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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun tulisan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk 

memahami gejala atau fenomena yang terjadi pada lingkungan yang dijelaskan dalam 

bentuk kalimat secara ilmiah. Metode ini disebut juga metode deskriptif analitik karena 

peneltian ini berisi penjelasan dan hasil analisis mandiri penulis yang disertai teori dan 

konsep sebagai acuan dan kerangka analisis studi kasus yang dalam hal ini mengenai 

analisis kepentingan nasional Rusia dalam integrasi Union State of Russia and Belarus. 

3.2. Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit amatan atau variabel dependen merupakan subjek yang akan diteliti 

perilakunya. Sedangkan unit analisis atau variabel independen adalah objek yang 

mempengaruhi perilaku unit amatan yang akan digunakan sebagai unit yang akan 

dianalisis oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut maka unit amatan pada penelitian ini 

adalah Union State of Russia and Belarus. Sedangkan, unit analisis yang akan diteliti 

adalah kepentingan nasional Rusia. Kemudian tingkat analisa penelitian adalah pada 

aktor negara dan organisasi regional. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah studi pustaka atau 

disebut juga studi literasi yaitu teknik pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan 

tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian sebagai bahan 

pembahasan dalam penelitian. Adapun karenanya jenis data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder.  Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dalam tulisan dan sumber yang telah ada bisa melalui publikasi dan 

informasi yang dikeluarkan oleh individu, organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini 

penulis menggunakan informasi dari website resmi pemerintah Rusia, media masa 

internasional, serta buku dan jurnal dari para analis hubungan internasional. Sehingga 

data-data tersebut tidak diperoleh langsung oleh peneliti namun data-data yang sudah 

ada dan ditulis oleh orang lain menjadi referensi serta acuan dalam penulisan ini. Data-

data sekunder diperoleh melalui perpustakaan, internet, jurnal, serta laman resmi 

pemerintah dan portal berita. 
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3.4. Teknik Analisis Data 

Data-data sekunder yang telah diperoleh perlu dilakukan pengolahan data dan 

analisis data. Hal ini dilakukan dengan maksud mendapatkan hasil yang akurat dan 

teruji kebenarannya tentu dengan teknik analisis data yang efisien. Menurut S. Nasution 

(1996:129-130) data kualitatif dapat dianalisis dengan beberapa cara. 

3.4.1 Reduksi Data 

Reduksi data membutuhkan proses pemisahan dan penggolongan data-

data yang telah dikumpulkan penulis agar mempermudah penulis dalam 

memfokuskan pembahasan. Dengan mereduksi data penulis dapat merangkum 

dan mengklasifikasikan data-data penelitian agar penelitian menjadi sistematis 

dan semakin relevan dengan studi kasus yang dibahas. 

3.4.2 Display Data 

Display data atau penyajian data merupakan proses menampilkan data 

secara rinci dan tepat demi memperoleh gambaran penelitian secara menyeluruh 

dan mengetahui pola hubungan guna memahami lebih dalam bahan-bahan 

penelitian. Proses penyajian data memudahkan penulis dalam melihat informasi 

yang telah terkumpul dari data-data penelitian. Dara-data penelitian yang 

dipakai dalam tulisan ini antara lain berupa gambar peta geopolitik Rusia dan 

grafik hasil survei terhadap masyarakat Belarusia pada tahun 2020 yang 

dilakukan oleh Chatham House dan OSW. 

3.4.3 Kesimpulan Data 

Setelah melakukan reduksi data dan display data maka penulis harus 

melakukan penyimpulan data. Hal ini dilakukan untuk mencari inti dan makna 

dari data-data yang telah dikumpulkan sebagai bagian dari analisis data 

 


