
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian yang berbentuk 

eksplanatif. Penelitian ini menjelaskan alasan Cina melakukan tindakan 

ketidakpatuhan atas aturan yang telah ditetapkan oleh WTO pada sengketa penerapan 

Anti-Dumping terhadap produk High-Performance Stainless Steel Seamless Tubes 

(HP-SSST). Penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif dimana sumber yang 

digunakan penulis merupakan sumber sekunder terkait dengan topik yang penulis 

berikan. 

3.2 Ruang Lingkung Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian pada tulisan ini ialah tindakan ketidakpatuhan Cina 

terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh WTO. Fokus penelitian pada penelitian 

ini memilih rentang tahun 2013-2015. Tahun yang penulis ambil tersebut dikarenakan 

pada tahun 2013 merupakan awal China melakukan investigasi terhadap produk HP-

SSST dari Uni Eropa dan 2015 merupakan tahun penyelesaian kasus di WTO. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

menggunakan studi pustaka dimana sumber data penulis bersifat sekunder. Sumber 

data yang digunakan penulis berasal dari berbagai referensi seperti buku, dokumen 

pemerintahan Cina, literature, jurnal, artikel dan berbagai berita yang dikeluarkan oleh 



beberapa media internasional. Selain itu penulis juga mengambil beberapa data dari 

situs pemerintahan Cina yang berupa kebijakan yang dikeluarkan tingkat nasional. 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini penulis meggunakan 

pengolahan data secara kualitatif dimana penelitian ini tidak menggunakan statisik. 

Data yang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan kedalam bentuk kalimat. Penulis 

memilih Teknik ini karena sumber-sumber penulis berasal dari media internasional 

maupun situs-situs resmi pemerintah. 

3.5 Teknik Penulisan 

 Dalam melakukan analisa pada penelitian ini penulis membagi bagian sebanyak 

6 bab, yaitu: 

 BAB I Pendahuluan 

 Bab 1 berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab ini lebih membahas dasar 

dalam penelitian yang dilakukan penulis. 

 BAB II Tinjauan Pustaka 

 BAB II berisikan tentang kerangka pemikiran yang meliputi studi terdahulu, 

kerangka konseptual, operasionalisasi konsep, alur pemikiran dan hipotesis. Pada bab 

ini berisikan teori yang digunakan penulis dalam mengalisis kasus untuk membangun 

logika penulis dalam menjawab latar belakang masalah. 

  



BAB III Metode Penelitian 

 BAB III berisikan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu 

jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data 

dan teknik penulisan yang digunakan. 

BAB IV Gambaran Umum 

 BAB IV menjelaskan tentang pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini. 

Bab ini menguraikan tentang hukum yang menjadi dasar ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh Cina. 

 BAB V Analisis Ketidakpatuhan Cina  

 BAB V merupakan bab untuk menganalisis alasan ketidakpatuhan Cina 

terhadap peraturan anti-dumping WTO atas produk High-Performance Stainless Steel 

Seamless Tubes (HP-SSST) Uni Eropa pada tahun 2013-2015. Data-data yang 

diperoleh oleh penulis dihubungkan dengan teori yang penulis gunakan. Pada bab ini 

penulis menganalisa data ketidakatuhan suatu negara yang dipilih oleh penulis. 

 BAB VI Penutup 

 BAB VI berisikan tentang penutup dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Sebagai penutup penulis memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah 

dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk membantu peneliti lainnya. 


