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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Karena rekonsiliasi antara Jerman-Polandia merupakan peristiwa yang 

membutuhkan waktu lama dan masih berjalan, ruang lingkup penelitian ini 

penulis batasi dengan menggambarkan hubungan Jerman-Polandia berdasarkan 

momentum penting secara umum. Sedangkan pembatasan tahun dalam penelitian 

ini dimulai dengan terbentuknya German-Polish Textbook Commission sebagai 

dasar penelitian dan tahun 2017 sebagai batas tahun terbaru penelitian. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini secara keseluruhan dilakukan 

melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari buku, website pemerintah, jurnal, artikel, dokumen, serta beberapa sumber 

yang berasal dari internet dan memiliki keterkaitan dengan masalah dalam 

penelitian ini. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan dengan meliputi 

pengumpulan data, menganalisis data, meginterprestasi data, dan diakhiri dengan 

sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Analisis data 

yang digunakan akan secara deskriptif yaitu hanya berupa penggambaran secara 

umum. 

 

3.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri lima bagian yang masing-

masing memiliki sub-bagian tertentu sebagai berikut. 

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menyajikan latar belakang 

masalah dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 

Bab II: Kerangka Pemikiran. Bab ini berisikan contoh penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan komisi bilateral dan konsep 

rekonsiliasi Lederach. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan definisi 

konseptual dan operasionalisasi konsep yang mendasari penelitian ini. Terakhir, 

penulis memberikan alur pemikiran yang pada akhirnya menghasilkan argumen 

utama tentang studi kasus yang sedang diteliti. 

Bab III: Metode Penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, ruang 

lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 
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Bab IV: Gambaran Umum yang akan diawali dengan pembahasan 

gambaran umum konflik dan pandangan negatif masyarakat. Pembahasan 

selanjutnya terkait dengan profil German-Polish Textbook Commission sebagai 

joint commission. 

Bab V: Pembahasan yang berisi pembahasan German-Polish Textbook 

Commission berdasarkan konsep komponen truth dan analisis peran German-

Polish Textbook Commission dalam proses rekonsiliasi Jerman-Polandia. 

Bab VI.Penutup. Bab ini penulis akan mencantumkan kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian. Saran dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan ide dan perluasan topik pada penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




