
BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisa fenomena. Pada 

penelitian ini penulis akan fokus pada tingkat analisa Negara dan mengambil subjek 

kajian kebijakan militer Rusia ke Crimea. 

3.2 Ruang Lingkup penelitian 

Untuk membatasi agar penelitian tidak terlalu melebar dan tetap pada fokus, maka 

diperlukan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menetapkan 

ruang lingkup tahun 2014, saat kebijakan pengerahan kekuatan militer Rusia ke Ukraina 

di keluarkan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melalui studi kepustakaan dan studi literatur. Sumber data diambil dari sumber-sumber 

sekunder seperti buku, dokumen, jurnal, serta dilengkapi dengan informasi yang diperoleh 

dari internet, baik yang berasal dari situs resmi ataupun lembaga-lembaga resmi lainnya. 

Proses perolehan data ini dilakukan penulis dengan cara mengunduh secara online, serta 

menganalisa literatur-literatur lain yang tersedia. 

3.4 Teknik Analisa Data  



Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif. Yaitu 

analisa dari hasil penemuan data dari kegiatan studi kepustakaan dan literatur. Setelah itu 

data-data tersebut akan masuk dalam teknik penganalisisan data dimana akan ditarik 

relevansi antar variabel sehingga rumusan masalah pada penelitian awal bisa terjawab dan 

bisa dianalisis secara logis dan sistematis. 

3.5 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan bab pendahuluan. Susunan bab ini terdiri dari: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dilakukan. 

Secara umum bab ini membahas mengenai alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti 

fenomena yang ada serta tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan dengan penelitian ini. 

Bab II merupakan bab kerangka pemikiran. Susunan bab ini terdiri dari:Studi 

terdahulu, kajian teori, kajian konseptual, alur pemikiran penelitian, serta hipotesa. 

Hipotesis dalam penelitian ini berfungsi sebagai jawaban sementara dari pertanyaan 

penelitian yang kemudian akan dibuktikan kebenaranya dalam Bagian Pembahasan. 

Bab III merupakan bab metodologi penelitian Susunan Bab ini terdiri dari: jenis 

penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta 

sistematika penulisan. 

Bab IV merupakan bab Pembahasan yang menganalisa Dinamika hubungan Rusia 

dan Ukraina. Bab ini akan menjelaskan hegemoni Rusia di negara-negara post soviet dan 

respon Rusia terhadap krisis yang mengancam  hegemoninya.  



Bab V merupakan bab Pembahasan yang menganalisa Alasan pengerahan militer 

Rusia ke Crimea. Bab ini akan membahas tentang pertimbangan-pertimbangan Rusia 

dalam mengerahkan kekuatan militernya berdasar pada konsep-konsep yang telah di 

dipaparkan dalam bab sebelumnya. Bab ini juga akan membahas tentang keputusan Rusia 

untuk mengerahkan kekuatan militernya secara unilateral yang berdasar pada konsep-

konsep yang telah di dipaparkan dalam bab sebelumnya.  

Bab VI merupakan bab Penutup. Susunan bab ini terdiri dari: Kesimpulan dan 

Saran. Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil analisis dan 

pengujian Hipotesa yang ada sebelumnya 

 


