
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-

mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar 

penulisan karya ilmiah ini adalah  Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan). 

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan 

penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa Undang-Undang Perkoperasian 

No 17 tahun 2012, buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang 

bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan 

skripsi ini. 

3.1.2  Sifat Penelitian 

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptis 

analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. 

Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan 

dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu 

secara faktual dan akurat mengenai prinsip koperasi pada perjanjian pembiayaan 

pada koperasi. Deskripstif analisisnya yaitu adanya faktor penyebab debitur 

melakukan wanprestasi dimana adanya suatu kelalaian debitur tidak memenuhi 

syarat-syarat yang telah disepakati. Kemudian Pertimbangan hakim terhadap 

wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada koperasi yaitu menguatkan 
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putusan tingkat pertama, Penggugat berada di pihak yang kalah dan Penggugat 

harus dihukum untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Negeri Pematang 

Siantar dan Pengadilan Tinggi Medan.. 

3.1.3  Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis langsung mengambil putusan 

ke Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.120/Pdt.G/2015/PT.MDN jo. 

No.67/Pdt.G/2013/PN. Pms. 

 3.1.4  Waktu Penelitian 

 

No 

 

Kegiatan 

Okt-15 Nov-15 Des-15 Feb-16 Mar-16 Mei-16 Jun-16 

II II I I III II I 

1 Pengajuan Judul        

2 Penyusunan 
Proposal 

       

3 Seminar Proposal 
Skripsi 

       

4 Bimbingan dan 
Perbaikan 

Sebelum Seminar 
Hasil 

       

5 Seminar Hasil 
Penyempurnaan 

Skripsi 

       

6 Bimbingan dan 
Perbaikan 

Sebelum Meja 
Hijau 

       

7 Meja Hijau        
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3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan 

penulis yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan 

hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan 

skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

3.2.1 Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan 

mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data 

yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), dan 

undang-undang. Adapun bahan hukum data sekunder dalam penulisan skripsi ini 

adalah sumber bacaan berupa buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, 

Undang-Undang Perkoperasian, KUHPerdata, kamus-kamus hukum dan akademis 

yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penulisan skripsi ini. 

3.3. Analisis Data 

 Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Dalam hal ini secara kualitatif 

adanya faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi dimana adanya suatu 

kelalaian debitur tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Kemudian 

Pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada 

koperasi yaitu menguatkan putusan tingkat pertama, Penggugat berada di pihak 

yang kalah dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di 

Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Medan. 
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