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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian 

eksplanatif. Penulis berusaha secara rinci untuk menjelaskan bagaimana birokrasi 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam pembuatan keputusan tentang 

kebijakan pemberian GSP AS terhadap produk perikanan Indonesia 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup yang digunakan oleh penulis adalah pada saat pemberian 

program GSP AS dalam ekspor perikanan Indonesia pada tahun 2015 sehingga 

dapat diketahui bagaimana birokrasi kebijakan luar negeri AS dalam pembuatan 

keputusan kebijakan pemberian GSP AS terhadap produk perikanan Indonesia 

tahun 2015 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini 

adalah teknik pengumpulan data sekunder. Data yang penulis dapatkan berasal 

dari studi kepustakaan berupa artikel, jurnal, e-book, dan juga dokumen resmi 

yang berasal dari berita, internet dan juga sumber-sumber lainnya yang berisi 

tentang informasi terkait dengan masalah yang penulis teliti karena penulis tidak 

memungkinkan untuk mendatangi langsung lokasi penelitian yang terkait dengan 
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ruang lingkup yang penulis teliti sehingga penulis tidak dapat melakukan 

pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer. 

3.4. Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif dengan 

menggunakan metode analisa yang sistematis sehingga dapat digunakan untuk 

mengkaji dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. 

3.5. Sistematika Penulisan 

1. Bab I: Pendahuluan; Bab ini berisikan tentang latar belakang yang 

menjelaskan tentang masalah yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian 

ini, rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan yang ada terkait dengan 

ruang lingkup yang ini diteliti oleh penulis, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

2. Bab II: Kerangka Penelitian; Bab ini berisikan tentang studi terdahulu yang 

digunakan oleh penulis untuk membantu menganalisa kasus, kerangka teori 

yang berisikan teori yang akan digunakan untuk menganalisa kasus yang 

dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri, 

operasionalisasi konsep yang menjelaskan tentang operasionalisasi konesp 

yang digunakan oleh penulis terhadap masalah yang akan diteliti dan 

hipotesis penulis yang berisikan kesimpulan sementara dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

3. Bab III: Metode Penelitian; Bab ini berisi tentang metode yang digunakan 

oleh penulis dalam meneliti masalah dalam penelitian ini meliputi jenis 
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penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa 

data dan sistematika penulisan. 

4. Bab IV: Gambaran Umum; Bab ini berisikan tentang data-data yang dapat 

mendukung penelitian sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas 

tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

5. Bab V: Hasil Penelitian dan Pembahasan; Bab ini berisikan tentang hasil 

penelitian dan juga pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis. 

6. Bab VI : Kesimpulan; Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. Bab ini juga berisi tentang rekomendasi atau 

saran tentang isu yang diteliti. 

 


