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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

  Tiap penelitian memiliki dan menggunakan metode analisis tertentu.
1
 

Penelitian yang peneliti lakukan saat ini menggunakan metode analisis kualitatif 

yang mana penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan isi tetapi 

tidak berdasarkan akurasi statistik. Penjelasan disusun ke dalam bentuk cerita dan 

kata-kata.
2
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang mana 

menyajikan suatu gambaran terperinci tentang suatu fenomena atau permasalahan 

yang nyatanya sedang terjadi.
3
 Dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan 

sebab-akibat karena pada penelitian ini peneliti berfokus untuk mengidentifikasi  

dan menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan Meksiko dalam menangani 

aktivitas penyelundupan senjata ilegal dari Amerika Serikat.
4
 

3.2  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian berfungsi memberikan batasan bagi peneliti 

mengenai objek yang diteliti dan menghindari adanya perluasan isu. Pada 

penelitian kali ini peneliti akan meneliti mengenai upaya penanganan aktivitas 

penyelundupan senjata ilegal dari Amerika Serikat dengan rentang waktu 2011-

2014. Periodesasi ini dipilih oleh penulis karena pada peride ini mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

                                                             
1 Dr. Ulber Silalahi, MA, 2009, “ Metode Penelitian Sosial”, diterbitkan dan dicetak oleh PT Refika Aditama, 
Bandung, halaman 38 
2 Ibid, halaman 39 
3 Ibid, halaman 27 
4 Ibid 
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3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder. 

Peneliti mengumpulkan data yang berasal dari buku, dan media online layalnya 

jurnal online dan berita online. 

3.4  Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa 

penelitian ini dilakukan dan menjelaskan mengenai aktivitas penyelundupan 

senjata ilegal di Meksiko dari Amerika serikat sebagai salah satu jenis 

transnational organized crime.  Selain itu peneliti akan menjelaskan mengenai 

rumusan masalah yang didapat dari latar belakang sebelumnya, serta menjelaskan 

mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

BAB II Kerangka Pemikiran 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai alur berfikir peneliti, 

mulai dari studi terdahulu yang membantu penulis dalam memahami fenimena 

yang ada. Kedua peneliti akan menjelaskan mengenai definisi konseptual, 

selanjutnya operasionalisasi konsep yaitu bagaimana peneliti menjelaskan 

fenomena dan menjawab rumusan masalah menggunakan teori yang dijelaskan 

pada definisi konseptual. Selain itu pada bab ini peneliti juga akan melampirkan 

bagan alur pemikiran serta hipotesa dari permasalahan yang sedang diteliti. 
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BAB III Metode Penelitian 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai cara-cara yang 

diterapkan penulis dalam melakukan penelitian. Peneliti akan menjabarkan 

mengenai jenis penelitian yang dilakukan yang mana penelitian kali ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu peneliti akan menjabarkan 

mengenai ruang lingkup, teknik pengumpulan data dan juga sistematika 

penelitian. 

BAB IV Gambaran Umum 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai fenomena yang sedang 

diteliti. Peneliti akan menjelaskan secara rinci dan memberikan gambaran 

mengenai bagaimana aktivitas penyelundupan senjata ilegal yang terjadi di 

Meksiko dari Amerika serikat. Peneliti akan menjelaskan fenomena ini sebagai 

salah satu jenis aktivitas transnational organized crime. 

BAB V Upaya Meksiko dalam menangani penyelundupan senjata ilegal yang 

berasal dari Amerika Serikat 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang 

dilakukan Meksiko dalam menangani penyelundupan senjata ilegal yang berasal 

dari Amerika Serikat menggunakan Theory of Change yang ditulis oleh Tim 

Migley 
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BAB VI Kesimpulan 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang ada pada penelitian yang dilakukan. 

Bab ini akan berisi kesimpulan, yaitu hasil yang didapat oleh peneliti terkait 

dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Kesimpulan ini akan menjadi 

penguat terhadap hipotesa yang sebelumnya sudah dituliskan oleh peneliti. Selain 

kesimpulan, bab ini juga berisi mengenai rekomendasi yang bersifat sebagai 

koreksi dan membangun untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.  

 


