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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1    Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

metode penelitian kualitatif deskriftif. Metode ini dipilih karena bagi peneliti  

aktivitas penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan mengumpulkan, 

menggambarkan dan menanfsirkan data tentang keadaan yang terjadi, interaksi 

tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang diambil dan kecenderungan yang 

muncul dalam proses yang sedang berjalan, sebagaimana terkait dengan penelitian 

ini tentang kerjasama yang sedang berjalan. Metode penelitian kualitatif ini dipilih 

karena ini bisa digunakan peneliti dibidang ilmu soasial dan politik. Penelitian ini 

menyoroti masalah yang berkaitan dengan kerjasama dua negara, merujuk pada 

permasalahan yang diangkat dalam variabel yang ada, maka peneliti akan 

melakukan analisa berdasarkan data-data dan informasi yang di keluarkan oleh 

informan-informan penelitian dan juga penerapannya menggunakan teori-teori 

dalam Ilmu Hubungan Internasional. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Studi Pustaka 

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik studi pustaka yang berupa 

data-data pendukung dari media internet resmi, buku, jurnal, majalah ilmiah, 

dokumen dan dari hasil penelitian yang terdahulu. Semua bentuk diatas adalah 

yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya adalah 

Ilmu Hubungan Internasional.  
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3.2.2 Studi Lapangan  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, berita atau 

fakta dalam memperoleh suatu keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, 

bertatap muka dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak 

langsung dengan memanfaatkan akses teknologi, baik itu berupa telepon seluler, 

internet dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber yang 

memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Narasumber yang terkait 

dengan judul peneliti. 

3.2.3 Penelurusan Data Online 

Peneliti mengambil data dari media online, berita online nasional maupun 

internasional, konvensi internasional, untuk memperkuat data dari berbagai 

sumber untuk kemudian dipakai sebagai analisis untuk kemudian dipakai dalam 

analisis lanjutan peneliti yang akan membandingkan antara satu fenomena atau 

berita dengan yang lainnya. 

3.3 Uji Keabsahan Data 

Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan metode 

triangulasi data dengan cara melakukan pemeriksaan ulang pada data yang telah 

dikumpulkan, antara sumber yang satu dengan yang lainnya sehingga fenomena 

dan kejadian dapat dipercaya. Peneliti perlu melakukan pengujian ulang pada 

fakta yang terjadi dengan apa yang peneliti laporkan dengan melihat hasil 

penelitian kerjasama Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat 

Jakarta-Bandung. Tentu saja peneliti akan melakukan triangulasi data untuk 

dilakukan analisis yang mana  akan membentuk suatu gagasan dan simpulan 
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umum terhadap suatu fenomena dan kejadian dengan mempelajari kasus untuk 

dilakukan penyamarataan.  

3.4 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan 

menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh dilapangan 

baik melalui studi pustaka dan penelusuran online dihubungkan dengan teori atau 

konsep sebagai pijakan peneliti sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan 

dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksud agar data yang digunakan berkorelasi 

dengan rumusan masalah penelitian. Peneliti menyajikan data-data yang diperoleh 

dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan 

kebutuhan harus disusun dan perlu di reduksi agar peneliti dapat memfokuskan 

pada pokok penelitian. 

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.5.1 Lokasi Penelitian 

Peneliti akan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber 

diantaranya: 

1. Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jl. Pejambon No. 6, Jakarta 

Pusat . 

2. Kedutaan Besar China, Jl. Mega Kuningan No.2, RT.5/RW.2, 

Kuningan, Kuningan Tim., Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950. 
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3. PT. Kerata Cepat Indonesia China, Gedung Wika Lt, 5,  

RT.1/RW.11, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340. 

4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jl. Gatot Subroto 

No.10, RT.6/RW.1, Kuningan Bar., Mampang Prpt., Kota Jakarta 

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. 

5. Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Gedung 

Pakarti Centre, Jl Tanah Abang III no 23-27 Jakarta 10160. 

6. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur, 

No.114, Gedung Baru, Lantai 8, Coblong, Kota Bandung, Jawa 

Barat 40132. 

3.5.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksakan pada perkuliahan Semester Genap Tahun 

Ajaran 2019  yaitu antara bulan Maret 2019 hingga awal bulan Juli 2019 dengan 

waktu penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

 

 

No 

 

Kegiatan 

Waktu penelitian 

2019 

Maret April Mei Juni Juli 

1 Pengajuan Judul      

2 Pembuatan Usulan 

Penelitian 

     

3 Seminar Usulan 

Penelitian 

     

4 Penelitian Lapangan      

5 Pengumpulan Data      

6 Analisa Data      

7 Sidang Skripsi      


