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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam perkembangan zaman saat ini, globalisasi telah membawa pengaruh 

terhadap segala aspek kehidupan. Globalisasi bukan hanya mempengaruhi 

perkembangan masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi tidak hanya di negara maju saja, namun perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi telah dirasakan oleh masyarakat di negara-

negara berkembang, sehingga teknologi informasi dan komunikasi mendapat 

kedudukan yang penting bagi kemajuan bangsa.   

Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dan 

komunikasi begitu penting bagi negara. Pertama, teknologi informasi dan 

komunikasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri 

seperti modem, komputer, gadget, sarana untuk membangun jaringan internet, dan 

sebagainya. Kedua, adalah untuk memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis 

keuangan melalui jaringan internet.1 Dengan demikian teknologi informasi dan 

                                                           
1  Agus Rahardjo, 2002, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pecegahan Kejahatan Berteknologi, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1. 
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komunikasi merupakan media yang dapat digunakan untuk memicu perubahan 

sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilai sangat efektif dan efisien. 

Meskipun teknologi informasi dan komunikasi memiliki kecanggihan dan 

kemampuan untuk menyediakan berbagai kemudahan, teknologi tersebut juga 

dapat menjadi sarana efektif dalam melakukan kejahatan, yaitu memanfaatkan 

komputer, gadget, dan alat komunikasi lainnya sebagai media untuk melakukan 

kejahatan. Penyalahgunaan alat komunikasi sebagai media kejahatan 

menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama dengan munculnya kejahatan 

pada jaringan internet atau disebut Cybercrime2. 

Cybercrime merupakan suatu gejala sosial, sehingga dapat dipahami 

bahwa cybercrime adalah konsekuensi negatif dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, yang menggunakan komputer, gadget, dan alat 

komunikasi lainnya sebagai sarana kejahatan, dan semua bentuk perbuatan 

manusia yang menjadikan alat komunikasi sebagai sasaran kejahatan, sehingga 

bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual melainkan sudah menjadi 

permasalahan global3. 

Cybercrime pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, 

kemudian berkembang pula di beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Di 

negara berkembang seperti Indonesia, cybercrime sudah terjadi sejak tahun 1983. 

Pada awalnya terjadi dalam bidang perbankan, misalnya pencurian dana kartu 

                                                           
2 Maskun, 2014, Kejahatan Siber (Cybercrime), Jakarta: Prenada Media, hlm. 47. 
3 Widodo, 2013, Aspek Hukum PidanaKejahatan Mayantara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 39. 
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kredit melalui pembelanjaan di internet, dengan menggunakan komputer sebagai 

sarana melakukan kejahatan, hingga pada tahun-tahun berikutnya, kejahatan dunia 

maya atau cybercrime menjadi kejahatan yang paling banyak ditangani oleh aparat 

penegak hukum Indonesia. Berkembangnya kasus cybercrime yang terjadi di 

Indonesia, salah satunya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui 

media sosial4. 

Kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial 

merupakan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan 

maksud untuk diketahui oleh umum5. Kehormatan yang diserang disini hanya 

mengenai kehormatan tentang “nama baik”. Objek pada kejahatan penghinaan dan 

pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut hanya dapat ditujukan pada 

manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu 

perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain6. 

Berikut merupakan fakta mengenai kasus penghinaan dan pencemaran 

nama baik melalui media sosial, antara lain7: 

1. Pada awal tahun 2010, Nurarafa alias Farah (18 tahun) terdakwa kasus 

penghinaan dan pencemaran nama baik melalui facebook dijatuhi vonis dua 

                                                           
4 Widodo, 2013, Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik 

dan Bedah Kasus, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm. 44. 
5 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-

delik-biasa-atau-aduan, diakses pada tanggal 27 September 2017, pukul 21.00 WIB. 
6 Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan 

Celah Hukumnya, Jakarta : Rajawali Pers,hlm. 118-119. 
7 Widodo, Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan 

Bedah Kasus, op.cit, hlm. 133-134. 
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bulan 15 hari dengan masa percobaan selama lima bulan oleh hakim di 

Pengadilan Bogor. Dalam perkara tersebut, Fely Fandini sebagai korban 

melaporkan penghinaan atas dirinya yang dilakukan oleh Farah. Saat itu Farah 

mengaku cemburu atas kedekatan pacarnya (Ujang) dengan pelapor (korban), 

sehingga Farah menulis kata-kata kotor dalam akun Facebook-nya. Terdakwa 

diadili berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

tentang perbuatan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. 

Pasal 310 KUHP menjelaskan: 

“(1)Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 

seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang 

supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 

banyak tiga ratus rupiah. 

(2)Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, 

karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 

(3)Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan 

terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela 

diri.” 

 

2. Pada awal tahun 2011, terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik melalui 

Short Mesagge Service (SMS) yang dilakukan Saiful Dian Efendi kepada 

beberapa perempuan, yang berisi perkataan cabul, jorok, dan porno. Salah satu 

korbannya adalah Adelian Ayu Septiana, yang merasa risih dan dilecehkan, 

terlebih SMS tersebut dikirim berkali-kali oleh Saiful Dian Efendi. Adelian 

Ayu Septiana pun melaporkan kasus tersebut kepada polisi, kemudianSaiful 

Dian Efendi disidik karena disangka melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 
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ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Akhirnya, hakim pada Pengadilan Negeri Madiun Jawa 

timur memutuskan bahwa Saiful Dian Efendi terbukti secara sah melakukan 

tindak pidana pada Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

menjatuhkan pidana selama 10 bulan kepada terdakwa. 

Pasal 27 ayat (3): 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 

Pasal 45 ayat (1): 

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

 

3.  Kasus pencemaran nama baik yang cukup lama ditangani adalah kasus Prita 

Mulyasari, yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) mendakwa Prita Mulyasari dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 

ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat (2) KUHP, dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. 

Prita dianggap telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni International 

dan digugat secara perdata dan dilaporkan secara pidana, padahal apa yang 

dilakukan Prita Mulyasari adalah curahan hatinya kepada teman-temannya, 

karena adanya praktik ketidakadilan ketika ia menjadi pasien di Rumah Sakit 
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Omni International, yang dituangkan dalam bentuk Email. Kasus ini menjadi 

perjalanan kasus yang banyak mengundang keprihatinan, karena pada kasus 

Prita Mulyasari ini bersifat multi-tafsir, bagi penasihat hukum Prita Mulyasari, 

polisi maupun JPU tidak cermat membaca Email tersebut sebagai satu 

kesatuan yang utuh. Hal ini mengakibatkan tidak tepatnya sasaran dakwaan 

JPU pada kasus tersebut, sehingga penggalan kata yang diambil dan digunakan 

sebagai argumentasi dugaan adanya penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baik, dengan mudah dapat dipatahkan oleh penasihat hukum Prita Mulyasari8. 

 Sebagaimana halnya kasus penghinaan dan pencemaran nama baik 

melalui media sosial di atas, di wilayah Semarang Jawa Tengah (Jateng), 

berkembangnya kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media 

sosial terus meningkat setiap tahunnya. Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus Polda Jateng, AKBP Sugeng Tiyarto mengatakan, bahwa dari tahun 2015 

sampai 2017 ada  5 (lima) aduan merupakan tindak pencemaran nama baik melalui 

media sosial9. 

Berdasarkan data dari tahun 2015 sampai tahun 2017 di Pengadilan Negeri 

Semarang, kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial ada 

2 (dua) yang sudah diputuskan, namun 1 (satu) diantaranya tidak terbukti 

melakukan tindak penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial, 

                                                           
8 Maskun, op.cit, hlm. 107-109. 
9http://jateng.tribunnews.com/2016/05/10/akbp-sugeng-tiyarto-kejahatan-di-dunia-maya-makin-marak, 

diunduh pada tanggal 10 Oktober 2017, pukul 16.20 WIB. 

http://jateng.tribunnews.com/tag/akbp-sugeng-tiyarto
http://jateng.tribunnews.com/2016/05/10/akbp-sugeng-tiyarto-kejahatan-di-dunia-maya-makin-marak
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sedangkan kasus yang terbukti melakukan tindak penghinaan dan pencemaran 

nama baik melalui media sosial, misalnya kasus yang dilakukan oleh pasangan 

suami istri (pasutri) pada tahun 2016, yakni Terdakwa I yang berinisial "A" dan 

Terdakwa II yang berinisial "M" pada putusan nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg.  

Aparat penegak hukum menjerat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II 

yang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, disertai 

ancaman pembunuhan melalui media sosial tersebut, dengan menggunakan Pasal 

27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP), yakni: 

Pasal 27 ayat (3): 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 

Pasal 45 ayat (1): 

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

 

Pasal 55 ayat (1) ke 1: 

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta 

melakukan perbuatan.” 

 

Secara hukum, Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai pembaharuan KUHP untuk 
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mengatur tindak pidana cybercrime, namun terkait dengan fenomena kejahatan 

seperti halnya kasus di atas, maka kejahatan harus dipahami dari berbagai sisi yang 

berbeda, karena semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, semakin maju 

dan modern pula modus kejahatan yang terjadi di masyarakat10. 

Upaya untuk memahami kejahatan tersebut, sebenarnya telah berabad-

abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan, seperti Plato dan Aristoteles yang telah 

melakukan studi-studi mengenai kejahatan untuk memahami sebab musabab 

kejahatan dan menghapuskannya. Studi-studi tersebut kemudian melahirkan ilmu 

kriminologi, yang dalam perkembangannya menjadi ilmu yang penting untuk 

mempelajari kejahatan11. 

Pada dasarnya ilmu kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa 

kejahatan saja tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar 

kejahatan itu sendiri, baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari 

kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, sebab terjadinya 

suatu kejahatan bukan hanya sesuatu yang bertentangan dengan hukum tetapi juga 

harus dicari kebenarannya menurut gejala yang terjadi di masyarakat12. 

Mengingat hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas jelas bahwa dari 

perspektif ilmu kriminologi, perlu diketahui mengenai faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penyebab dari akar kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan 

                                                           
10Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1. 
11Ibid. hlm. 2. 
12Ibid. hlm. 2-3. 
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Terdakwa II. Faktor yang menjadi penyebab dari akar kejahatan Terdakwa I dan 

Terdakwa II melakukan kejahatan disebut sebagai motif atau motivasi pelaku. 

Motif inilah yang kemudian melahirkan niat untuk melakukan kejahatan13. 

Menarik untuk dicatat bahwa dalam melakukan perbuatan jahatnya perlu 

dicari motif Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengetahui kebenarannya, 

terutama bila dikaitkan dengan alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan, 

dengan munculnya suatu niat untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh 

undang-undang.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Tinjauan Kriminologis Mengenai Motif Perbuatan Terdakwa 

Dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Apa saja motif perbuatan terdakwa pada putusan Nomor 

686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik? 

2. Bagaimana pandangan teori kriminologi terhadap motif terdakwa dalam 

putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang Penghinaan dan 

Pencemaran Nama Baik?  

3. Bagaimana keterkaitan antara motif perbuatan terhadap pertimbangan hakim 

                                                           
13 https://www.publica-news.com/berita/hukum/, diunduh pada tanggal 26 Agustus 2017, pukul 18.01 

WIB. 
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pada putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang Penghinaan dan 

Pencemaran Nama Baik? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui motif perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 

686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. 

2. Untuk mengetahui pandangan teori kriminologi terhadap motif terdakwa dalam 

Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang Penghinaan dan 

Pencemaran Nama Baik.  

3. Untuk mengetahui keterkaitan antara motif perbuatan terhadap pertimbangan 

hakim pada Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang Penghinaan dan 

Pencemaran Nama Baik. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis 

maupun segi praktis. 

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa khususnya Progdi Ilmu Hukum dalam pengembangan pengetahuan 

hukum dan menambah informasi tentang teori kriminologi mengenai motif 

perbuatan. 
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2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat 

penegak hukum, instansi, pihak-pihak terkait, dan masyarakat umum, mengenai 

pentingnya motif perbuatan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah 

pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian 

ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain 

penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif sehingga 

masih perlu dikaji kembali. Dengan demikian penelitian berangkat dari 

ketidaktahuan dan keraguan, dan kemudian berakhir pada suatu hipotesis14. 

Agar dalam suatu penelitian dapat lebih lancar, terarah, dan lebih tertata, 

maka diperlukan suatu metode penelitian, karena pada hakekatnya metode 

penelitian tersebut memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang 

menganalisa, mempelajari, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. 

Mengenai arti dari metode itu sendiri adalah suatu unsur mutlak yang harus ada 

dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan15. 

                                                           
14 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 19. 
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 

45. 
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Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

yang sesuai dengan objek penelitian untuk memperoleh hasil dan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode 

yang menekankan pada proses pemahaman terhadap perumusan masalah 

berdasarkan interaksi antara peneliti dengan sumber data, serta kualitas data 

dan informasi yang diperoleh sebagai sumber data. Penulis memilih metode ini 

karena di dalam penelitian kualitatif terdapat data yang berdasar pada observasi 

dan wawancara, dimana data kualitatif dapat menyediakan deskripsi dan 

penjelasan beragam dari proses atau kejadian yang tidak akan mudah 

diidentifikasikan oleh metode kuantitatif. Penggunaan metode kualitatif ini 

diharapkan dapat memperoleh gambaran yang meyeluruh tentang tinjauan 

kriminologis mengenai motif perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 

686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis. 

Deskriptif artinya dalam penelitian ini penulis bermaksud menggambarkan 

secara rinci mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan 

kriminologis mengenai motif perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 

686/Pid.Sus/2016/PN.Smg, sedangkan analisis yaitu analisis data berupa 



13 
 

Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg, dan segala hal yang berkaitan 

dengan objek tersebut, yang kemudian dianalisis dengan teori-teori serta 

peraturan perundang-undangan. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah semua informasi yang terkait dengan 

Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data sebanyak 

mungkin mengenai masalah yang bersangkutan. Adapun data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari 

sumber asalnya dan belum diolah serta diuraikan oleh orang lain. Untuk 

mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan cara studi lapangan. 

Studi ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap pakar hukum pidana 

mengenai teori kriminologi terkait motif perbuatan terdakwa, dan hakim 

Pengadilan Negeri Semarang pada Putusan Nomor 

686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

objek penelitian dan merupakan data pendukung dari data primer. Data 

sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi: 

1) Bahan hukum Primer 

Meliputi peraturan perundang – undangan yang mengikat, yaitu: 

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, Kitab Undang–Undang Hukum 

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

2) Bahan hukum Sekunder 

Meliputi bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum 

primer, yaitu karya–karya ilmiah para ahli dan hasil penelitian yang 

terkait dengan motif perbuatan. 

5. Teknik Penyajian Data 

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah, diperiksa, dan dipilih, 

baru kemudian data disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian. Adapun penyusunan uraian 

tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 
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a. Menganalisis Data 

Tahap menganalisis data ini dilakukan pengkajian terhadap data berupa 

Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. 

b. Editing 

Tahap ini akan dilakukan kegiatan memeriksa serta meneliti data yang 

telah terkumpul untuk mengetahui apakah hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai kenyataan yang ada. 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian melalui proses editing sesuai kebutuhan 

penelitian ini, kemudian dianalisis berdasar kerangka teori dan pemahaman 

yang berkembang saat penulis menafsirkan data yang diperoleh dengan metode 

kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan instrumen penghitungan 

secara statistik atau matematis tapi merupakan penjelasan dari hasil–hasil 

penelitian yang diperoleh dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian 

dalam bentuk Skripsi. Analisis kualitatif dilakukan terhadap Putusan Nomor 

686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. 

7. Sistematika Penulisan 

Untuk memperdalam pemahaman tentang karya tulis ini, penulis akan 

menguraikan mengenai sistematika penulisan. Penulisan ini terdiri dari empat 

bab, yaitu: 
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BAB I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan mengenai kriminologi, pengertian motif perbuatan, 

pengertian pelaku tindak pidana, pengertian tersangka, 

terdakwa, terpidana. 

BAB III: Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai motif perbuatan yang dilakukan terdakwa pada 

Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang 

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, mengenai 

pandangan teori kriminologi terhadap motif terdakwa dalam 

Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang 

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, serta keterkaitan 

antara motif perbuatan dengan pertimbangan hakim dalam 

Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg tentang 

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. 

BAB IV: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


