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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul karena adanya hakekat ingin tahu 

dari manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul, karena banyak hal dalam kehidupan 

masih gelap dalam kehidupan manusia. Dalam usaha mencari kebenaran manusia dapat 

menempuh dengan berbagai cara. Kemudian cara yang ditempuh yang dianggap ilmiah 

adalah melalui cara penelitian, artinya dengan suatu metode yang bertujuan satu atau 

beberapa dengan jalan menganalisa dengan mengusahakan suatu pemecahan atas 

masalah – masalah yang ditimbulkan fakta.1 

Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan 

masalah secara sistematis dengan metode – metode dan teknik – teknik tertentu.2 

Dengan demikian sistematika dan metodologi menjadi syarat utama bagian kegiatan 

ilmiah. Penentuan metode yang digunakan dalam suatu penelitian sesuai dengan objek 

peninjauan yang kemudian menjadi titik tolak dalam menentukan pemilihan metode.3 

Berdasarkan teori di atas maka dalam penelitian ini menggunakan metode – metode 

sebagaimana dijelaskan di bawah ini : 

A. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. 

                                                                 
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm  2 
2 Ibid, hlm 3 
3Ibid, hlm  14 
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Penelitian yuridis sosiologis menurut J. Supranto adalah penelitian yang 

condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer, yaitu data 

yang diperoleh secara langsung dari objeknya.4 

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini 

karena masalah yang akan diteliti menyangkut dua variabel. Variabel pertama 

yaitu : perlindungan hukum terhadap pembeli mobil.  Variabel kedua yaitu : 

pemberian tanda jadi pembelian mobil. 

B. Spesifikasi Penelitian 

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptifanalitis. Suatu 

penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.5 

Sistem dekskriptif analistis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

secara rinci mengenai variabel – variabel yang diteliti sehingga mendapatkan 

gambaran secara utuh mengenai aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan 

diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli mobil dengan 

pemberian tanda jadi di Surya Indah Motor Kudus. 

 

                                                                 
4 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 2 
5 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 15. 



 

34 
 

 

C. Metode Penentuan Sampel 

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian 

yang representatif dari populasi. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah pembeli 

mobil yang memberi tanda jadi Surya Indah Motor. 

Mengingat luasnya populasi yang diteliti, maka untuk lebih 

memfokuskan pelaksanaan penelitian digunakan teknik pengambilan sampel. 

Penentuan sampel dilakukan secara non random sampling.6 Berdasarkan teknik 

pengambilan sampel tersebut, maka didapat responden sebagai berikut : 

1. Direktur Surya Indah Motor; 

2. 10 (sepuluh) pembeli mobil dengan tanda jadi di Surya Indah Motor 

yang mengalami masalah baik yang sudah jelas kedatangan 

barangnya (MDP) maupun yang belum jelas kedatangan barangnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer dan 

data sekunder. Metode yang digunakan sangat bergantung pada data yang 

dikumpulkan. 

1. Data Primer 

                                                                 
6Ibid , hlm  51 
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Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber datanya. Data ini diperoleh dengan metode interview atau 

wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi atau keterangan.7 

Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara bebas 

terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan cara pewawancara 

mengajukan pertanyaan dengan terlebih dahulu disiapkan daftar 

pertanyaan yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan 

wawancara, tetapi responden dapat memberikan jawaban secara 

bebas/ umum apabila jawaban responden tidak sesuai pada pokok 

permasalahan maka tugas pewawancara adalah mengendalikannya. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan. Data sekunder diperoleh melalui inventarisasi data 

sekunder atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari 

peraturan – peraturan, dokumen maupun buku yang ada kaitannya 

                                                                 
7 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, CV. Rajawali, Jakarta, 1988, hlm  93. 
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dengan masalah ini, doktrin.8Data sekunder yang dikumpulkan 

bersumber dari : 

a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

c. Perjanjian antara Surya Indah Motor dengan Pembeli. 

E. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum 

memberikan arti apa – apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik 

kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan 

mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.9 

Proses yang dilakukan adalah melakukan identifikasi, berawal 

pengelompokan data dan terakhir pengujian data, apabila dirasa cukup maka 

selanjutnya disajikan dalam laporan penelitian yang berbentuk skripsi. 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 

uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan 

tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan 

                                                                 
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,1990, hlm  

52 
9Ibid, hlm  64. 
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pemahaman analisis.10 Setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya 

diperiksa kembali bahan dan datayang telah diterima terutama mengenai 

konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan 

dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap perlindungan hukum 

terhadap pembeli mobil dengan pemberian tanda jadi di Surya Indah Motor 

Kudus. 

 

                                                                 
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm  

127. 


