
 

36 

 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan teknik penulisan eksplanatif sehingga nantinya penulis akan mencoba 

menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Menurut Ulber Silalahi, 

penelitian eksplanatif adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk 

menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Metode penelitian ini 

menjelaskan sebab terjadinya sebuah peristiwa dengan melihat hubungan 

antar dua atau lebih variabel.74 Hubungan antar variabel tersebut kemudian 

dianalisis menggunakan teori. 

Dengan begitu, penelitian dengan metode eksplanatif ini nantinya akan 

membuktikan prediksi atau hipotesis dari sebuah teori dengan melihat 

bagaimana tingkat keterkaitan hubungan antar variabel tersebut.75 Sehingga 

dalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan analisis terhadap 

mengapa Amerika Serikat keluar dari Trans-Pacific Partnership pada tahun 

2017 dengan menganalisis bagaimana hubungan perubahan lingkungan 

internal dan eksternal Amerika Serikat terhadap perilaku keputusan 

pengunduran diri Amerika Serikat dari TPP tahun 2017 menggunakan teori 

Foreign Policy as Adaptive Behavior yang dikemukakan oleh James N. 

Rosenau.  

 

                                                 
74Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Bandung, 2009, hal. 30.  
75Ibid, hal. 25. 
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil periode 

saat dimulainya negosiasi kerjasama TPP yaitu pada tahun 2008 hingga 

mundurnya Amerika Serikat dari TPP pada tahun 2017. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik 

pengumpulan data sekunder. Menurut Ulber, data sekunder merupakan data 

yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah 

tersedia sebelum penelitian dilakukan.76 Teknik pengumpulan data sekunder 

adalah teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang berasal baik dari 

buku, jurnal, media cetak, dokumen resmi, hingga data-data yang berasal dari 

internet.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Penulis memilih 

teknik analisa data kualitatif dikarenakan data yang disajikan dan dibahas 

untuk menjelaskan fenomena yang diteliti berwujud kata-kata dan fenomena 

yang dijelaskan hanya bisa dijelaskan secara kualitatif.  

 

3.5 Sistematika Penulisan 

Peneliti membagi penelitian ini kedalam bab-bab tersendiri yang 

berurutan untuk mempermudah penjelasan serta menjaga sistematika 

                                                 
76Ibid, hal. 291.  
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penulisan agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan sistematis. 

Peneliti akan membagi penelitian ini ke dalam enam bab, dengan rincian 

sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab 1 dalam penelitian ini berisi tentang sisi pendahuluan dari 

penelitian ini yang melingkupi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab 2 Kerangka Pemikiran 

Bab 2 dalam penelitian ini berisi tentang kerangka pemikiran dari 

penelitian yang memberikan penjelasan tentang keterkaitan teori yang 

digunakan serta operasionalisasinya dengan kasus yang diambil. 

Kemudian bab ini juga memberikan batasan-batasan secara teoritis dan 

konseptual akan hal utama yang dikaji dalam penelitian ini. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab 3 dalam penelitian ini membahas tentang metode penelitian yang 

digunakan sebagai dasar metodologis penelitian ini. 

Bab 4 Gambaran Umum 

Bab 4 dalam penelitian ini menjelaskan gambaran umum mengenai 

Trans-Pacific Partnership yang mencakup proses negosiasi hingga 

berbagai kritik yang muncul, serta pemaparan data-data yang berkaitan 

dengan negosiasi Trans-Pacific Partnership. 

Bab 5 Pembahasan 

Bab 5 dalam penelitian ini berisi tentang analisis penulis terhadap 

faktor-faktor pengunduran diri Amerika Serikat dari TPP menggunakan 
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konsep yang dipilih serta hasil temuan dari penelitian yang penulis 

lakukan. 

Bab 6 Kesimpulan 

Bab 6 dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian 

yang penulis lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


