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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif. 

Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian dan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini 

penulis akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan mediasi IGAD gagal dalam 

menyelesaikan konflik Sudan Selatan. Variabel yang digunakan dalam tulisan ini 

merupakan variabel yang diturunkan dari teori faktor milik Jacob Bercovitch. 

Variabel ini merupakan bagian dari empat faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan maupun kegagalan sebuah mediasi. Dalam tulisan ini penulis 

menemukan sebuah fenomena dimana mediasi yang dilakukan oleh IGAD gagal 

dalam melakukan upaya penyelesaian konflik Sudan Selatan yang telah terjadi 

sejak tahun 2013. Dengan menggunakan variabel dan indikator yang 

dikemukakan oleh Bercovith penulis berusaha mencari faktor apa yang menjadi 

penyebab kegagalan mediasi IGAD dalam upaya penyelesaian konflik Sudan 

Selatan. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Secara khusus peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

kegagalan mediasi IGAD dalam menyelesaikan konflik di Sudan Selatan. Untuk 

mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis menggunakan teori Factors Affecting 

Mediation Success milik Jacob Bercovitch. Penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian dari tahun 2013-2016. Pada bulan Desember tahun 2013, konflik di 



55 

 

Sudan Selatan mengalami eskalasi. Kemudian IGAD mulai melakukan mediasi di 

Sudan Selatan pada bulan Januari 2014. Di tanggal 17 Agustus 2015, IGAD 

bersama mitra-mitranya (IGAD plus) berhasil membuat pihak-pihak yang 

berkonflik di Sudan Selatan menyepakati dan menandatangani perjanjian ARCSS 

(Agreement on the Resolution of Conflict in South Sudan). Setelah perjanjian 

ARCSS dihasilkan, implementasi tidak berjalan dengan mulus dan berlangsung 

dengan lambat. Sampai pada akhirnya, di bulan Juli tahun 2016 konflik Sudan 

Selatan kembali mengalami eskalasi. Eskalasi terjadi tidak lama setelah Riek 

Machar kembali ke Juba untuk dilantik sebagai wakil presiden. Hal ini dilakukan 

untuk membentuk TgoNU yang merupakan bagian dari ARCSS. Konflik yang 

berlangsung pada bulan Juli ini membuat Riek Machar akhirnya meninggalkan 

Sudan Selatan. TgoNU yang sedang dalam tahap implementasi awal pun pecah. 

Peristiwa ini menandai pecahnya perjanjian ARCSS yang telah disepakati kedua 

belah pihak dalam proses mediasi bersama IGAD plus.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. 

Data yang digunakan berupa data-data sekunder seperti tesis, buku,hasil 

penelitian, jurnal, artikel dan sebagainya. Penulis juga akan menggunakan 

beberapa data primer berupa opini penulis jurnal,ahli, yang disampaikan secara 

tulisan dalam berbagai media cetak. Semua sumber yang dipakai dalam penelitian 

ini diunduh melalui internet oleh penulis. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data kualitatif. Data-data yang didapatkan terlebih dahulu diolah dan 
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dipilah oleh penulis sebelum digunakan untuk menganalisa fenomena. Data 

terlebih dahulu dipilah dan dipilah berdasarakan keakuratannya. Data yang sudah 

diperoleh, dipilah dan dilihat keakuratannya kemudian digunakan untuk 

memperkuat argumentasi penulis. 

Data kemudian akan dianalisa oleh penulis dengan menggunakan teori 

yang telah dipilih, yakni teori faktor milk Jacob Bercovitch yang menjelaskan 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah mediasi. Data akan dianalisa 

untuk melihat relevansi antara data yang satu dengan yang lain. 

3.5 Sistematika Penulisan 

Tulisan ini terdiri dari enam bab didalamnya, dimana sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

2. Bab II adalah bab kerangka pemikiran yang menjelaskan studi 

terdahulu, kajian teori dan definisi konseptual, definisi operasional dan 

argumen utama. 

3. Bab III adalah bab yang menjelaskan jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan 

sistematika penulisan. 

4. Bab IV adalah bab yang berisi tentang gambaran umum mengenai 

konflik Sudan Selatan. Penulis akan menjabarkan sedikit tentang fase 

konflik sebelum mediasi dilakukan dan proses mediasi. Dalam bab ini 
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penulis juga akan menjelaskan upaya apa saja yang sudah dilakukan 

oleh IGAD sebagai mediator dalam konflik Sudan Selatan. 

5. Bab V adalah bab yang berisi tentang pembahasan masalah dalam 

penelitian ini. Penulis akan menganalisis faktor penyebab kegagalan 

mediasi IGAD melalui teori yang telah dijabarkan di bab II. 

6. Bab VI adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran 

penulis terhadap penelitian. 

 


