
BAB IV 

METODOLOGI 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan proses penelitian empiris, metode 

penelitian hukum ini dilaksanakan dengan tujuan pengamatan yang dilakukan 

secara langusng terhadap keadaan masyarakat, apakah prilaku masyarakat  

sudah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. 

Beberapa metodologi penelitian empiris dilaksanakan dengan 

percobaan, pengamatan, mensurvey, dan studi kasus. Dengan demikian, metode 

yang akan digunakan oleh penulis, adalah etode empiris, yang melihat 

permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam Sistematika Perlindungan 

Konsumen dalam Jasa Kesehatan di Klinik Gigi Sehat Dental.  

 

B. Objek Penelitian 

Dalam hal ini obyek penelitian yaitu Sistematika Perlindungan Konsumen 

dalam Jasa Kesehatan di Klinik Gigi Sehat Dental. Tujuan Kerja Praktek ini 

adalah melakukan  pendekatan dengan cara  memberitahukan  kepada  para 

pihak yang terkait dalam Prosedur  Sistematika Perlindungan Konsumen dalam 

Jasa Kesehatan di Klinik Gigi yang  bertujuan  untuk  memberikan  hasil  positif  

kepada para  pihak. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan oleh pnulis adalah 

pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan oleh penulis 

dengan secara langsung dari objeknya dengan pengamatan atau obsevasi, 

sementara data sekunder didapatkan secara tidak langusung dari objek penulis 

namun melaui sumber lain baik secara lisan maupun tertulis, yang mencakup 

dokumen-dokumen normative, seperti, buku, jurnal, penelitian lainnya yang 

bersangkuta dan peraturan undang-undang. 

Penulis melaksanakan pengamatan atau observasinya  selama  masa kerja 

praktek dengan membuat prosedur atas masalah yang penulis dapat diberikan 

kepada para pihak di Klinik Gigi Sehat Dental. 

 

Data Sekunder yang  digunakan  oleh Penulis dimana didapatkan dari studi 

kepustakaan yaitu  : 

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan penulis yaitu: 

a. Peraturan Perundang-undangan : 

i) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

ii) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. 

iii) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. 

iv) Peraturan Menteri Kesehatan No339/MENKES/V/1989. 
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2. Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan penulis yaitu: 

a. Hasil Penelitian 

b. Karya tulis dari berbagai kalangan hukum berbentuk skripsi 

dan jurnal 
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