
1 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penulis disini menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Dalam penelitian 

ini penulis akan berusaha untuk memberikan penjelasan secara komprehensif 

terhadap mengapa Angela Merkel membuat kebijakan dengan menerima pengungsi 

Suriah pada tahun 2014.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dari penelitian ini memiliki level analisa pada tingkat 

individu yaitu Angela Merkel. Penelitian ini akan difokuskan pada Angela Merkel 

dalam arah kebijakannya terkait pengungsi Suriah pada tahun 2014.    

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis 

disini menggunakan data sekunder. Literatur, jurnal, berita, artikel, press release, 

opini publik dan artikel internet bersifat resmi, e-book dan sumber terpercaya yang 

kredibel lainnya yang kemudian mendukung penulis dalam kebutuhan data di 

penelitian ini. 

3.4 Teknik Analisa Data  

 Teknik analisa data penelitian ini menggunakan data non-statistik atau 

kualitatif. Penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh secara sistematis dan 

melakukan analisa dalam menyimpulkan sebuah kasus yang akan penulis teliti 

dengan level analisa individu yaitu Angela Merkel menggunakan teori prospect 

theory. 
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3.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan, berisikan latar belakang yang menjelaskan 

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan terkait 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II : Kajian Pustaka; berisikan tentang studi terdahulu yang 

menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, kemudian teori yang digunakan 

oleh penulis, operasionalisasi teori, kerangka pemikiran serta hipotesis. 

BAB III : Dalam bab ini penulis menjabarkan metode yang akan 

gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan. Metode penelitian te rsebut 

meliputi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan dari data, 

teknik analisa data, serta sistematika penulisan.  

BAB IV : Bab ini merupakan gambaran umum dari penelitian penulis. 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran berupa data-data terkait 

penelitian penulis. 

BAB V  : Pada bagian ini berisikan pembahasan disertai dengan hasil 

analisa yang penulis teliti dengan mengintepretasikan serta membandingkan data 

tersebut dengan teori yang digunakan oleh penulis. 

BAB VI : Bab ini merupakan pernyataan singkat, jelas dan tepat 

berdasarkan hasil analisa serta pembahasan terkait penelitian yang meliputi 

kesimpulan  dan saran berdasarkan temuan penelitian. 

 

 

 


