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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Hakekat dasar dari pengetahuan adalah metode. Setiap pengetahuan memiliki 

metodenya sendiri sesuai dengan permasalahannya. Kemudian, penelitian pada 

hakekatnya adalah suatu upaya dan bukan hanya sekedar pengamatan yang diteliti 

dari suatu objek yang sudah tetap tingkat kebenarannya karena kebenaran itu 

bersifat tentatif sehingga penelitian adalah suatu proses mencari kembali suatu 

kebenaran (Masyhuri & Zainuddin, 2008 : 4, 8). Maka dari itu, metodologi 

penelitian dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang kebenarannya dicari 

kembali melalui upaya pengamatan. 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjawab 

permasalahannya secara mendalam dan menyeluruh. (Satori, 2010). Penelitian 

kualitatif juga dapat dikataan sebagai kajian berbagai studi dan berbagai jenis 

materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan 

instropespektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi 

kultural, pengamatan, sejarah, interaksional dan berbagai teks visual (Santana, 

2007 : 5). 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah sutau penelitian yang berusaha mendeskrispsikan suatu fenomena atau 

peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya (Dantes : 2012 : 51). Dalam 

penelitian ini, penulis menjelaskan secara deskriptif pengaruh kerjasama counter 

terrorism Indonesia – Filipina pada tahun 2014 hingga 2017 terhadap intensitas 

ancaman terorisme di kedua negara. 
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3.3 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit amatan adalah suatu objek yang dijadikan bahan untuk pengamatan 

penelitian untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan fokus penelitian, 

Sedangkan, unit analisis adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, 

benda, atau peristiwa. 

3.3.1 Unit Amatan 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah rangkaian peristiwa terorisme di 

Indonesia dan Filipina serta kerjasama counter terrorism antara Indonesia dan 

Filipina yang dilaksanakan pada tahun 2014 hingga 2017. 

3.3.2 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengaruh kerjasama counter 

terrorism tahun 2014 hingga 2017 antara Indonesia dan Filipina terhadap 

intensitas ancaman terorisme di kedua negara. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Riduwan (2015 : 5), data merupakan bahan mentah yang perlu 

diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan. Dalam melakukan 

penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dan kemudian 

mengolahnya menjadi suatu karya penelitian. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian  adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data 

dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan berbagai cara. Bila dilihat 

dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada 

laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, 

pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain (Sugiyono, 2012 : 224 – 225. 

Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka. 
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Berikut ini kerangka studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Studi Pustaka 

3.4.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul. Data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012 : 

225). Data primer dalam penelitian ini data-data resmi yang diberikan oleh 

instansi-intansi terkait, dalam hal ini berupa dokumen nota kesepahaman 

kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina. Selain data primer, sumber data 

dalam penelitian ini diperoleh dari data-data sekunder, yaitu data-data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen 

undang-undang, laporan maupun artikel daring. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

dekstriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari hal yang 

diteliti (Azwar, 1998 : 126). Dalam penelitian ini, penulis melakukan tiga tahap 

analisis data. 

 Tahap pertama adalah reduksi data. Data mentah yang terkumpul yang 

jumlahnya banyak perlu direduksi. Reduksi berarti mengurangi data. Reduksi 

dilakukan dengan melilih data yang dianggap penting dan relevan dengan 

pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2017 : 169). 

 Tahap kedua adalah penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka 

data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin 

mudah dipahami (Sugiyono, 2017 : 137). Karena analisis data yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, maka  

penulis menjelaskan bagaimana pengaruh kerjasama counter terorrism yang 

dilakukan oleh Indonesia dan Filipina pada tahun 2014 hingga tahun 2017 

terhadap intensitas ancaman terorisme di kedua negara. Pada teknik deskriptif 

ini, penulis melakukan analisis dengan konsep naratif dimulai dari pemaparan 

latar belakang atau sejarah munculnya terorisme di Indonesia dan Filipina, 

setelah itu penulis menjelaskan kronolologis serangan-serangan teroris di 

kedua negara. Berbagai peristiwa terorisme yang terjadi di kedua negara 

merupakan salah satu faktor utama mengapa kedua negara melakukan 

kerjasama keamanan. Setelah itu penulis mendeskripsikan sejarah kerjasama 

counter terorism yang dilakukan oleh kedua negara dan kerjasama yang 

dilakukan pada periode tahun 2014 hingga tahun 2017. Kemudian penulis 

melakukan analisis terhadap kerjasama pada periode tersebut dan memaparkan 

pengaruhnya terhadap kondisi ancaman terorisme yang ada di kedua negara 

setelah dilakukannya kerjasama dan mengaitkannya dengan konsep-konsep 

serta teori yang sudah dijelaskan di bab II. 
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 Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan pemberian saran. Kesimpulan 

berisikan jawaban dari tujuan atau pembuktian hipotesis. Serta saran berisi 

tentang pemecahan masalah yang timbul pada penelitian (Masyhuri & 

Zainuddin, 2008 : 181). 

3.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah suatu pernyataan yang belum merupakan suatu 

tesis, atau masih merupakan suat kesimpulan atau pendapat sementara sementara 

(Yusuf : 2014 : 130). Hipotesis penelitian pada penelitian ini yakni, terorisme di 

Indonesia maupun Filipina merupakan ancaman keamanan sehingga kedua negara 

melakukan kerjasama keamanan counter terrorism sebagai langkah deterensi. Jika 

kerjasama antara Indonesia dan Filipina berjalan dengan lancar, maka intensitas 

ancaman serangan terorisme di kedua negara semestinya akan berkurang. 


