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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

William Lawrence Neuman  (2006) mengatakan bahwa berfokus pada proses 

interaktif dengan nilai yang eksplisit adalah cara penelitian kualitatif 

menggambarkan suatu realitas sosial. Data yang diperoleh dari berbagai 

literatur dan wawancara telah didokumentasi, dikumpul dan diklarifikasi 

sehingga memberikan gambaran permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang 

telah disusun dalam penelitian. Hal ini, menurut Neuman,  menunjukkan 

bahwa data dan teorinya merupakan satu kesatuan. Penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data berupa 

pernyataan tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Maka, dalam penelitian ini, 

sejalan dengan pernyataan L.J. Moleong (1994), data yang dihasilkan pun 

berupa kata, kalimat maupun gambar yang diperoleh dari proses wawancara 

dan berbagai literatur. Angka maupun statistik lainnya merupakan penunjang 

dari fakta-fakta yang digambarkan.  

 Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian eksplanatif. Penulis 

menjelaskan peran strategis pulau-pulau kecil terluar dalam menentukkan 

kedaulatan Indonesia serta kebijakan yang diterapkan Indonesia terhadap 

pulau-pulau kecil terluar tersebut. Menurut Neuman, jenis penelitian 

eksplanatif akan membantu  penulis dalam menganalisa, mengidentifikasi dan 

menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan hal yang akan diteliti 

sehingga kemudian dapat menjelaskan fakta secara deduktif-induktif. 

Pendekatan deduktif yakni penjelasan fakta-fakta secara umum dan penarikan 

kesimpulan secara khusus. Adapun pendekatan induktif, dilakukan dengan 

cara pengujian hipotesis di mana penjelasan dimulai dari fakta-fakta bersifat 

khusus dan penarikan kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan jenis penjelasan fakta secara induktif. Pengujian hipotesis 

selanjutnya dilihat dari fakta adanya peran militer maupun non-militer dalam 
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upaya menjaga kedaulatan negara. Fakta-fakta tersebut kemudian dikaji 

melalui tahapan-tahapan pengujian hipotesis yang bersifat khusus tersebut, 

sehingga penulis dapat menghasilkan kesimpulan bersifat umum yang berlaku 

terhadap pulau-pulau kecil terluar.  

 

2. Unit Amatan Unit Analisis 

2.1. Unit Amatan 

 Menurut Jacob Vredenbregt (1981), unit amatan adalah kelompok 

atau besaran dari mana data diperoleh (sumber dan informasi) yang 

berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Maka unit amatan 

penelitian ini adalah kebijakan pertahanan Indonesia pada masa 

pemerintahan Joko Widodo terhadap pulau-pulau kecil terluar. 

 

2.2. Unit Analisis 

 Vredenbregt (1981) mendefinisikan unit analisis sebagai kelompok 

atau besaran terhadap siapa berlakunya kesimpulan-kesimpulan yang 

ditarik lewat penelitian diberlakukan. Hamidi (2005) juga menyatakan 

bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti, berupa individu atau 

kelompok yang ditetapkan sebagai subjek penelitian. Melalui penelitian 

ini, penulis memperoleh gambaran serta penjelasan terkait kebijakan 

yang diterapkan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan pertahanan Indonesia 

terhadap pulau-pulau kecil terluar melalui upaya yuridiksi yakni hukum 

internasional dan peraturan nasional, peran K/L terkait yakni Kemhan, 

KKP dan BNPP, serta keterlibatan Indonesia dalam forum internasional 

melalui kerjasama bilateral/multilateral dan ASEAN.  

 

3. Jenis dan Sumber Data 

3.1. Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 



27 
 

peneliti. Sarwono (2006) mengatakan bahwa data primer adalah data 

yang diperoleh dari sumber asli atau pertama yakni narasumber yang 

menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder, menurut Sugiyono 

(2012) adalah data yang tidak langsung diperoleh pengumpul data dari 

apa yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang 

telah ada seperti dokumen, laporan dan arsip-arsip yang relevan. 

 

3.2. Sumber Data  

 Oleh karena penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data 

primer dan data sekunder, maka datanya pun bersumber pada dua jenis 

data tersebut. Data primer diperoleh dari K/L terkait melalui proses 

wawancara. Beberapa narasumber yang diwawancarai dalam proses 

penelitian adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1. 

Daftar Nama Narasumber 

No Nama Instansi 

1 Kolonel Laut (P) 

Samiyono S.M., S.E., 

M.Si. 

Direktorat Wilayah Pertahanan, Ditjen 

Strategis Pertahanan, Kementerian 

Pertahanan  

2 Kol Kav. Oktaheroe 

Ramsi, S.IP., M.Sc. 

Direktorat Kerjasama Internasional, 

Ditjen Strategis Pertahanan, 

Kementerian Pertahanan 

3 Beni Sukadis Lembaga Studi Pertahanan dan Studi 

Strategis Indonesia (LESPERSSI) 

4 Yudha Rajabudin Direktorat Pendayagunan Pulau-Pulau 

Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan  

5 Anat Widagdo Ditjen Hukum dan Perjanjian 

Internasional, Kementerian Luar Negeri 
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 Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan dan arsip 

yang relevan seperti UNCLOS 1982, Peraturan Presiden Republik 

Indonesia, Kebijakan Pertahanan Negara, Buku Putih Pertahanan 

Indonesia, Keputusan Menteri, yang terkait dengan kebijakan 

pertahanan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar.  

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini bekerja mengumpulkan data dengan metode penelusuran 

kepustakaan atau analisis dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini penulis 

melakukan telaah pustaka terhadap literatur-literatur terkait permasalahan 

yang diangkat seperti buku-buku, jurnal, laporan K/L terkait, surat kabar, 

artiker-artikel maupun literatur terpercaya dan resmi lainnya. Selain itu, 

penulis juga melakukan wawancara, yang mana menurut Elvinaro Ardianto 

(2011) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertatap muka langsung dengan narasumber sehingga memperoleh data yang 

lengkap dan mendalam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

dengan pembuat dan pelaksana kebijakan pertahanan melalui K/L terkait 

yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 

Kementerian Luar Negeri. Selain ketiga K/L tersebut, penulis juga 

mewawancarai pengamat, pengkaji, peneliti maupun ahli dalam bidang 

penelitian ini, yakni dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis 

Indonesia.  

 

5. Analisis Data 

 Analisa data telah dimulai dari proses pengumpulan data yang dilakukan 

untuk memilah data yang akan digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan proses bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah data untuk dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang dapat dipelajari serta memutuskan apa yang akan 

dibagikan kepada orang lain. 
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6. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Jakarta. Pemilihan lokasi penelitian di Jakarta 

berdasarkan alasan pengumpulan data yakni penelusuran kepustakaan dan 

wawancara. Dokumen dan narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini, 

sebagian besar diperoleh di K/L yang mana bertempat di Jakarta.  

 Penulis telah melakukan penelitian ini 1 semester lebih terhitung 

September 2016 hingga Januari 2017.  

 


