
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang didasarkan pada data dan fakta yang didapatkan dari 

berbagai sumber baik buku, jurnal, laporan, serta internet. Didalam 

penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan atau memaparkan 

permasalahan yang diangkat. Selain itu penulis juga mengemukakan 

pendapat pribadi mengenai permasalahan tersebut 

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hanya akan 

membahas proses kebijakan passportization Rusia menjadi bentuk 

aneksasi terhadap kedaulatan Georgia dimana gencarnya pendistribusian 

paspor Rusia telah dimulai dari tahun 2002 sampai pada tahun 2008.  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini,  penulis mengumpulkan data penelitian 

dengan melakukan metode studi pustaka (library research) yaitu 

pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber informasi yang 

diambil dari berbagai buku, jurnal penelitian, laporan, surat kabar dan 

lainnya yang mendukung tulisan dalam penelitian ini agar lebih relevan 



dan dapat teruji secara akademis. Penulis juga memanfaatkan internet 

sebagai sarana dalam mencari berbagai dokumen dan informasi yang 

terkait permasalahan  yang diteliti. Data juga dipilih se-relevan mungkin 

agar menunjang tulisan penulis dalam bab pembahasan. 

3.4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kualitatif karena berupa kasus, ayat-ayat yang dimuat 

oleh media seperti internet atau surat kabar, data dari organisasi 

internasional dan pemikiran-pemikiran para tokoh. Analisis data ini 

melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir 

adalah penarikan kesimpulan.
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3.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I 

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 

beberapa sub konten, antara lain adalah latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II 

Bagian ini merupakan bagian kerangka pemikiran dimana teori-

teori dan konsep-konsep yang akan digunakan untuk menganalisis kasus 

akan di jabarkan secara detail dan jelas dalam bagian ini guna untuk 
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membangun alur logika didalam menjawab rumusan masalah. Adapun 

bagian-bagiannya yaitu studi terdahulu, konseptualisasi, operasionalisasi 

konsep, dan argumen utama. 

BAB III 

Bagian ini merupakan bab metode penelitian yang digunakan 

untuk menjelaskan tentang pemilihan metode dalam penyusunan tulisan 

ini. Bab ini berisi sub-sub konten yaitu jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika 

penulisan. 

BAB IV 

Bagian ini adalah bagian deskripsi dimana berisi tentang 

penjelasan lebih dalam tentang garis besar tentang sejarah kebijakan 

pasportisasi Rusia yang berawal dari keterlibatan Rusia di konflik antara 

Geogia dan Ossetia Selatan sejak tahun 1990an. Dalam bab ini, penulis 

juga akan juga akan membahas sedikit selayang pandang tentang 

hubungan Rusia dengan Georgia, serta Ossetia Selatan . 

BAB V 

Bagian ini merupakan bagian penjelasan tentang proses 

pasportisasi sebagai bentuk aneksasi kedaulatan Georgia dari tahun 2002-

2008 

 

 

 



BAB VI  

Penutup dimana berisikan kesimpulan yakni pernyataan singkat 

dan tepat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Serta saran 

yang diharapkan dapat memberikan masukan yang nantinya dapat 

membuat penelitian ini selanjutnya akan lebih baik lagi. 

 


