
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk kedalam jenis penelitian 

deskriptif. Tujuan dari metode penulisan ini adalah untuk mengkaji isu yang 

menjadi objek penelitian bagi penulis yang berusaha untuk menjelaskan dua 

variabel, yakni bagaimana peran UNDP melalui upaya penyetaraan gender 

melalui program GEWE yang dimilikinya yang berfokus di Kenya . Agar 

kemudian dapat dilihat peran tersebut atau seberapa jauh tingkat keberhasilan 

UNDP dalam membantu upaya penyetaraan gender yang dimilikinya melalui 

program GEWE. Obyek penelitian tersebut, diteliti melalui sampel atau data 

yang terkumpul dan dapat membuat kesimpulan secara deskriptif. Tujuan dari 

penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran UNDP dalam upaya 

Penyetaraan Gender Melalui Program Gender Equality Women Empowerment 

(GEWE) di Kenya Tahun 2009-2015. 

3.2 Ruang Lingkup Penilaian 

Mengkaji mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, 

penulis memberikan batasan ruang lingkup dengan harapan supaya dapat 

menyampaikan kajian yang analitis dan komprehensif. Penelitian ini penulis 

memberikan ruang lingkup kajian pada tahun 2009 hingga 2015,  waktu tersebut 



dipilih oleh penulis karena dalam durasi waktu pengimplementasian bantuan 

UNDP terhadap Kenya. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui teknik studi pustaka atau menggunakan data sekunder dalam 

mengumpulkan data-data penelitian. Data-data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa tulisan-tulisan yang tertuang dalam jurnal, buku, 

makalah, berita, thesis, dan artikel-artikel. Keterbatasan dalam mengakses 

sumber fisik penulis juga menggunakan internet sebagai media untuk mengakses 

media online yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Teknik 

pengumpulan data menggunakan data sekunder penulis gunakan karena 

keterbatasan penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil data secara 

langsung ke Kenya, Afrika Timur. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Data dalam penelitian ini akan diolah secara kualitatif. Pengelolaan data 

didasarkan dengan meggunakan logika terkait dengan fokus penelitian dan sesuai 

dengan pendekatan fenomenologi, sehingga dapat diinterpretasikan secara 

kualitatif, artinya data-data yang diperoleh dari studi pustaka terebut 

diintepretasikan ke dalam bentuk paragraf. Teknik analisis data yang digunakan 



adalah dengan melakukan pengelompokan data berdasarkan variabel dan 

indikator yang telah dituliskan dalam bab dua. 

 

3.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab merupakan hasil temuan/data dan 

pembahasan yang dipisah. Adapun rincian sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan  

BAB ini merupakan Bab Pengantar yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang 

menggambarkan secara singkat tentang keseluruhan penelitian, dan memberi 

tahu kemana arah penelitian yang akan dilakukan penulis.  

BAB II Tinjauan Pustaka  

BAB ini berisi tentang penelitian terdahulu, konsep-konsep efektivitas rezim, 

Arild Underdal beserta variabel, indikator, dan parameter turunannya, kemudian 

operasionaliasasi konsep, dan argumen utama. Bab ini menjelaskan tentang 

perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu 

dalam fenomena yang  sama, namun, berbeda cara pandang dengan 

menggunakan perspektif peran organisasi internasional. Pada bab ini juga 

dijelaskan tentang konsep atau teori yang akan penulis gunakan untuk meneliti 



fenomena. Terakhir pada bab ini terdapat argumen utama penulis yang perlu 

untuk dicari kebenarannya sesuai dengan opini penulis berdasarkan data yang 

diambil,  

 

BAB III Metode Penelitian  

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, ruang lingkup, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan langkah-

langkah atau metode yang digunakan oleh penulis dalam meneliti fenomena.  

BAB IV Gambaran Umum  

Pada bab ini penulis akan menampilkan data-data hasil penelitian disesuaikan 

dengan konsep peran organisasi internasional internasional yang dipakai dalam 

penelitian ini  

BAB V ANALISA 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan berdasarkan data-data yang terlampir 

sebelumnya, bagaimana UNDP sebagai organisasi internasional aktif dalam 

menegakkan penyetaraan terhadap gender. 

BAB VI Kesimpulan 



Bab ini akan menunjukkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

kesimpulan dari hasil analisa penulis terhadap data dibandingkan dengan konsep 

yang dipakai dalam penelitian ini. 

 


