
 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini dilakukan 

dengan dua pendekatan penelitian. Adapun metode pendekatan penelitian yang 

digunakan tersebut adalah pendekatan penelitian secara yuridis normatif dan 

pendekatan penelitian secara yuridis empiris, dimana pendekatan secara yuridis 

normatif yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mencari kebenaran 

dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan hukum primer, sekunder, yang 

berhubungan atau ada kaitannya dengan dampak kriminalisasi pers terhadap 

kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.  

 

Pendekatan metode yuridis empiris yaitu metode pendekatan dilakukan dengan 

berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik 

berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain 

yang diperoleh dari narasumber yang berkompeten.  

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. 

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut : 
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1. Sumber Data  

Sumber data dalam penulisan tesis ini diperoleh dari kepustakaan dan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan dampak kriminalisasi pers 

terhadap kemerdekaan pers yang bertanggung jawab. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu : 

a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil 

studi dan penelitian dilapangan (Field Research)
59 serta data ini diambil 

langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap 

narasumber yang berkompeten. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan
60

 

dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam tesis ini. 

Bahan-bahan tersebut terdiri dari: 

 

1.  Bahan hukum primer, yaitu: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). 

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

                                                           
59

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm 11 
60

 Ibid. Hlm 52 
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d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers 

h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel 

 

2. Bahan hukum sekunder, meliputi: 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta sebagai penunjang bahan 

hukum primer seperti literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. 

3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan tesis ini, adalah: 

Seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, adalah studi pustaka. Studi pustaka 

ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip, menelaah, serta mempelajari dan merangkum data yang 
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berkaitan dengan pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-

undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Metode Pengolahan Data 

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder 

yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah 

diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut: 

a. Editing dan evaluating, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa 

kelengkapannya, kejelasannya, serta relavansinya dengan penelitian. 

Kemudian memeriksa dan meneliti data tersebut guna memberikan penilaian 

apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

b. Klasifikasi data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelomnpok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan 

yang akan dibahas. 

c. Sistematisasi data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun 

penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam 

ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk 

memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan 

D. Analisis Data 

Data yang diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan 

cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. 
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Kemudian diinterpretasikan secara sistematis dengan persoalan yang ada, 

terutama yang mengatur tentang penal mediasi dalam menunjang penyelesaian 

perkara pidana yang dilakukan  dalam keadaan apa pun, untuk kemudian ditarik 

suatu kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah 

metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat 

khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga kesimpulan 

tersebut dapat diberikan saran 


