
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum normatif-

terapan adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan

hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

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

tentang perjanjian pengiriman barang.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif  bersifat

pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu

yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Penelitian ini akan

menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai perjanjian pengiriman barang.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap

yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004: 112).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terapan yaitu pendekatan yang

dilakukan dengan merumuskan masalah dan tujuan penelitian secara rinci, jelas dan akurat.

C. Data dan Sumber Data



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan

hukum primer dan bahan hukum  sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu

perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian. Bahan hukum primer antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap

bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai literature, buku-buku yang berkaitan

dengan pokok bahasan.

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pegumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan

serta mengklasifikasi data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.

b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang ada kaitannya

dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen yang

berkaitan dengan penelitian adalah Perjanjian Pengiriman Barang.

c. Wawancara



Wawancara dilakukan kepada Bapak Syarifuddin sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Jalur

Nugraha Ekakurir cab. Bandar Lampung. Wawancara ini merupakan cara yang digunakan

untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dengan

peristiwa hukum yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam

penulisan skripsi ini. Wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur, hanya berupa pokok-

pokok pertanyaan yang akan ditanyakan langsung.

2. Metode Pengolahan Data

Keseluruhan data yang diperoleh di atas, lalu diolah dengan cara sebagai berikut :

a. Seleksi data

Yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Yaitu dengan mengelompokkan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan

c. Penyusunan data

Yaitu menyusun data secara sistematis dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk

menganalisis data.

E.  Analisis data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dari data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif

yaitu dengan menginterprestasikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis,



kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan

secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.


