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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di zaman yang sudah canggih ini, berbagai hal berkembang dengan sangat 

cepat, salah satunya adalah teknologi yang semakin hari semakin berkembang. 

Dulu kita ingin mengirimkan pesan kepada seseorang harus menggunakan surat 

dan menunggu berhari-hari untuk menunggu pesan sampai, karena 

perkembangan teknologi, kini kita dapat berinteraksi secara sosial dengan orang 

lain hanya dengan genggaman tangan saja. Interaksi sosial itu didukung dengan 

adanya aplikasi Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Line, dan aplikasi 

media sosial lainnya. 

Disisi lain, teknologi hidup berdampingan dengan hukum yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Hukum ikut berkembang dengan berkembangnya 

teknologi seperti hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan pengaruh adanya 

perkembangan teknologi. Sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan 

hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat 

dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan 

keefektivitasan kerja. Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertingkah 

laku dan terhadap pelanggarannya   dikenakan sanksi yang memaksa oleh   

otoritas tertinggi   dalam   suatu negara.1 

 
1 Josua Sitompul, 2012, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta: 

Tatanusa, Hal. 32. 
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Setiap  informasi  yang  dikeluarkan baik  terhadap orang perorangan 

maupun badan   usaha   melalui   media social dan elektronik ketika telah terkirim 

dan dibaca oleh banyak orang  dapat  mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran 

bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya.”2 Sangat 

disayangkan  apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi 

yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita 

bohong (Hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca  dan  

penerima  kepada  opini  yang negatif. “Opini yang negatif, fitnah, penyebar 

kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi 

takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga 

dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.3 

Tindak pidana dalam dunia Cyber atau   dunia   maya   terkait   erat dengan 

semakin luasnya perkembangan dan pengaruh teknologi internet dalam 

kehidupan manusia modern. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat 

termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar 

(Smartphone), penggunanyapun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak 

sekolah dasar juga   dari   beragam   latar belakang ekonomi.”4 “Media internet 

adalah media yang tidak mengenal batas.  Baik batas-batas wilayah maupun   

batas-batas kenegaraan,”5 hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi 

 
2 Hendral Veno dan Efa Laela Fakhriah, Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Tindak Pidana 

Penyebaran Berita Bohong (Hoax), SCIENTIA REGENDI Volume I, No 1 Agustus, 2019, Hal. 

44 
3 Abner, Dkk, 3 Juli 2017, Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial dalam 

https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/, 

Diakses pada 6 Oktober 2020 Pukul 20.12 WIB. 
4 Asril   Sitompul, 2004, Hukum Internet Pengenalan Mengenai   Masalah   Hukum   di   Cyberspace, 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal.71 
5 Ibid. 

https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/
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penggunanya. Seperti yang diketahui peraturan perilaku yang dianut setiap 

negara berbeda-beda sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu 

negara akan   dianggap pelanggaran   hukum   di negara lain, demikian pula 

sebaliknya. “Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara, misalnya 

seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada 

bedanya dengan  pengguna dari  negara  lain  yang masuk  ke  situs  yang sama.6 

Hoax merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak di kalangan 

masyarakat. Fenomena Hoax bukan lagi hal yang jarang terjadi termasuk di 

Indonesia khusus-nya di media sosial. Hoax dapat membuat masyarakat resah 

karena informasi yang tidak di ketahui kebenarannya. Karena semakin 

berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi juga membuat Hoax dapat 

beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial.  

Hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi 

manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoax 

mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan 

kredibilitas. Hoax dapat bertujuan untuk memengaruhi pembaca dengan 

informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi Hoax. 

Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, Hoax juga dapat menakut-

nakuti orang yang menerimanya.  

Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha 

melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak 

 
6 Hendral Veno dan Efa Laela Fakhriah, Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Tindak Pidana 

Penyebaran Berita Bohong (Hoax), SCIENTIA REGENDI Volume I, No 1 Agustus, 2019, Hal. 

45 
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orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang 

atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan 

tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah 

informasi bohong (Hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring 

pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, 

penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat 

orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan 

sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi. Informasi 

yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial 

dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat 

mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau 

kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut 

adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi 

bohong (Hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan 

penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian 

yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, 

terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak 

reputasi dan menimbulkan kerugian materi. 

Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca. 

Para netizan turut serta dalam kolom komentar untuk membahas suatu berita 

dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. 

Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dimengerti orang lain, 

sehingga semakin banyak yang ikut serta baik mengomentari berita itu sendiri 

maupun argumen orang lain. Oleh karena itu, berita Hoax banyak yang lebih 



5 

 

 
 

populer sehingga menutupi keberadaan berita aslinya. Wabah Hoax telah 

menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan 

gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.7 

Dari uraian penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan Judul “ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN 

HUKUM PIDANA TERHADAP BERITA HOAX DI DALAM 

MASYARAKAT (Studi Kasus Putusan Nomor: 

277/Pid.Sus/2019/PT.DKI)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman 

dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan tindak pidana berita Hoax yang terjadi di dalam 

masyarakat? 

2. Bagaimana pengaruh dan dampak Hoax di dalam politik bagi masyarakat? 

3. Bagaimana upaya pencegahan dan peran masyarakat dalam penanggulangan 

tindak pidana berita Hoax? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian di atas 

adalah sebagai berikut: 

 
7 Nur Aisyah Siddiq, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lex Et Societatis Vol. V/No. 

10/Des/2017, Hal. 27. 
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1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana berita Hoax yang ada 

di dalam masyarakat. 

b. Untuk mengetahui pengaruh dan dampak Hoax di dalam politik bagi 

masyarakat. 

c. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan peran masyarakat dalam 

penanggulangan tindak pidana berita Hoax. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 

(Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakata. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum 

terutama pada lingkup hukum pidana mengenai penegakan hukum tindak 

pidana berita Hoax yang ada di dalam masyarakat, khususnya dan 

menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun 

praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

tentang penegakan hukum tindak pidana berita Hoax yang ada di dalam 

masyarakat dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi 
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pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana 

khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian 

sejenisnya. 

2. Manfaat secara Praktis. 

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang 

akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian 

sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan 

dan pemahaman terkait penegakan hukum tindak pidana berita hoax yang ada 

di dalam masyarakat. 

E. Kerangka Pemikiran 
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Peran Masyarakat 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
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Ciri khas dari globalisasi adalah lancarnya komunikasi dan transportasi, 

serta lancarnya arus informasi, sehingga sekat wilayah dan budaya menjadi 

kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, 

dalam era ini teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan.8 

Kebutuhan teknologi jaringan komputer, selain sebagai media penyedia 

informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian 

terbesar dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. 

Melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. 

Melalui dunia intenet atau disebut juga cyber space, apapun dapat dilakukan. 

Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan 

teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak 

negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, 

masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan 

teknologi internet, muncul kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau 

kejahatan melalui jaringan internet.9 

Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, seperti pencurian 

kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, dan 

penyebaran berita yang belum tentu benar (Hoax). Sehingga dalam kejahatan 

komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. “Delik formil 

adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, 

 
8 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Dalam Lailatul Utiya Choirroh, Pemberitaan Hoax 

Perspektif Hukum Pidana Islam, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, 

Desember 2017, Hal 326. 
9 Lailatul Utiya Choirroh, Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam, al-Jinâyah: Jurnal 

Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, Hal 327. 
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sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian 

bagi orang lain.”10 

Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, seperti pencurian 

kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, dan 

penyebaran berita yang belum tentu benar (Hoax). Sehingga dalam kejahatan 

komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil 

adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, 

sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian 

bagi orang lain.11  

“Menurut Silverman, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi 

yang memang sengaja disesatkan, namun ‚dijual sebagai kebenaran.”12 

“Menurut Werme dalam Ireton dan Posetti Fake news sebagai berita palsu yang 

mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda 

politik tertentu.”13 Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, 

informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun 

disajikan seolaholah sebagai serangkaian fakta.14 Selanjutnya menurut Nasution, 

berita Hoax itu hampir sama dengan perbuatan al-qazf, dimana al-qazf pada 

 
10 Ibid. 
11 Lailatul Utiya Choirroh, Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam, al-Jinâyah: Jurnal 

Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, Hal 328. 
12Craig Silverman, ‚Lies, Damn Lies and Viral Content, Dalam Khoiruddin Manahan Siregar, 

Intergrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia, 

Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018, Hal. 228. 
13 Ireton, C & Julie Posetti. 2018. Jurnalism, ‘Fake News’ & Disinformation: Handbook for 

Jurnalism Education and Training. Dalam Khoiruddin Manahan Siregar, Intergrasi Politik Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu 

Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018, Hal. 229. 
14 Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow, ‚Social Media and Fake News in the 2016 Election, Dalam 

Khoiruddin Manahan Siregar, Intergrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan 

Palsu (Hoax) Di Indonesia, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018, 

Hal. 229. 
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dasarnya merupakan pemberitaan bohong yang dilakukan seseorang kepada 

orang lain. “adi dapat dimaknai bahwa berita hoax ini adalah berita yang tidak 

memiliki landasan atau bukti yang jelas sehingga bisa menyesatkan.15 

Lalu, karena berita Hoax sering beredar di Internet, khususnya media 

social, tindak pidana berita palsu (Hoax) dapat dikategorikan dalam cybercrime 

sehingga dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun, tindak pidana 

tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu 

tentang Tindak Pidana keonaran yang diatur kemudian dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian penegakan hukum tindak pidana berita Hoax yang ada di dalam 

masyarakat dilakukan dalam penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum 

doktrinal ialah penelitian-penelitian hukum yang dikonsepsikann dan 

dikembangkan dengan dasar doktrin yang dianut pengonsep dan/atau 

pengembangnya.16 

1. Metode Pendekatan 

 
15 Muhammad Arsad Nasution, Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam, Dalam 

Khoiruddin Manahan Siregar, Intergrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan 

Palsu (Hoax) Di Indonesia, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018, 

Hal. 229. 
16M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 25. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji 

hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat, dam menjadi acuan perilaku seitap orang.17 Sehingga dalam 

penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan 

perundang-undangan (tertulis) yang tekait dengan objek yang diteliti. 

2. Jenis Penelitian 

Penulisan penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian deskripsi. 

Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan 

untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu 

populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik 

atau faktor-faktor tertentu.18 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis antara lain: 

a. Data Sekunder 

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika 

peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder 

yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian.19 

Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenaibahan hukum 

 
17 Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, Hal. 66. 
18 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 

36 
19Dyah Ochthorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: 

Sinar Grafika, hal. 89 
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primer, meliputi: buku-buku, undang-undang, jurnal hasil penelitian atau 

pendapat pakar hukum.20 

b. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan penegak 

hukum khususnya Jaksa sebagai salah satu penegak hukum yang 

merupakan responden terkait dengan permasalahan dalam penelitian. 

Disini, peneliti melakukan wawancara mendalam, Wawancara-

Mendalam (In-depth Interview) adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawncarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 

lama.21 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, 

tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Contonya 

perundang-undangan, jurnal, teks, buku, majalah, dokumen, peraturan, 

koran dan sebagainya.22 Data didapatkan dari bahan kepustakaan yang 

 
20Amirudin dan Zainal Asikin, op.cit, hal 32. 
21Sutopo HB, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, hal 72. 
22M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99. 
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terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan 

tersier. 

1)  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang-

undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.23 Dalam penulisan 

penilitian ini bahan-bahan primer, antara lain: 

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

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum 

Pidana; 

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE); 

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

Bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara 

lain buku-buku, hasil penelitian, literatur, peraturan pelaksana dan lain-

lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

 
23Zainudin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41. 
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Bahan – bahan hukum yang mendukung penjelesan terhadap 

bahan hukum primer berupa literatur – literatur, jurnal, dan makalah – 

makalah yang berkaitan dengan tindak pidana berita Hoax. 

3)  Bahan Hukum Tersier 

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisa deskriptif adalah metode yang digunakan 

untuk menganalisa data, analisa deskriptif adalah analisis yang hanya sampai 

pada tingkat deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara 

sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. 

Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya 

selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.24 

 

G. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini 

akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan 

penulisan ini sebagai berikut: 

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Pendahuluan, penulis akan 

menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 
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Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan 

tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Berita Hoax, Penegakan Hukum, 

dan Masyarakat. 

Bab III yaitu Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil 

penelitan dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi 

rumusan masalah sebelumnya. 

Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai 

tindak lanjut.  

 


