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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang berupaya untuk 

menjawab permasalahan secara menyeluruh. Menurut penjelasan Ikbar; 

“karakteristik penelitian kualitatif, antara lain: menggunakan latar 

alamiah, wawancara individu sebagai istrumen utama, menggunakan 

berbagai metode kualitatif seperti wawancara, atau studi pustaka 

dalam penjaringan data, jenis penelitian deskriptif, adanya 

pembatasan penelitian berdasarkan fokus, dan hasil penelitian 

disepakati oleh individu yang dijadikan sebagai sumber data”. (2012, 

146)  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, di mana penulis 

mencoba menjelaskan bagaimana penerapan International Visitor Leadership 

Program terhadap Indonesia pada tahun 2017-2019. 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Menurut Ihalauw (2003) unit analisis adalah penyatuan data (agregasi), 

dari data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat dianalisis untuk 

memberikan simpulan atau jawaban yang nantinya akan dipergunakan sebagai 

subjek dalam penelitian. Sedangkan unit amatan adalah suatu objek yang 

menjadi sumber guna memperoleh data yang akan dipergunakan untuk 

menggambarkan satuan analisis. 

Dengan demikian dalam penelitian yang penulis lakukan, dapat 

disebutkan variabel yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah 

hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Indonesia tahun 2017-2019. 

Variabel yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah International 

Visitor Leadership Program yang melibatkan partisipan Indonesia.  



17 
 

3.3 Sumber Data 

Penelitian yang hendak dilakukan penulis akan menghimpun dua sumber 

data yakni data primer dan data sekunder. Pada data primer penulis dapatkan 

melalui wawancara langsung dengan para narasumber dari Kedutaan Besar 

Amerika Serikat, serta data-data resmi yang dikeluarkan oleh US Department of 

State dan lembaga terkait baik di AS maupun melalui kantor Kedutaan Besar 

Amerika Serikat di Jakarta. Selanjutnya data sekunder, penulis akan berusaha 

untuk memperolehnya dari studi kepustakaan yang dilakukan melalui buku, 

jurnal, laporan kegiatan resmi, dan website.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara sebagai teknik 

pengumpulan data. Yang mana wawancara akan melibatkan pihak-pihak terkait 

seperti, para alumni IVLP tahun 2017-2019 serta staf Kedutaan Besar Amerika 

Serikat di Jakarta. Dalam mengumpulkan data, penulis juga hendak 

mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, jurnal, 

laporan kegiatan, dan website yang berkaitan dengan unit amatan dan unit 

analisis dalam penelitian ini.  

3.5 Teknik Analisis Data  

Pada penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif yang mana penulis akan membangun 

kesimpulan melalui perolehan data-data yang didapatkan melalui studi 

kepustakaan maupun melalui wawancara yang telah dilakukan. Penelitian ini 

didasarkan pada fakta hasil temuan yang didapat yang diproses melalui 

beberapa tahapan. Adapun tahapan analisis tersebut menurut Matthew Miles 

bahwa tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi/penarikan kesimpulan (1992). Dengan menggunakan tahapan ini, 

proses analisis menjadi sistematis dalam proses mengidentifikasi masalah dan 

juga dapat membantu penulis dalam perumusan simpulan dalam penelitian. Hal 



18 
 

ini juga senada dengan Sugiyono (2007), yang menambahkan pentingnya 

proses analisis seperti ini, bahwa proses mencari serta menyusun data data-data 

secara sistematis, baik yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lainnya akan memudahkan peneliti untuk memahaminya sehingga 

dengan demikian dapat diinformasikan kepada orang lain.  

Pada proses ini data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis 

menggunakan teori Konstruktivisme dengan berusaha untuk mengidentifikasi 

struktur dan agen serta bagaimana struktur memengaruhi agen. Kemudian 

analisis akan dilanjutkan dengan memberikan penjelasan yang runut serta 

deskriptif untuk menjelaskan bagaimana peranan agen itu juga turut 

dipengaruhi oleh adanya proses sosialisasi dan pembelajaran terhadap 

lingkungannya. Terakhir analisis akan berkaitan dengan penerapan IVLP untuk 

mempromosikan American values dalam hubungan Amerika Serikat dan 

Indonesia. 




