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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui kualitatif. 

Yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka atau bilangan 

melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen 

pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan 

dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan realita empirik di balik 

fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. 

 

3.2  Informan Penelitian 

Teknik peneliti dalam memilih informan dalam meneliti kasus peneliti yaitu 

peneliti memilih sumber informan berdasarkan dengan apa permasalahan dan 

tujuan peneliti. Di mana teknik yang digunakan peneliti yaitu dengan teknik 

wawancara agar dapat menjawab permasalahan peneliti, teknik wawancara di 

berbagai tempat seperti di Kementrian Luar Negeri Indonesia dan staf Kedutaan 

Besar Brazil di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini dapat berjalan dengan 

lancar. 

 

3.3  Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dari perpustakaan, data online, wawancara, dan dokumen. Karena penulis ingin 
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memfokuskan kepada bagaimana dan apa alasan Mercosur gagal dalam melakukan 

integrasi ekonomi negara kawasan Amerika Latin. 

3.3.1  Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada 

pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, yang dapat mendukung 

dalam proses penulisan. Semua bentuk diatas merupakan yang berhubungan dengan 

ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Ilmu Hubungan Internasional. 

3.3.2  Wawancara 

Studi lapangan yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan dokumen atau 

data- data yang menyangkut dengan permasalahan peneliti melalui wawancara. 

Peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber terkait masalah yang di angkat 

dalam penulisan skripsi ini. Peneliti perlu melakukan pengujian ulang pada fakta 

yang terjadi dengan apa yang peneliti laporkan dengan melihat hasil wawancara 

dari pejabat di Besar Brazil, Kedutaan Besar Uruguay, Kedutaan Besar Paraguay, 

Kedutaan Besar Argentina, dan expert Tentu saja peneliti akan melakukan 

triangulasi data untuk dilakukan analisis yang mana akan membentuk suatu gagasan 

dan simpulan umum terhadap suatu fenomena dan kejadian dengan mempelajari 

kasus untuk dilakukan penyamarataan. 

 

3.4  Uji Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi 

agar dapat memudahkan peneliti dan dengan metode triangulasi ini penulis 
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melakukan studi lapangan ke Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, dan 

Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia. 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan 

menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui 

studi pustaka 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. 

 

3.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.6.1  Lokasi Penelitian 

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  

Alamat  :  Jl. Pejomban No.6, Jakarta Pusat, 10110  

Telepon  :  (021) 344 1508 

Website  :  https://www.kemlu.go.id/ 

2. Kedutaan Besar Brazil di Indonesia 

Alamat  :  Gedung Menara Mulia, Suite 1602, Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav. 9-11, Jakarta 12930 

3. Pusat Penelitian Politik LIPI 

Alamat :  Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710 Widya Graha Lt. 11 

Telepon :  021-5207118; Fax. 021-5207118 

https://www.kemlu.go.id/
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4. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia 

Alamat  : Jl. Dipatiukur No. 122-114. Bandung. Jawa Barat 40132 

Telepon  : 022-2504119 

5. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan  

Alamat  : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Telepon : (022) 2032655 

E-mail  : perpustakaan@unpar.ac.id. 

6. Perpustakaan Universitas Padjajaran 

Alamat  : Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jawa Barat 45363 

Telepon  : (022) 84288828 

Website : http://www.unpad.ac.id 

       7. Centre For Strategic and International Studies (CSIS) 

 Alamat  : Gedung Pakarti Centre Jl.Tanah Abang III, Jakarta Pusat 10160 

 Telepon  : (021) 3865532 

3.5.2  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan 

Agustus 2019. 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

No Kegiatan 

Waktu Penelitian 

2019 

Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst 

1 Pengajuan Judul        

2 
Pembuatan Usulan        

Penelitian        

3 Seminar Usulan Penelitian        

4 Bimbingan Skripsi        

5 
Pengumpulan data        

Analisa Data        

6 Sidang        
 

http://www.unpad.ac.id/

