
 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan 

yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan 

normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta. Pendekatan normatif 

terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach). Substansi hukum 

dalam penelitian ini yaitu mengenai tindakan plagiarisme cerita pendek yang 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

 

B. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum 

normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis, 

dalam hal ini mengenai pelanggaran plagiarisme dan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar peraturan. Penelitian hukum 

normatif ini dikonsepkan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma 

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
35
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C. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian 

hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
36

 Penelitian ini akan 

menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk plagiarisme, ketentuan hukum yang 

mengatur mengenai plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta serta upaya untuk mencegah maraknya perilaku 

plagiarisme cerita pendek. 

 

D. Data dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu data 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan 

menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, 

dan literatur lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.
37

 

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Bahan hukum primer yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, dalam penelitian ini peraturan yang digunakan yaitu 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

 

2. Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami 

bahan hukum primer, diantaranya yaitu berupa literatur serta norma-norma 
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hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas didalam 

penelitian ini.
38

 

 

3. Bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan pencarian sumber-sumber data 

melalui internet (Browsing). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

studi kepustakaan (liberary research), serta menganalisis pelanggaran plagiarisme 

yang berkenaan dengan cerita pendek. Studi kepustakaan merupakan serangkaian 

kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Pemeriksaan data yaitu data yang diperoleh selanjutnya diperiksa apakah masih 

terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan. 
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b. Penandaan Data (coding) 

Penandaan Data yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber 

data (buku, literatur, dan perundang-undangan). 

 

c. Rekonstruksi Data (reconstructing) 

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, 

sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

 

d. Sistematisi Data (sistematizing) 

Sistematisi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap 

pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan. 

 

G. Analisis Data 

 

Data yang telah diperoleh dari tahapan pengolahan data kemudian dianalisis 

secara deskriptif kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data hasil 

penelitian yang hasilnya diuraikan dan digambarkan dalam bentuk kalimat yang 

tersususn secara sistematis, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi 

data dan penarikan suatu kesimpulan. 


