku-buku tentang perjanjian yang berkaitan

dengan pokok bahasan

3.  Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

a) Kamus hukum;

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

c) Data-data internet.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca, menginventarisasi,

menelaah dan memahami sebagian referensi dan literature yang berupa

peraturan-peraturan dan beberapa pendapat dari para sarjana yang berkaitan

dengan masalah yang akan dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen dilakukan dengan cara menelaah dokumen perjanjian Arisan

Motor Plus antara pihak Peserta Arisan dengan pihak Pengelola. Teknik yang
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digunakan yaitu membaca dan memahami isi dokumen tersebut sehingga akan

memudahkan dalam proses pengolahan data.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan terstruktur yang telah

disusun oleh peneliti dan diajukan secara lisan pada Pimpinan atau Pengelola

Arisan Motor Plus yaitu Bapak Nasirwan, S.Pd. Pimpinan Arisan Motor Plus.

Metode pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan;

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

cukup lengkap, sudah benar dan relevan dengan permasalahan;

3. Rekontruksi data yaitu menyusun data secara tertentu, beruntun, logis hingga

mudah dipahami dan dipersentasikan;

4. Sitematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data yang telah diolah

tersebut menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan

berdasarkan urutan masalah yang diteliti. Setelah cukup lengkap maka

selanjutnya akan diadakan persiapan analisis data.

E. Analisis Data

Tindak lanjut dari pengolahan data adalah dilakukannya analisis terhadap data.

Berdasarkan data yang telah diolah secara sistematis, kemudian dianalisis secara

deskriptis kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau

uraian dalam bentuk kalimat secara terperinci berdasarkan interprestasi data

sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum mengenai Wanprestasi Dalam

Perjanjian Arisan Motor Plus.


