
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk 

menjelaskan alasan sebuah fenomena dapat terjadi atau dapat dikatakan 

menjelaskan terjadinya fenomena.
1
 Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk 

menjelaskan alasan pemerintah China yang menerapkan kebijakan pelarangan 

ekspor teknologi ke Korea Utara pada tahun 2013 sebagai bentuk implementasi 

dari sanksi resolusi DK PBB 2094.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Untuk ruang lingkup batas penelitian, penulis membatasi pada alasan 

pemerintah China yang memutuskan untuk menerapkan kebijakan pelarang 

ekspor teknologi ke Korea Utara pada 2013 dengan melihat ke belakangan. 

Penulis akan melihat kenapa kebijakan ini dikeluarkan dengan menganalisa 

melihat kondisi sebelumnya, sebelum kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2013. 

Sehingga penelitian ini akan menganalisa dari sebelumnya kebijakan ini 

dikeluarkan hingga kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2013.  
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik 

pengumpulan data secara sekunder. Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan 

data secara sekunder adalah teknik pengumpulan data melalui studi pustaka baik 

yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen resmi, berita dan sumber data yang 

berasal dari internet. 

3.4 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisa kualitatif. 

Penulis menggunakan teknik analisa kualitatif dikarenakan data yang penulis 

gunakan sebagai sumber informasi berbentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk 

angka. Serta, untuk menjelaskan fenomena yang penulis bahas menggunakan 

kata-kata sehingga teknik analisa yang cocok digunakan adalah teknis analisa 

kualitatif. 

3.5 Teknik Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan fenomena yang 

diangkat dalam beberapa sub bab. Penulis membagi pembahasan menjadi 6 sub 

bab, berikut merupakan penjelasan dari setiap sub bab: 

1. BAB I Pendahuluan: Pada bab ini akan menjelaskan terkait latar belakang 

permasalahan, menjelaskan urgensi dari fenomena yang dibahas dan 

menjabarkan rumusan masalah yang akan dibahas. 



2. BAB II Kerangka Pemikiran: Pada bab ini menjelaskan studi terdahulu 

yang digunakan oleh penulis sebagai literatul, menjelaskan secara detail 

terkait konsep yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa fenomena 

yang diangkat. Serta, menjabarkan konsep dan teori yang digunakan 

kedalam operasionalisasi konsep. 

3. BAB III Metode Penelitian: Pada bab ini, penulis menjelaskan teknik 

analisa, teknik pengumpulan data, jenis penelitian dan serta batasan yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

4. BAB IV Hubungan Bilateral yang Terjalin Antara China dengan Korea 

Utara : Pada sub bab pembahasan ini, penulis akan membahas mengenai 

kedekatan hubungan bilateral yang terjalin antara China dengan Korea 

Utara selama ini. 

5. BAB V Kebijakan Pelarangan Ekspor “dual-use items and technology” 

Sebagai Bentuk Implementasi Sanksi Ekonomi DK PBB 2094: Pada sub 

bab pembahasan ini, penulis akan menjelaskan terkait alasan China yang 

menerapkan kebijakan pelarangan ekspor teknologi ke Korea Utara pada 

tahun 2013 sebagai bentuk implementasi dari sanksi ekonomi DK PBB 

2094 yang telah disepakati sebelumnya. Penulis akan menjelaskan 

fenomena ini dengan menganalisis menggunakan konsep foreign policy 

adaptive milik Rosenau. 

6. BAB VI Penutup: Sub bab ini, merupakan kesimpulan dari seluruh 

penjelasan yang telah penulis sampaikan dalam penulisan ini. Kesimpulan 

ini akan memberikan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis. 


