
 

 
 

III.   METODE PENELITIAN 

 
 
A.  Jenis dan Tipe Penelitian 
 
 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya (Abdulkadir Muhammad, 2004:32). 

Untuk itu, penelitian ilmiah ini memiliki jenis dan tipe penelitian, sebagai berikut: 

 
1. Jenis Penelitian 
 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Adapun yang 

dimaksud dengan penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-

undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 134). Berdasarkan jenis 

penelitian tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji dan pembahas 

permberlakuan ketentuan Hukum Perusahaan dalam praktik pendirian perusahaan 

penyiaran khususnya oleh dalam pemenuhan legalitas bentuk hukum dan legalitas 

kegiatan usaha oleh PT Radio Idola Nada Indah. 

 
2. Tipe penelitian 
 
 
Tipe penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskripsi bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 
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berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau menenai gejala yuridis yang 

ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir 

Muhammad, 2004: 50). Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh gambaran atau paparan lengkap, jelas, rinci dan sistematis 

tentang pemenuhan legalitas bentuk usaha dan kegiatan usaha oleh PT Radio Idola 

Nada Indah. 

 
B. Pendekatan Masalah 

 
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah normatif-terapan yaitu mengkaji pelaksanaan atau 

implementasi ketentuan hukum positif (undang-undang) dan kontrak secara 

faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 53). 

Sesuai dengan pendekatan masalah tersebut maka penelitian ini menggunakan tipe 

pendekatan masalah nonjudicial case study yaitu pendekatan studi kasus hukum 

tanpa konflik. Berdasarkan pendekatan masalah dan tipe pendekatan masalah 

diatas di atas maka penelitian ini  mengkaji peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan pokok bahasan yang menjadi objek penelitian tentang 

legalitas bentuk usaha dan legalitas kegiatan usaha perusahaan penyiaran dalam 

penggunaan hak siar menurut undang-undang yang berlaku serta faktor 

penghambat dan pendukung dalam pemenuhan legalitas oleh perusahaan 

penyiaran. 

 
 



 

 

39 

C. Data dan Sumber Data  

 
Berdasarkan jenis dan pendekatan masalah yang digunakan maka data yang 

dibutuhkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari penelitian 

lapangan yang berkaitan dengan legalitas perusahaan penyiaran dalam 

menggunakan hak siarnya studi pada PT Radio Idola Nada Indah Tulang 

Bawang. Data primer ini sifatnya sebagai penunjang untuk kelengkapan data 

sekunder. 

2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dan diperoleh dari studi kepustakaan 

terhadap bahan bahan hukum yang terdiri dsari : 

a.   Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi meliputi : 

           (1). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar   
Perusahaan; 

           (2).  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 

           (3). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama 
Perseroan Terbatas; 

 
(4). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; 

(5). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;  

(6). Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;  

(7).Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

28/P/M.KOMINFO/09/2008. 

b. Bahan hukum skunder yaitu meliputi buku-buku, literatur dan karya ilmiah 

yang berkaitan dengan permasalahan; 
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan lain-lain. 

 
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 
1. Metode Pengumpulan Data 

 
Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

 
Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan 

kegiatan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan (library research) 

dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa dan mengutip buku-

buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur yang berhubungan dengan 

legalitas perusahaan penyiaran dalam penggunaan hak siar. 

 
b. Studi Lapangan  

 
Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer  dengan melakukan 

wawancara kepada direktur PT Radio Idola Nada Indah dengan menggunakan 

daftar pertanyaan secara terstruktur yang telah disusun sebelumnya. 

 
2. Metode Pengolahan Data  

 
Dalam melaksanakan pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis 

melakukan kegiatan-kegiatan antara lain : 
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a. Seleksi data yaitu memeriksa kembali mengenai, kelengkapan kejelasan dan 

kebenaran data yang telah diterima serta relevasinya sebagai peneliti; 

b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data dengan kelompok atau aturan 

yang ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-

benar dibutuhkan dalam penelitian ini; 

c. Sistematika data yaitu menyusun data sesuai dengan tata urutan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan konsep.  

 
E. Analisis Data 
 
 
Data yang telah diperoleh, lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu 

mengungkapkan dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-

kalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sitematis mengenai pokok 

bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dari analisis data tersebut 

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir 

yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan 

dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban 

dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan 

beberapa saran. 


