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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif analisis. Menurut John W. Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). 

Penelitian kualitatif memiliki karakter khusus yaitu berusaha untuk mengungkapkan berbagai 

macam keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi di 

kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Melalui penelitian kualitatif diharapkan dapar menghasilkan suatu deskripsi tentang 

ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau 

organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu dan semuanya itu akan dikaji dari sudut pandang 

yang utuh, komprenhensif, dan holistik (Taylor, Bodgan, pp. 21-22). 

Penelitian menggunakan metode library research atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

menggunakan sumber-sumber perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah 

sejarah, jurnal dan lain-lain sebagai sumber informasi dan data (Mardalis, 1999). Melalui studi 

kepustakaan penulis juga dapat mempelajari berbagai buku-buku referensi maupun hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis guna mendapatkan landasan teori terkait dengan 

masalah yang ingin diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan memiliki ciri-ciri yaitu: (1) 

penulis akan berhadapan langsung dengan teks atau data, sehingga penulis tidak berhadapan 

langsung di lapangan dengan sumber data seperti saksi mata, benda-benda, dan lain-lain; (2) data 

pustaka bersifat siap digunakan, sehingga penulis tidak perlu ke lapangan untuk menemukan 

data; (3) data pustaka pada umumnya bersifat sekunder yang artinya penulis mendapatkan bahan 

dari tangan kedua dan bukan data orisinil yang ditemukan langsung di lapangan; dan (4) kondisi 

data pustaka tidak terbatas oleh ruang dan waktu (Zed, 2004). 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisa 

Unit amatan dan unit analisa merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian yang 

dapat berguna untuk memperjelas arah penelitian yang ingin diteliti. Unit amatan merupakan 
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sesuatu yang dijadikan sumber untuk dapat memperoleh data yang akan digunakan untuk 

menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis (Ihalauw, 2003). Dalam penelitian ini 

yang menjadi unit amatannya adalah kerjasama Indonesia dan Jepang. Unit analisis merupakan 

objek yang menjadi pusat dari analisis penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit 

analisisnya adalah program JCM dalam pembatasan emisi karbon di Indonesia.  

3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer yaitu data yang didapatkan secara langsung oleh penulis, seperti melalui wawancara, 

observasi lapangan, penggunaan angket, dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang tidak 

secara langsung didapatkan oleh penulis. Data sekunder didapatkan melalui koran, buku, 

majalah, jurnal, dan rekaman video yang diperoleh dari kedua pihak. Dalam penelitian ini, 

penulis akan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, surat kabar 

cetak, surat kabar daring, dan juga video berita yang diakses melalui internet. Adapun sumber-

sumber buku yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: Empat Tahun Implementasi 

Skema Joint Crediting Mechanism di Indonesia dari  Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian Selain itu penulis juga akan menggunakan dokumen-dokumen resmi yang dapat 

diakses melalui website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, JCM Indonesia dan Kementrian Luar 

Negri Jepang. Serta penulis juga akan menggunakan jurnal-jurnal yang membahas mengenai 

kerjasama Indonesia dan Jepang dalam JCM. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini akan menggunakan literatur kepustakaan sebagai teknik pengumpulan 

data. Pemilihan data dalam penelitian ini akan berfokus pada literatur-literatur yang memuat data 

terkait topik-topik kerjasama Indonesia dan Jepang melalui program JCM. Selain itu, penulis 

juga akan menggunakan literatur-literatur yang memuat data terkait perkembangan kerjasama di 

Indonesia pada tahun 2014-2021 dan juga perkembangan JCM di Indonesia. Penulis juga akan 

menggunakan jurnal dan literatur lainnya untuk melihat kepentingan-kepentingan atau latar 

belakang di balik kerjasama Indonesia dan Jepang dalam program JCM. 
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3.5 Teknik Analisa Data 

Setelah melewati proses pengumpulan data, penulis akan berhadapan dengan data-data yang 

masih mentah dan harus dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan materi yang 

sesuai dengan pembahasan dalam penelitian. Analisis data melalui penelitian kualitatif melalui 

tiga tahap yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan display atau penyajian data. 

3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan tahap dimana terjadinya proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar yang didapatkan. Melalui 

reduksi data maka penulis akan lebih mudah untuk mengambil intisari dari sumber-sumber 

yang telah dikumpulkan. Fungsi dari reduksi data yaitu untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir sehingga 

interpretasi dapat ditarik (Baswori, 2008). 

3.5.2 Klasifikasi Data 

Tahapan selanjutnya yaitu klasifikasi data. Pada tahap klasifikasi data ini, penulis akan 

mengelompokkan data berdasarkan ciri dan jenisnya. Pada penelitian ini, jenis data yang 

sekiranya dibutuhkan oleh penulis yaitu data-data yang berkaitan dengan kerjasama 

Indonesia dan Jepang, data mengenai program JCM di Indonesia dan data mengenai 

pembatasan emisi karbon di Indonesia. Tiga hal tersebut akan dikelompokkan oleh penulis 

untuk dapat menganalisis penelitian dengan baik. 

3.5.3 Penyajian Data 

Proses display atau penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data-data yang 

sebelumnya sudah dikelompokkan melalui proses reduksi data dan klasifikasi data. Proses 

ini akan mengarahkan penulis pada konstruksi teoritis, oleh karena itu penulis dituntut 

untuk menyatukan unsur satu dengan unsur lainnya. 

3.6 Sistematika Penulisan  

Rancangan penelitian merupakan salah bagian dari metode penelitian yang berguna untuk 

membantu penulis dalam membuat rancangan terkait susunan penulisan skripsi. Tahapan atau 

rancangan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
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1. BAB 1: Pendahuluan. Pada BAB 1: Pendahuluan ini terdapat latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltian dan batasan konseptual. 

2. BAB 2: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini terdapat konsep-konsep dan teori-teori 

yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah. Konsep yang 

digunakan oleh penulis yaitu kerjasama internasional, Pembatasan Karbon/Kredit 

Karbon, dan JCM. Teori yang digunakan oleh penulis yaitu liberalisme. 

3. BAB 3: Metode Penelitian. Pada bab ini terdapat metode dan jenis penelitian; unit 

amatan dan unit analisa; sumber data; teknik pengumpulan data; teknik analisa 

data dan rancangan penelitian. 

4. BAB 4: Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari 

penelitian dan akan dibahas lebih rinci melalui sub bab-sub bab yang akan dibuat 

oleh penulis seperti Pembatasan emisi karbon di Indonesia, latar belakang 

kerjasama Indonesia-Jepang dan analisis dari kerjasama Indonesia-Jepang dalam 

pembatasan emisi karbon. 

5. BAB 5: Penutup. Pada bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari 

keseluruhan penelitian yang telah ditulis oleh penulis dan juga penulis akan 

memberikan saran  
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