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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Melihat dari segi tujuannya penelitian dapat dibedakan atas penelitian 

eskploratif, deskriptif dan eksplanatif73. Jenis penelitian yang akan penulis lakukan 

adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang berkaitan dengan penggambaran 

suatu situasi atau gejala tertentu secara terperinci.74 Lebih spefisik penelitian yang 

penulis lakukan adalah deskripsi kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada 

karakteristik sekelompok orang, benda, atau peristiwa; melibatkan proses 

konseptualisasi; dan menghasilkan pembentukan skema klasifikasi.75 

Maka pada jenis penelitian ini penulis akan berusaha mendeskripsikan 

serangkaian upaya yang dikonseptualisasikan dari teori sekuritisasi terhadap upaya 

pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-

2016 dalam isu kebarakan hutan dan asap. Yang didalamnya juga terdapat skema 

klasifikasi yang terdiri dari tindakan securitizing move yang dilakukan aktor dan 

acceptance by the audience yang terjadi di masyarakat.. 

Untuk itu, level of analysis menjadi penting dalam melakukan penelitian ini, 

dalam penelitian yang menggunakan teori sekuritisasi dalam analisisnya, buzan 

menggunkanan level of analysis untuk menentukan aktor, referent objects, dan 

dinamika dari interaksi yang beroperasi didalam ranah keamanan.76 Dalam studi 

hubungan internasional terdapat lima level of analysis, diantaranya international 

                                                 
73 Silalahi, Ulber, 2009, Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Buzan, Barry et.al., Op.Cit., hal. 5 
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systems, internasional subsystems, Units, subunits dan individuals.77 Dalam 

penelitian yang penulis lakukan, level of analysis terletak pada tingkat Units, 

dimana negara yang akan penulis analisa dalam penelitian ini. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Terdapat batasan atau ruang lingkup dalam melakukan penelitian ini. 

Analisa penulis dibatasi pada periode atau masa pemerintahan Joko Widodo atau 

pada tahun 2014-2016. Namun untuk menunjang kelengkapan dalam menjelaskan 

rumusan masalah penulis tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk 

menjelaskan dan menyajikan data dari tahun sebelum masa pemerintahan Jokowi 

dalam menganalisa rumusan masalah yang penulis ajukan. Sehingga data yang 

mungkin penulis sajikan bisa ditarik 10 tahun sebelum masa pemerintahan Presiden 

Jokowi. Hal ini berhubungan dengan justifikasi urgensi penulis agar tetap 

menyajikan data yang penulis peroleh mengenai sekuritisasi yang dilakukan oleh 

masa-masa sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat isu 

kebakaran hutan dan asap menjadi sebuah isu keamanan serta bagaimana proses 

tersebut berlangsung. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitian penulis, terdapat 3 jenis data kualitatif  yang 

bisa penulis kumpulan dalam penelitian ini, Patton membaginya menjadi 3 jenis 

data yang dapat dipilah diantaranya;78 (1) Hasil pengamatan: uraian rinci tentang 

situasi, kejadian,interaksi dan tingkah laku yang diamati di lapangan. (2) Hasil 

pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, 

                                                 
77 Ibid., hal. 5-6 
78 Patton, MQ, 1990, dalam: Agusta, Ivanovih, 2003, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif, Bogor: 
Litbang Pertanian  
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sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam. 

(3) Bahan tertulis: petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman, 

dan kasus sejarah.79 Dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data perlu disesuaikan 

dengan tipe data, dengan pempertimbangkan syarat-syarat terkait kecukupan 

informasi, efisiensi dan pertimbangan etika.80 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data secara studi pustaka, karena jenis data yang penulis gunakan adalah Bahan-

Bahan tertulis, baik yang terdapat dari buku maupun media online, dan juga penulis 

mepertimbangan efisiansi dan kecukupan informasi dalam melakukan penelitian 

ini, dimana media online saat ini cukup dapat memberikan informasi yang valid 

sekaligus efisien dalam mengumpulkannya. 

3.4 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa yang digunakan berdasarkan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, terdapat tiga jalur analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.81 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa 

penyajian data dimana sekumpulan infomasi disusun, sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.82 

Sehingga bentuk penyajiannya berupa teks naratif.83 

  

                                                 
79 Ibid. 
80 Agusta, Ivanovih, 2003, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif, Bogor: Litbang Pertanian, hal. 1 
81 Miles, MB dan AM Huberman, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods, Beverly Hills: SAGE 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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3.5 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan permasalahan tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab II merupakan kerangka pemikiran yang terdiri dari studi terdahulu, kerangka 

konseptual dan argument utama. 

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data, ruang lingkup penelitain dan sistematika 

penulisan. 

Bab IV gambaran umum dimana penulis akan menggambarkan dinamika isu 

kebakaran hutan dan asap di Indonesia. Pada bagian ini penulis akan membahas 

sejarah isu kebakaran hutan dan asap di Indonesia, dengan pola penjelasan 

bagaimana isu ini berubah dari isu non-politik menjadi isu politik hingga 

tersekuritisasi. 

Bab V penulis akan menjabarkan analisis dari proses sekuritisasi pemerintah 

Indonesia terhadap isu kebakaran hutan dan polusi asap pada masa pemerintahan 

Presiden Joko Widodo tahun 2014 -2016. 

Bab VI penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitain dan 

saran guna penelitian lebih lanjut. 

  


