
 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem 

tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan 

konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.
62

 

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat 

menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya 

meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta 

penerapannya pada peristiwa hukum (in concerto).
63

 Penelitian ini akan mengkaji 

tanggung jawab media cetak dalam memuat berita yang tidak benar terkait dengan 

perbuatan melawan hukum. 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan 

pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, 

rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-

undang, peraturan daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.
64

 Untuk itu, 

penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis 

mengenai tanggung jawab media cetak dalam memuat berita yang tidak benar 

sebagai perbuatan melawan hukum perdata. 

C. Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan masalah dalam peneilitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif 

terapan (applied law approach), yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis 

subtansi hukum (approach of legal content analysis). Adapun yang menjadi 

substansi hukum pada penelitian ini yaitu tanggung jawab dan upaya hukum yang 

ditempuh oleh pihak yang dirugikan apabila ada berita yang tidak benar. 

D. Sumber Data 

Penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan 

penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan 

meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum 

in concreto. Data primer didapat dari lokasi penelitian dengan cara wawancara.  
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2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari perUndang-Undangan,  

      yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya  

      yang terkait. Data sekunder dalam penelitian terdiri dari:
65

 

a. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari 

perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum 

primer meliputi: 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

(2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; 

(3) Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia; 

(4) Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengesahan 

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kode Etik 

Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers; 

(5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta 

Keterangan Saksi Ahli; 

(6) Nota Kesepahaman No. 01/DP/MoU/II/2012 tentang Koordinasi 

Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-

literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan 

tanggung jawab dan perbuatan melawan hukum. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, 

penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus 
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hukum, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung 

penelitian. 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang 

dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, 

inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan 

undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung data sekunder, yakni 

dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak media cetak yaitu 

Harian Umum Lampung post yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 

108, Rajabasa Bandar Lampung dan jawaban diberikan langsung oleh 

Pimpinan Redaksi Harian Umum Lampung Post yaitu Bapak Gaudensius 

Suhardi. Wawancara juga dilakukan dengan Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI) Cabang Lampung yang berkedudukan di Jl. A. Yani No. 7 Bandar 

Lampung dan jawaban diberikan oleh Direktur Lembaga Advokasi dan 

Konsultan Hukum (LAKH) PWI Cabang Lampung yaitu Bapak Rozali Umar, 

S.H. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan 
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sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab dan pertanyaan secara tertulis 

langsung antara pencari data dan sumber data. 

F. Pengolahan Data 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis 

permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara: 

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang 

terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai 

dengan permasalahan; 

2. Penandaan data (coding), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan 

jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen); 

3. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan; 

4. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah. 

 

G. Analisis Data 

 

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, 

yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas. 


