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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan peneitian eksplanatif. 

Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan dan menerangkan 

hubungan sebab-akibat dari fenomena yang diteliti dengan mengetahui bagaimana 

korelasi antara dua variabel atau lebih dilihat dari pola, bentuk, sifat, dan kekuatan 

hubungannya. Melalui penelitian “Pembuatan Keputusan Presiden Park Geun Hye 

dalam Penandatanganan General Security of Military Information Agreement 

(GSOMIA) Korea Selatan-Jepang Tahun 2016” peneliti akan menjelaskan alasan 

dari Park Geun Hye untuk menandatangani GSOMIA dengan Jepang terlepas dari 

aksi protes yang diserukan dari warga Korea Selatan. Melalui hubungan sebab-

akibat akan dicari dan dianalisis faktor apa sajakah yang melatarbelakangi Park 

Geun Hye untuk melakukan penandatanganan tersebut. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan Level of Analysis pada tingkat 

multilevel. Dimana disini penulis akan meneliti faktor dan latar belakang baik 

subyektif maupun obyektif Presiden Park Geun Hye dalam penandatanganan 

GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2016. Variabel independen berada pada latar 

belakang Park Geun Hye dilihat dari kondisi pengambilan keputusan GSOMIA, 
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domain yang dimiliki, dan kebijakan luar negeri yang dijalankan. Sementara 

variabel dependen disini adalah keputusan yang diambil oleh Park Geun Hye 

untuk menandatangani GSOMIA dengan Jepang yang sebelumnya ditunda oleh 

Presiden Lee Myung Bak. Batasan penelitian ini akan difokuskan dari tahun 2013 

dimana Park Geun Hye mulai menjabat menjadi Presiden Korea Selatan hingga 

penandatanganan GSOMIA oleh Jepang pada tahun 2016. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan data 

sekunder. Data sekunder tersebut meliputi studi literatur berupa jurnal, berita, 

artikel berita dan artikel resmi, e-book, dokumen resmi seperti pidato presiden, 

polling opini publik dan sumber kredibel lainnya yang dapat mendukung 

kebutuhan data dari penelitian ini. 

3.4 Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian ini, teknik analisa data menggunakan data kualitatif atau 

data non-statistik. Penulis menggunakan data yan telah diperoleh untuk membantu 

menganalisa kasus yang diteliti dengan tingkat analisa individu yaitu Park Geun 

Hye dengan menggunakan prospect theory. 

3.5 Sistematika Penulisan 

 Bab I Pendahuluan: Pada bab pertama, penulis akan memaparkan 

gambaran umum mengenai latar belakang fenomena permasalahan yang akan 

dibahas. Penjelasannya akan mencangkup mengenai masalah yang diteliti, 
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rumusan masalah yang berisi pertanyaan terkait fenomena yang akan diteliti, 

tujuan penelitian umum dan khusus, serta manfaat praktis dan akademis dari 

penelitian yang dijalankan. 

 Bab II Kerangka Penelitian: Bab kedua berisi tentang studi terdahulu 

dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang sekiranya memiliki 

keterkaitan baik dari segi kasus maupun teori yang digunakan. Penulis 

menggunakan studi terdahulu milik Rose McDermott yang berjudul Prospect 

Theory in International Relations: The Iranian Hostage Rescue Mission. Bab ini 

akan dijelaskan mengenai teori/konsep yang digunakan untuk melakukan 

penelitian. Dalam fenomena yang diteliti penulis, penulis menggunakan prospect 

theory dari Rose McDermott. Serta mengenai bagaimana operasionalisasi 

teori/konsep dan alur pemikiran untuk memberikan gambaran bagaimana teori 

tersebut akan digunakan untuk mengaji masalah yang diteliti. 

 Bab III Metode Penelitian: Dalam bab III, penulis akan menjelaskan 

metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode-metode 

tersebut meliputi jenis penelitian apakah deskriptif atau eksplanatif, ruang lingkup 

penelitian yang menjelaskan batasan tahun penelitian dan level of analysis dari 

penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data apakah menggunakan data 

primer atau sekunder, teknik analisa data apakah berbentuk kuantitatif atau 

kualitatif, serta sistematika penulisan yang menjabarkan mengenai pembagian 

pembahasan per bab dari penelitian yang dilakukan. 
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 Bab IV Sejarah. Gambaran Kebijakan Luar Negeri Park Geun Hye 

dan GSOMIA: Bab ini akan memaparkan sejarah hubungan Jepang dengan 

Korea Selatan dan arah kebijakan luar negeri dari Park Geun Hye terutama yang 

berkaitan dengan hubungannya dengan Jepang hingga kronologi dari 

penandatanganan GSOMIA antara Korea Selatan dengan Jepang. 

 Bab V Kondisi Obyektif yang Dihadapi Park Geun Hye dalam 

Penandatanganan GSOMIA: Bab ini akan menjadi bab bagaimana penulis 

menganalisa fenomena penelitian dengan mengaplikasikan teori prospect theory 

yang akan dijelaskan dalam dua bab. Pada bab ini penulis akan menjabarkan 

variabel independen terlebih dahulu untuk melihat domain apakah yang dimiliki 

oleh Park Geun Hye yang berhubungan dengan penandatanganan GSOMIA ini, 

apakah berada dalam domain yang menguntungkan, ataukah berada dalam domain 

yang merugikan. 

 Bab VI Alasan Park Geun Hye dalam Pengambilan Keputusan untuk 

Menandatangani GSOMIA dengan Jepang: Bab keenam akan menjadi lanjutan 

bab pembahasan dengan menjabarkan variabel dependen mengenai resiko dari 

prospek-prospek pilihan Park Geun Hye mengenai penandatanganan GSOMIA 

dengan Jepang pada tahun 2016 apakah pilihan yang diambil oleh Park Geun Hye 

termasuk ke dalam risk-averse (menghindari resiko) ataukah termasuk ke dalam 

risk-seeking (menerima resiko)  
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 Bab VII Penutup: Sebagai bab terakhir, bab ini akan memberikan 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran bagi pembaca 

maupun peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik dari segi kasus maupun teori yang 

digunakan. 

  


