
 

 

 

 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. JenisPenelitian 

 

 

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat 

serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hokum merupakan 

kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran 

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hokum 

tertentu, dengan jalan menganalisanya. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

normatif terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau 

implementasi ketentuan-ketentuan normatif (Kodifikasi, Undang-undang, dan 

Kontrak ) secara nyata ( in action ) pada peristiwa hukum tertentu dalam 

masyarakat. 

B. Tipe Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, tipepenelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta yuridis pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PTEnseval 

Putera Megatrading dengan Apotik Pramita yang kemudian diarahkan jelas dan 

terperinci dari keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian. 
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C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian  ini adalah dengan cara 

pendekatan secara yuridis teoritis, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan 

dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan melihat keadaan serta 

kenyataan dalam melakukan penelitian serta literatur-literatur yang berkenaan 

dengan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian. 

D. DatadanSumber Data 

 

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari data sekunder yang terdiri 

dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukumtersier. 

1).  Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang berupa 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dokumen perjanjian, peraturan-

peraturan terkait, dan sumber pustaka lain yang membahas tentang hokum 

perjanjian. 

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan 

berupa buku-buku, bahan kuliah maupun litertir-literatur yang berkaitan 

dengan penelitian atau masalah yang dibahas. 

 

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang pemberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus 

dan internet. 
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Selain itu penulis juga melakukan wanwancara terhadap pihak – pihak untuk 

memperkuat dari dokumen yang telah terkumpulkan, dalam hal ini pemimipin 

perusahaan PT Enseval Putera Megatrading dan pemilik Apotik Pramita 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode 

pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul 

skripsi yaitu: 

a. Studi Pustaka,  

yaitu Studi pustaka dilakukan dengan mengadakan penelahaan terhadap 

beberapa literature ilmu pengetahuan hokum dan peraturan perundang-

undangan. Teknik yang digunakannya itu mengumpulkan, mengidentifikasi, 

lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian 

dilakukan pengutipan atau pencatatan dan diberitan dan untuk memudahkan 

mengolah data 

b. Studi Dokumen,  

yaitu Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca,  mempelajari dan 

menganalisis dokkumen perjanjian kerja sama pengadaan barang antara PT 

Enseval Putera Megatrading Cabang Lampung denganApotik Pramita 

c. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan bentuk pertanyaan terbuka terhadap informan, 

yaitu Ibu Ratih Dwi Wulandari pemilik Apotik Pramita yang bertempat di 

Perum GTS Blok C No.12 RT/RW.05/01 Hajimena,Natar Lampung Selatan. 
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Wawancara tersebut digunakan sebagai penjelasan atau pendukung data 

sekunder.. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Setelah selesai melakukan pengumpulan data, selanjutnya data – data tersebut 

diolah sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara : 

a. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data 

yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya dengan 

permasalahan. 

b. Klasifikasi data yaitu mengelompokan data yang telah diseleksi menurut pokok 

bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengan kerangka 

pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah. 

c. Penyusunan  data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok 

bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam 

pengolahan dam analisis data. 

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

sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah. 

e. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan 

diinterpretasikan. 

f. Sistemasi data (systematizing), yaitu menetapkan data menurut kerangka 

sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. 
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G. Analisis Data 

 

 

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analis data secara 

kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara 

sistematis, lengkap dan rinci sehingga dapat mempermudah memberi arti terhadap 

data dalam hubungannya satu sama lain. Hasil analisis tersebut merupakan 

jawaban pemasalahan yang dibahas dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 

 


