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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan konseptual yaitu, mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber 

hukum dalam arti filosofis yuridis 57  untuk memahami asas iktikad baik dan 

kemungkinan diterapkan pada Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Selain itu juga menggunakan jenis penelitian empiris (sosiologis) 

yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari 

perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun 

perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, 

penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia 

yang berupa peningkatan fisik maupun arsip.58 

B. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

penelitian kepustakaan. Data sekunder ini menggunakan bahan-bahan 

hukum sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara umum, yaitu: 

                                                
57 Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Surabaya, Pustaka Pelajar, hlm. 317 
58 Ibid., hlm. 280. 



 47 

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang� perubahan atas 

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; 

3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

5) Dokumen perjanjian kredit. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan 

mendukung bahan hukum primer serta permasalahan dalam 

penelitian ini yang terdiri dari: 

1) Buku-buku yang membahas tentang hukum perjanjian; 

2) Buku-buku yang membahas tentang asas-asas perjanjian; 

3) Buku-buku yang membahas tentang perjanjian kredit bank; 

4) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan materi penelitian; 

5) Surat perjanjian kredit bank. 

2. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari lapangan. Data primer disebut juga sebagai data 

asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.59 

a. Lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Bank BRI Cabang Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

b. Teknik pengambilan sampel 

                                                
59 Fajar Mukti, M. Djaelani, 2004, Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Yogyakarta, Zenith 

Publisher, hlm. 37. 
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Teknik pengambilan sempel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik non random sampling dengan jenis purposive 

sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan sifat-sifat populasi 

atau ciri-ciri yang telah diketahui sebelumnya untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

3. Responeden 

a. Kepala Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Staf atau Karyawan bagian perkreditan Bank BRI Cabang Bantul 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

c. Debitur yang melakukan kredit pada Bank BRI Cabang Bantul 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data primer dilakukan dengan cara wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang 

dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan 

dengan permasalahan. Jenis wawancara yang dilakukan dalam rangka  

mengumpulkan data adalah dengan cara wawancara bebas terpimpin 

yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan 

sebagai pedoman dan masih dimungkinkan didalamnya ada variasi 

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.60 

                                                
60 Ibid., hlm. 40. 
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2. Data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka 

Studi pustaka adalah mencari data tersedia yang pernah ditulis 

peneliti sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang akan  

dipecahkan dan informasi lain yang bersifat umum. Studi pustaka ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan 

pustaka yang dipelajari dan dikutip dari data sumber yang ada, berupa 

catatan literatur yang berhubungan dengan perjanjian kredit.61 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Penulis melakukan analisis dari semua data yang dianggap relevan diperoleh 

dari lapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan 

realitanya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan 

analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu 

pemecahan dari masalah yang dikaji. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Bambang Sunggono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

hlm. 55. 


