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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam hal metodologi aliran konstruktivisme telah menjadi 

penengah atau berada di antara aliran positivist dan post-positivist. Aliran 

positivist berargumen bahwa dunia sosial dapat dipelajari dengan cara 

yang objektif dan bersifat baku seperti ilmu alam. Sementara post-

positivist menolak hal tersebut dan berpendapat bahwa dunia sosial dapat 

dipelajari dengan cara-cara atau metode yang tidak baku, dan bersifat 

subjektif.  

To understand and interpret intersubjective meaning, 

constructivists use the usual research methods, including 

discourse analysis, process tracing, genealogy, structured 

focused comparisons, interview, participant observations, 

content analysis, qualitative content analysis of primary 

sources (memoir, archival), statistical studies. In 

Constructivism, Finnemore and Sikkink said, “there is no 

single constructivist method or research 

design”(Finnemore & Sikkink, 2001). 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi metodologi 

paradigma konstruktivisme berada di antara aliran positivisme dan post-

positivisme. Dengan demikian kaum konstruktivisme bisa 

mengeksplorasi dunia sosial dengan lebih leluasa dan fleksibel. Dalam 

penulisan disertasi ini penulis menggunakan paradigma berfikir dengan 

posisi diantara aliran positivis dan post positivis, sesuai dengan posisi 

paradigma konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian ini. Posisi 

“tengah” ini ditunjukkan dengan penggunaan teori atau model dari 

pemikir-pemikir konstruktivisme. Penggunaan teori atau model dalam 

sebuah penelitian menunjukkan sisi obyektivitas dari sebuah penelitian 

yang akan mengklasifikasikan tulisan tersebut kedalam jenis penelitian 
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yang bersifat analitis dan eksplanatif, yang merupakan ciri khas dari 

pendekatan positivisme. Namun dalam tulisan disertasi ini juga terdapat 

interpretasi-interpretasi dari fakta-fakta, untuk mendeskripsikan sebuah 

fenomena secara detil. Dan sifat deskriptif dari hasil interpretasi terhadap 

data  tersebut menunjukkan posisi pendekatan tulisan ini juga berada 

pada paradigma post-positivisme. Penggunaan kedua paradigma tersebut 

akan mempermudah penulis untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

data yang diperoleh secara maksimal. Dan argumen-argumen yang ada 

dalam tulisan ini dapat diverifikasi dengan data-data yang bersifat 

kualitatif. Dalam tulisan ini, data-data akan menunjukkan fenomena 

tentang (keadaan, proses, kejadian dan lain-lain) yang akan dinyatakan 

dalam bentuk perkataan atau kalimat sehingga akan bisa dipahami 

dengan baik. 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian disertasi ini mengkaji tentang kebijakan 

penanggulangan terorisme di Indonesia dengan menganalisis faktor apa 

yang menyebabkan pemerintah Indonesia cenderung menggunakan 

pendekatan represif dalam tindakan kontra terorisme. Dimana tulisan 

disertasi ini  merupakan penelitian kualitatif. 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. Dalam 

sebuah penelitian kualitatif seorang peneliti harus memenuhi tahapan-

tahapan utama. Yaitu : (1) mengajukan rancangan penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, (2) tahap pengumpulan 

data, (3) tahap analisis dan interpretasi data, (4) pembuatan laporan 

(Creswell, 2010). 

Pada tahap pertama, penulis menyusun rancangan penelitian 

dengan menyusun beberapa pertanyaan dengan berpatokan pada aturan-

aturan atau prosedur-prosedur dalam pembuatan sebuah karya ilmiah. 
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Dalam hal ini rancangan penelitian disusun kedalam sebuah proposal 

penelitian disertasi, yang kemudian diajukan untuk diuji oleh tim penguji 

proposal dari program Doktoral (S3), prodi Politik Islam, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Setelah proposal penelitian disertasi disetujui, maka penulis 

melanjutkan pada tahap kedua, yaitu pengumpulan data. Dalam 

pengumpulan data, penulis membaginya kedalam dua tahap. (a) data 

prapenelitian, (b) data pelaksanaan penelitian. Data pra penelitian adalah 

data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dalam pembuatan 

proposal penelitian disertasi. Data pra penelitian ini digunakan untuk 

menyusun proposal penelitian. Setelah proposal disetujui maka penulis 

kemudian mengumpulkan data penelitian. Artinya disini penulis 

mengumpulkan semua data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

seluruh bagian penelitian disertasi ini. 

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya atau ketiga adalah 

analisis dan interpretasi data. Pada tahap ini, data yang sudah 

dikumpulkan kemudian disiapkan berdasarkan kategori masing-masing 

yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan dengan 

menggunakan konsep-konsep yang telah digunakan. Hasil analisis dan 

interpretasi data digunakan untuk membangun analisis dan argumen 

terkait masalah yang diangkat dalam penelitian disertasi ini. 

Kemudian tahap terakhir atau keempat adalah penulisan laporan. 

Yang dimaksud dalam hal ini, setelah penulis melakukan analisis dan 

interpretasi data, maka penulis akan menuliskan hasil penelitian tersebut 

kedalam sebuah laporan tertulis, yang menggunakan kaidah-kaidah 

penulisan disertasi. 

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya membangun obyektifitas dalam penelitian disertasi 

ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap; Pertama, studi 

dokumen terhadap naskah akademik Undang-undang anti terorisme di 
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Indonesia, dokumen-dokumen hasil konvensi internasional, dokumen-

dokumen resolusi terkait terorisme yang dikeluarkan PBB, laporan resmi 

dari PBB, dan juga laporan resmi dari lembaga-lembaga negara seperti 

Komnas HAM, BNPT, dan Polri.  

Kedua, pengumpulan data yang berikutnya menggunakan teknik 

Wawancara (interview). Dimana teknik ini merupakan cara-cara 

memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara 

individu dan individu maupun antara individu dan kelompok. Dalam hal ini 

wawancara dilakukan terhadap tokoh ataupun narasumber yang 

dianggap memiliki kompetensi dalam konteks praktis (orang yang 

terlibat langsung dengan peristiwa) ataupun akademisi, yang menaruh 

perhatian terhadap isu yang diangkat. Adapun beberapa narasumber 

yang telah diwawancari antara lain: Arif Nur Fikri (Kepala Divisi 

Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 

(KONTRAS)); Irjen. Pol. Drs. Hamidin (Deputi Kerjasama Internasional 

BNPT);  Asrul Sani (anggota Panitia Khusus rencana perubahan UU anti 

terorisme dari komisi III, DPR RI); Soleman B. Ponto (mantan kepala 

Badan Intelijen Strategis).  

 

3.3. Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang 

membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang 

penelitian (Creswell, 2010). Kemudian Creswell menambahkan juga 

adanya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses analisis dan 

interpretasi data. Diantaranya: (1) mengolah dan mempersiapkan data. 

Dalam hal ini penulis menyiapkan data-data yang telah diperoleh, baik 

data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, ataupun data yang diperoleh 

dari hasil wawancara. (2) membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini 

penulis akan membaca dan memahami gagasan umum dari data-data 

yang telah diperoleh. (3) menganalisis data. Pada tahap ini penulis 
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melakukan analisa mendalam terhadap data. Selain itu penulis juga 

melakukan interpretasi atau pemaknaan terhadap data-data yang 

terkumpul baik yang berupa teks, ataupun gambar. 

Analisis dan interpretasi data ini difokuskan untuk memahami 

faktor apa saja yang menjadi penentu atau yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakan kemanan nasional Indonesia terkait dalam hal 

kontra terhadap terorisme. 

 

3.4. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan pada disertasi ini, penulis akan 

membagi seluruh rangkaian tulisaan kedalam delapan bab. Bab I adalah 

pendahuluan, bab II tinjauan pustaka, bab III metodologi penelitian, bab 

IV sampai bab VII adalah pembahasan, dan bab VIII adalah penutup atau 

kesimpulan. Adapun uraian lengkapnya adalah sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan dari tulisan disertasi ini. 

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, ruang lingkup dan 

tujuan dari penelitian, tinjauan disertasi, serta persyaratan publikasi 

untuk disertasi doktor. 

Bab II akan dibahas terkait tinjauan terhadap studi terdahulu yang 

kemudian akan dilanjutkan dengan originalitas penelitian, yang akan 

menunjukkan perbedaan dari penelitian disertasi ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu yang telah mengambil tema yang serupa. Kemudian 

bab ini juga akan membahas terkait kerangka pemikiran atau teori yang 

digunakan sebagai alat untuk menganalisa, serta membangun hipotesa 

dan kerangka pemikiran dari penelitian disertasi ini. 

Bab III ini akan dibahas mengenai metodologi yang digunakan 

dalam penelitian ini. Adapun beberapa poin yang ada dalam bab ini 

antara lain adalah: jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

dan interpretasi data, serta sistematika penulisan dalam disertasi ini. 

Bab IV akan dipaparkan terkait apa yang dimaksud dengan 

terorisme, serta sejarah kemunculan terorisme. Selain itu juga akan 

dibahas relasi antara konsep-konsep yang sering disandingkan dengan 
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isu terorisme, dalam hal ini seperti radikalisme dan media massa, yang 

seringkali dianggap memiliki irisan dengan isu terorisme. Selain itu juga 

akan dibahas terkait isu terorisme dalam konteks dunia internasional dan 

juga dalam konteks nasional (Indonesia), untuk mengetahui sejarah 

kemunculan isu terorisme dalam konteks internasional dan konteks 

nasional (Indonesia). 

Bab V Dalam bab ini akan dijelaskan terkait pilihan langkah 

pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu terorisme pasca terjadinya 

peristiwa 9/11. Sejak tahun 2001, pemerintah Indonesia telah membuat 

kebijakan-kebijakan kontra terorisme dengan membuat isntrumen-

instrumen hukum, serta pembentukan lembaga-lembaga untuk 

melakukan kontra terhadap terorisme. Implementasi atau praktik atas 

kebijakan-kebijakan kontra treorisme oleh pemerintah Indonesia dalam 

hal ini telah menggunakan dua pendekatan dalam menghadapi terorisme, 

yang pertama adalah pendekatan represif dan pendekatan lunak 

(deradikalisasi). 

Bab VI Dalam bab ini akan dibahas terkait aktor-aktor serta 

pengaruhnya terhadap proses penanggulangan terorisme di Indonesia. 

Aktor-aktor tersebut diantaranya: pertama pemerintah Indonesia itu 

sendiri, akor “pemukul” dalam hal ini adalah pasukan khusus yaitu 

Densus 88, BNPT yang merupakan lembaga nasional yang ditugaskan 

untuk merumuskan kebijakan-kebijakan nasional terkait kontra terhadap 

terorsme di Indonesia. Selain itu akan dijelaskan juga trekait adanya 

aktor dari dunia internasional, Dalam hal ini, negara-negara yang 

menjadi pelopor agenda global “war on teror” seperti Amerika Serikat 

dan negara-negara sahabatnya, serta pengaruh dari institusi struktur 

internasional, dalam hal ini PBB. 

Bab VII  Dalam bab ini akan dibahas terkait pengaruh norma 

“war on terror” yang telah berkemabang di dunia internasional, 

terhadap pilihan sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu 

terorisme pasca 9/11. Selain itu juga akan dibahas terkait relasi antara 

instrumen hukum internasional terkait kontra terorisme dengan hukum 

nasional kontra terorisme.  

Bab VIII akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, dengan 

mencocokkan hipotesis yang telah disusun berdasarkan kerangka 

pemikiran atau teori yang digunakan dengan data-data hasil penelitian. 


