BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Sebuah desain atau rancangan yang berisi mengenai rumusan tentang
objek yang akan diteliti diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
penelitian kualitatif.
Peneliti menggunakan metode ini karena penelitian kualitatif dapat
dilakukan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang dalam penelitian ini
menggunakan analisa deskriptif peneliti. Penelitian dalam metode ini berfokus
pada masalah terkait upaya dari suatu negara di kancah internasional. Penelitian
ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana hubungan kerjasama yang
terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok setelah diluncurkannya Kebijakan Belt
and Road Initiative (BRI) Tiongkok. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan
data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan teoriteori ilmu hubungan internasional.
3.2 Informan Penelitian
Teknik dalam menentukan informan atau narasumber dalam penelitian ini
ditentukan dengan menggunakan teknik penentuan Purposive, yaitu pihak-pihak
informan telah peneliti tentukan sejak awal berdasarkan tujuan, masalah dan
variabel penelitian. Dimana para informan atau narasumber tersebut dianggap
sebagai pihak yang berkompeten di bidang sesuai dengan masalah yang akan
diteliti. Teknik yang digunakan ialah wawancara.
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Adapun pihak yang akan peneliti jadikan informan atau narasumber ialah
para staf ahli atau perwakilan dari Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau pakar keilmuan yang terkait
dengan tema penelitian ini.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi
kepustakaan dan penelusuran data online. Hal ini dikarenakan penelitian ini
difokuskan pada hubungan Indonesia – Tiongkok di bawah Kebijakan Belt and
Road Initiative dengan megumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau
masalah yang diteliti dan mengolah data-data yang diperoleh secara mendalam.
3.3.1 Studi Pustaka
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan
dengan menelaah teori, opini, membaca dan memahami buku dan jurnal
yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari
surat kabar dan majalah baik dari media internet maupun media cetak.
Diharapkan

dengan

teknik

studi

kepustakaan

peneliti

dapat

mengumpulkan data sekunder. Yaitu dengan studi kepustakaan mengenai
kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok, Kebijakan Poros
Maritim Dunia (PMD), dan Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia dan
Tiongkok setelah diberlakukan kebijakan Belt and Road Initiative (BRI)
Tiongkok.
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3.3.2 Penelusuran Data Online
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan
cara mengakses situs-situs milik Pemerintah dan Kementerian Luar Negeri
Tiongkok maupun Indonesia, beberapa agenda dan kerjasama kedua
negara, serta situs-situs berita internasional dan situs lain yang terkait
dengan segala informasi sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan
dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
3.3.3 Metode Dokumentasi
Peneliti mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku, surat
kabar, majalah, dokumen dan sebagainya. Dokumen dapat berbentuk
tulisan atau gambar yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri
Tiongkok dan Indonesia, juga sumber-sumber lain yang terkait dengan
penelitian yang akan dilakukan.
3.4 Uji Keabsahan Data
Dalam melakukan uji keabsahan data, peneliti menggunakan metode
triangulasi data melalui berbagai metode dan sumber perolehan data dengan
melakukan konformasi data yang diperoleh ke Kedutaan Besar Tiongkok dan
Kementerian Luar Negeri serta beberapa lembaga terkait dengan melakukan
studi lapangan ke lembaga tersebut. Perolehan data dapat melalui dokumen
tertulis, buku, berita dan sebagainya untuk selanjutnya dapat peneliti analisa
untuk mendapatkan hasil dan peneliti juga melakukan wawancara dengan
instansi terkait dan para pakar yang memiliki pemahaman mendalam dalam
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topik, masalah dan variabel penelitian ini. Peneliti juga akan melakukan
konfirmasi data dengan menggunakan surel kepada pihak terkait.
3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik reduksi
data. Dimana data-data yang diperoleh baik melalui studi pustaka, penelusuran
online maupun studi lapangan (wawancara) dihubungkan dengan teori atau
konsep pijakan bagi peneliti sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan
dengan tujuan penelitian. Kemudian data yang diperoleh disusun, direduksi,
dirangkum dan difokuskan pada hal-hal pokok atau inti penelitian. Hal ini
dimaksudkan agar data yang peneliti gunakan berkorelasi dengan perumusan
masalah yang telah dibuat.
Penyajian data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh melalui studi
pustaka, penelusuran online dan wawancara yang sesuai dengan kebutuhan.
Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang
disajikan baik data primer maupun sekunder yang telah diperoleh.
3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.6.1 Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data-data dan informasi
yang bersumber dari berbagai tempat sesuai dengan kebutuhan penelitian,
diantaranya:
1. Kementerian Luar Negeri Indonesia
Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110
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2.

Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok
Jl. Mega Kuningan No. 2 Jakarta Selatan 12950

3.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
Gedung BPPT 1 Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng,
RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10340

4.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44, RT.5/RW.4, Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

5.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
Jl. Tanah Abang 3 no 23, Jakarta Pusat 10260

6.

Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Jl. Raden Saleh Raya No.43, RT.1/RW.4, Cikini, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

7.

Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
Jl. Dipati Ukur no. 116, Coblong, Bandung

3.6.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan. Terhitung dari
bulan Maret hingga Agustus 2018 dengan rincian yang akan digambarkan
dengan tabel sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Waktu Penelitian
Waktu Penelitian Tahun 2019
No.

Kegiatan
Mar

1
2
3

Pengajuan Judul
Pembuatan Usulan
Penelitian
Seminar Usulan
Penelitian

4

Bimbingan Skripsi

5

Pengumpulan Data

6

Analisis Data

7

Sidang

Apr

Mei

Juni

Juli

