BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada permasalahan dan
variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan hasil
wawancara, data-data literatur, penelusuran online dan dokumentasi. Metode ini
dipilih karena penelitian ini menitik beratkan pada gambaran yang lengkap dari
pada merinci menjadi variable yang saling terkait.
Metode penelitian kualitatif yang penulis gunakan bertujuan untuk
menggambarkan realita yang kompleks, dimana hasil penelitian kualitatif ini
diharapkan adalah data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis dan ucapan
peneliti yang sedang mengamati fenomena yang hendak di teliti. Itu sebabnya
metode penelitian kualitatif merupakan metode yang paling tepat dalam
membungkus penelitian ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah.

3.2 Informan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, adapun pihak yang peneliti jadikan sebagai
informan adalah sebagai berikut :
1. International Political Studies dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Peneliti berniat untuk mewawancara seputar peranan dan
kerjasama yang dilakukan Israel dengan Kurdistan Irak setelah
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terbentuknya daerah otonom Kurdistan Irak di Irak Utara sampai
dilaksanakannya referendum kedua Kurdistan Irak pada 2017 secara
umum.
2. Ibu Dina Y Sulaeman Geopolitical Analyst Timur Tengah dari Universitas
Padjajaran Bandung. Peneliti berniat untuk melakukan wawancara seputar
hubungan antara Israel dan Kurdistan Irak secara umum serta peran dan
kepentingan Israel dalam mendukung Kurdistan Irak dalam melakukan
referendum kemerdekaan pada 2017.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
3.3.1 Studi Lapangan
Studi lapangan yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara,
wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, berita dan fakta
dengan memperoleh keterangan baik secara langsung bertatap muka maupun
menggunakan

bantuan

teknologi

dalam

melakukan

wawancara

dengan

narasumber yang sudah peneliti tentukan sebelumnya yang berdasarkan
kesesuaian dengan apa yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini.
Pelaksanaan wawancara akan dilaksanakan secara langsung bertatatap muka (face
to face) ataupun melalui bantuan teknologi seperti telepon dengan narasumber
yang sudah peneliti tentukan sebagai salah satu cara peneliti dalam melakukan
penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini.
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3.3.2 Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data sekunder yang
pengumpulan datanya baik dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media
cetak, media elektronik dan dari website yang telah di olah menjadi data dan bisa
dijadikan bahan kajian dalam menyusun penelitian yang akan peneti teliti.
3.3.2 Penelusuran Data Online
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan layanan internet dengan cara
mengakses alamat situs baik berita atau jurnal yang terkait dengan segala sesuatu
informasi yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian yang akan dilakukan
serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
3.3.3 Metode Dokumentasi
Peneliti mengumpulkan data berupa catatan, surat kabar, buku-buku,
majalah, dokumen dan lain sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau
gambar yang diperoleh melalui situs berita yang dapat dipertanggung jawabkan
ataupun dari situs-situs resmi Israel atau Kurdistan Irak dan situs lainnya yang
terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

3.4 Uji Keabsahan Data
Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti akan menggunakan metode
triangulasi data dimana metode ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data
yang peneliti dapatkan, dengan cara melakukan pengecekan data yang didapat
dengan cara membandingkan data-data yang didapat dari berbagai sumber dengan
tujuan untuk dapat memastikan validitas dari data-data yang peneliti kumpulkan
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dengan tujuan agar dapat menciptakan sebuah karya tulis ilmiah yang teruji
keabsahan dan validitasnya.

3.5 Teknik Analisa Data
Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menganalisis data dengan
menggunakan teknik reduksi data. Artinya data-data yang diperoleh baik melalui
wawancara, studi pustaka, jurnal ilmiah, penelusuran online dan lainnya, akan
digunakan sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan
penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan
perumusan masalah yang telah peneliti buat.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.6.1 Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi yang
bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian,
diantaranya:
1. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Alamat : Jl. Jendral Gatot
Subroto No. 10, Jakarta 12710.
2. Universitas Padjajaran Pasca Sarjana FISIP Jalan Bukit Dago Utara No. 25
Bandung.
3. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipatiukur No. 112
Bandung.
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4. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan Jl. Ciumbuleuit No. 94
Bandung.
5. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Besar No.
68 Bandung.
6. Perpustakaan Universitas Padjajaran Pasca Sarjana FISIP Jalan Bukit
Dago Utara No. 25 Bandung.

3.6.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Februari tahun 2018 hingga
Februari 2019, yang dirinci sebagai berikut :
Tabel 3.1
Renacana Waktu Penelitian
No

Kegiatan

1

Pengajuan Judul

2

Pembuatan Usulan
Penelitian

3

Seminar Usulan
Penelitian

4

Bimbingan Skripsi

5

Pengumpulan dan
Analisis Data

6

Sidang

Waktu Penelitian 2018 - 2019
Feb

Mar

Apr Mei-Nov Des-Jan Feb

