
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 1996).  Dalam Lexy yang mengacu pada 

Bagdan Tylor menyebutkan, jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Pendekatan penelitian ini bersifat deduktif dengan jenis penelitian deskriptif 

sehingga teori digunakan sebagai alat dalam menganalisis data. Sedangkan deduktif artinya 

penelitian ini akan dikembangkan dari ide umum mengenai peranUnited Naions Environment 

Programme  dalam upaya menangani pencemaran lingkungan ULAB. Di sisi lain penelitian 

deskriptif digunakan dalam rangka menggambarkan fenomena yang terjadi, subjek serta 

tindakan. Untuk tujuan deskriptif dalam penelitian ini ialah sebagai peran upaya UNEP dalam 

upayanya menangani pencemaran lingkungan ULAB ditinju dari penggunaan Teori Organisasi 

Internasional.  

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

  Unit amatan dan unit analisis dipaparkan dalam penelitian guna memperjelas fokus 

penelitian dalam penulisan skripsi.  

 

3.2.1 Unit Amatan 

      Unit amatan merupakan sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam 

rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu analisis(Ihalauw 2004:178). 

Dalam kasus ini yang menjadi unit amatan penelitian adalah kasus pencemaran lingkungan 

Used Acid Lead Battery (ULAB) di Bangladesh tahun 2018. 

 

 

 

 



 

3.2.2 Unit Analisis  

Menurut Hamidi (2005) Unit Analis merupakan unit yang akan diteliti atau di analisa. 

Dalam kasus ini yang menjadi unit analisis penelitian adalah peran UNEP dalam 

menangani kasus pencemaran lingkungan Used Acid Lead Battery (ULAB) di Bangladesh.. 

 

3.3 Sumber Data Penelitian  

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan atau studi literatur. Adanya keterbatasan akibat pandemi corona 

yang berlangsung mengakibatkan penulis terbatas dalam memperoleh data. Oleh karena itu, 

data hanya bisa di dapatkan penulis melalui studi kepustakaan, yaitu dimana penulis mencari 

serta mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, situs resmi, surat kabar, institusi atau 

lembaga terkait dan sumber pendukung lainnya. Artikel dari Bangladesh, dan surat kabar 

maupun pernyataan resmi pemerintahan Bangladesh dan UNEP menjadi sumber utama data 

penelitian penulis. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

     Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik Studi Pustaka. Studi 

Kepustakaan adalah suatu kegiatan penelusuran dan penelaah literatur, dimana kegiatan ini 

dilakukan untuk mencari sumber data sekunder yang mendukung penelitian dengan 

menggunakan bahan-bahan dokumentasi, baik berupa buku, majalah, maupun arsip-arsip 

lainnya yang mendukung penelitian. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari membaca, mengkaji, dan menelaah data yang berasal dari buku-buku, 

literatur, makalah, dokumen-dokumen, koran, majalah, karya tulis ilmiah, serta berbagai 

sumber kajian yang mengulas mengenai permasalahan ULAB yang dikaitkan dengan peran 

UNEP di Bangladesh dalam menangani Pencemaran ULAB di Bangladesh juga kajian 

yang menyangkut penerapan 

3.5 Teknik Analisis Data 

      Analisis data merupakan proses yang dimana dapat membawa bagaimana data diatur, 

menyusun apa yang ada ke dalam sebuah pola, kategori, dan suatu urutan dasar (Patton, 

2009).  Metode analisis menurut Miles dan Huberman (1992) terdiri dari tiga tahapan, yaitu 



 

reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

 

3.5.1 Reduksi Data 

       Reduksi data adalah proses pengelohaan atau penyaringan data guna 

menyederhanakan luasnya informasi yang diperoleh dari berbagai data yang dipilih oleh 

penulis. Penulis dalam hal ini berusaha mengolah informasi yang ada dan memusatkannya 

menjadi satu penjelasan yang sederhana dan padat ilmu. Tahap ini dilakukan penulis guna 

menjaga fokus tulisan penelitian agar menghasilkan informasi atau pengetahuan yang 

sesuai dengan topik permasalahan. Singkatnya, proses ini membantu penulis untuk 

menyajikan data-data penting yang dibutuhkan penelitian. 

 

3.5.2 Penyajian Data 

           Pada tahap ini peneliti mengorganisir data yang ada dan menampilkan secara 

terstruktur dan sistematis dalam bentuk tabel angka dan gambar guna memudahkan 

penerjemahan data penelitian. 

 

     3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

 Bagian terakhir dari teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap 

ini peneliti melihat kembali data-data yang telah disajikan sebelumnya dan menarik 

keterkaitan antar data yang ada, serta menciptakan satu gambaran utuh dari data-data 

tersebut untuk mengerucutkan pemahaman tentang topik yang dibahas dan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


