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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian deskriptif, yakni 

penelitian yang menjelaskan proses dari suatu fenomena84. Penelitian berikut 

penulis akan memaparkan DINAMIKA KONFLIK UKRAINA PASKA-

PENUNDAAN EUROPEAN UNION ASSOCIATION AGREEMENT (EU-

AA) DALAM MEMPENGARUHI TERCAPAINYA ESKALASI PADA 

TAHUN 2014 dengan menggunakan teori Dinamika dan Eskalasi Konflik dan 

melihat bagaimana konflik terjadi.  

3.2   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penulis dimulai pada tahun 2014 dengan pertimbangan 

bahwa konflik kelompok pemberontak dengan pemerintah Ukraina terjadi pada 

tahun ini. Meskipun pemicu konflik ada semenjak akhir 2013, namun fluktuatif 

konflik yang ada, banyak terjadi pada tahun 2014. Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2014 saja. 

3.3   Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang meliputi studi 

kepustakaan dengan menggunakan sumber dari buku, jurnal penelitian, 

                                                           
84 Mochtar Mas’oed.1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: Pustaka 

LP3ES. 
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dokumen resmi, literature lainnya dan media massa seperti berita dan situs 

resmi pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

3.4   Teknik Analisis Data 

Penelitian berikut menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik 

analisa data kualitatif merupakan analisa data yang dipaparkan dalam bentuk 

narasi dan tidak dalam bentuk statistik. Pengumpulan data yang dilakukan 

dengan studi kepustakaan diolah dengan menggunakan teori yang telah 

ditetapkan untuk diuji keabsahannya. 

3.5   Sistematika Penulisan 

Dinamika Konflik Ukraina paska-Penundaan European Union Association 

Agreement (EU-AA) mempengaruhi tercapainya Eskalasi pada tahun 2014 

berisikan enam bab dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab I berisikan sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian. Dalam bab tersebut penulis membahas mengenai latar 

belakang dari pemicu konflik tersebut terjadi yaitu penolakan EU-AA, 

hingga alasan Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea pada tahun 2014 

hingga pada akhirnya tidak hanya muncul Euromaidan saja, tetapi juga 

kelompok Pemberontak di Ukraina Timur serta tujuan dan manfaat yang 

berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

2. Bab II Kerangka Pemikiran 
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Bab II berisikan sub bab studi terdahulu, kerangka teoritis, 

operasionalisasi teori, alur pemikiran dan argumen utama. Bab tersebut 

membahas mengenai acuan penelitian yang dapat membantu penulis dalam 

melakukan penelitian ini, dan penjelasan mengenai teori yang penulis 

gunakan dalam penelitian beserta operasionalisasi dan hipotesa penulis 

dalam penelitian ini. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab III berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian yang penulis 

gunakan yang merupakan penelitian deskriptif, ruang lingkup penelitian 

yang dilakukan pada tahun 2014, teknik pengumpulan dan analisis data 

serta sistematika penulisan. 

4. Bab IV Konflik Ukraina 

Bab IV berisikan mengenai gambaran umum kasus yang penulis teliti, 

penulis akan memaparkan mengenai pemicu awal konflik tersebut terjadi 

yaitu pasca penolakan EU-AA hingga alasan Rusia melakukan aneksasi 

terhadap Krimea pada tahun 2014 hingga pada akhirnya tidak hanya muncul 

Euromaidan saja, tetapi juga kelompok separatis Pro-Rusia di Ukraina 

Timur.  

5. Bab V Dinamika dan Eskalasi Konflik di Ukraina 

Bab V berisikan pemaparan mengenai bagaimana dinamika konflik 

yang terjadi antara Kelompok Pemberontak dan Pemerintah Ukraina 

dengan menggunakan teori yang penulis putuskan untuk gunakan yakni 

teori Dinamika dan Eskalasi Konflik dari Ho Won Jeong. 



 
 

46 
 

6. Bab VI Penutup 

Bab VI berisikan kesimpulan mengenai penelitian dengan disertai saran 

untuk penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan penelitian 

penulis. 

  


