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1.1 Latar Belakang Masalah

Narasi pada LBM hendaknya memuat/ menguraikan beberapa hal yang 

terkait dengan:

■ Prolog (tdk usah bertele-tele) Avant Propos

■ Uraian fenomena yang hendak diangkat

■ Keunikan kajian (fenomena) yang hendak diangkat

■ Pernyataan inspirasi (ilham)

■ Pernyataan (pengukuhan) kehendak u/ mengkaji fenomena tersebut 

u/ skripsi anda 



1.2 Rumusan Masalah

■ Hendaknya memuat permasalahan yang akan diajukan:

- Eksplanatif-Prediktif: “Mengapa “ dan  Bagaimana

- Deskriptif: “Bagaimana”

■ Kalimat disusun secara singkat, padat, jelas dan berisi 

Eksplanasi: memuat variable yg saling berhubungan



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian  Diuraikan secara singkat dan jelas (list Point)

1.3.2 Manfaat Penelitian Dinyatakan secara jelas

a. Manfaat Akademis  Sumbangan riset anda secara keilmuan baik 

pada aspek teoritis maupun trhdp pembangunan wacana 

pelembagaan keilmuan, wawasan kajian, etc. 

b. Manfaat Praktis Sumbangan terhadap diri sendiri, lembaga, 

rekomendasi (opsional), etc.



1.4 Penelitian Terdahulu

■ Hendaknya penelitian terdahulu memuat review literatur terdahulu 

baik dari buku, jurnal, working paper, skripsi, tesis, desertasi.

■ Hendaknya dari sumber2 resmi (formal). Jika dr internet 

(ebook,epaper, ejurnal, elibrary) hendaknya pula berasal dari situs-

situs terpercaya. Bukan dr situs blog.

■ Hedaknya mencantumkan alamat resmi (tempat asal) literatur 

tersebut diterbitkan/ dipublikasikan ke dalam footnote.



Lanjut: Format Penulisan Dalam Footnote

1. Skripsi, tesis, desertasi: nama penulis,NIM (opsional), tahun terbit, 

Judul, jurusan dan universitas asal yg menerbitkan/ publikasi (tanpa 

halaman)

Ex: Jesi Trilia Sovani (08260090), 2013, Kebijakan Nasionalisasi Investasi

Sektor Migas Amerika Serikat Di Bolivia, Skripsi Jurusan Hubungan 

Internasional, FISIP-Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Buku/ ebook: nama penulis, tahun, judul, tempat penerbitan: nama 

penerbit (tanpa halaman) 

Ex: Kohl Benjamin and Farthing Linda, 2006, Impasse In Bolivia : 

Neoliberal Hegemony And Social Resistance, London: Zedbooks.



Lanjut: Format Penulisan Dalam Footnote

3. Jurnal: nama penulis, Judul, nama jurnal, vol, nomor dan 

tahun terbit (musim-opsional), institusi  yang 

menerbitkan/publikasi (dengan meneybutkan halaman)

Ex:  Sukawarsini Djaelantik, Redefinisi Ilmu Hubungan 

Internasional Dalam Perspektif Gender, Jurnal Hubungan 

Internasional, Vol. 5 No. 1, Maret 2009, Parahyangan Center 

for International Studies, Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional, FISIP-Universitas Parahyangan, hal. 37-58



Lanjut: Format Penulisan Dalam Footnote

4. ejurnal: nama penulis, Judul, nama jurnal, vol, nomor dan tahun terbit 

(musim-opsional), institusi  yang menerbitkan/publikasi (dengan 

menyebutkan halaman)  

Ex: Hans J. Morgenthau, Area studies and The Study of International 

Relation, International Social Science Bulletin, Vol. IV, No. 4, I952, A 

Quarterly Bulletin Published By Unesco, hal. 647-655



Lanjut: Format Penulisan Dalam Footnote

5. Epaper: 

Amitav Acharya, Internation al Relations and Area Studies: Towards a Ne w 

Synthesis? (With Special Reference to Asia), The Asian Political and International  

Studies Associat ion (APISA), 1- 2 November, 2001,  Kuala Lumpur, Malaysia.

diakses dalam www.rsis.edu.sg/publications/.../SSIS002.pdf

6. Working Paper:

Shaun Breslin, IR, Area Studies and IPE: Rethinking the Study of China's 

International Relations, Centre for the Study of Globalisation and 

Regionalisation, University of Warwick, CSGR Working Paper No. 94/02, April 

2002. Diakses dalam 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2002/wp94

02.pdf

http://www.rsis.edu.sg/publications/.../SSIS002.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2002/wp9402.pdf


Penelitian Terdahulu

■ Isi review literatur terdahulu:

- Masalah / topik/ fenomena yg diangkat peneliti terdahulu

- Metodologi dan alat analisa yg digunakan peneliti terdahulu

- Hasil (kesimpulan)



■ Jumlah literatur terdahulu min 3 (jurnal, skripsi/tesis/ desertasi), buku).

■ Sedapat mungkin disesuaikan dgn topik yg hendak diangkat. Apabila topik 

tsb adalah topik hangat/ laris manis/banyak yang meneliti maka sebisa 

mungkin mereview lebih dari 3 penelitian terdahulu (terkait originilitas 

karya)

■ Menyatakan posisi penelitian diantara penelitian yang telah ada 

(persamaan dan perbedaan fokus dengan riset anda)

■ Sebisa mungkin semua penelitian terdahulu diresume dalam bentuk tabel 

“Posisi Penelitian”

Penelitian Terdahulu

Contoh tabel posisi penelitian.docx


1.5 Kerangka Teori dan Konsep -Pendekatan

■ Direview dengan mencantumkan postulasi teori maupun konsep

■ Konsep atau teori dioperasionalisasikan kedalam topik anda

■ Jangan lupa u/ menyatakan pendekatan yg anda akan gunakan.

■ U/ konsep tertentu perlu ditambahkan penetapan dan operasionalisasi 

konseptualnya sesuai kebutuhan yg anda tetapkan dlm topik anda (ex: 

Intensitas, efektifitas, signifikansi, agresivitas, lebih kecil, lebih besar, 

etc.)



1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa

■ Salah satu kunci keberhasilan analisa yg tajam dan tepat

adalah ketepatan menentukan tingkat analisa (level of 

analysis) 

■ Level analisa berguna untuk dasar pemilihan dan penentuan 

teori yang akan digunakan

■ Level analisa mempengaruhi penentuan variabel (Unit 

analisis/ var dependen dan Unit eksplanasi/ var independen)



Alasan Pentingnya Penentuan Alat Analisa

1. Satu peristiwa dapat saja memiliki lebih dari satu faktor penyebab. 

2. Membantu memilah-milah faktor yg akan menjadi penekanan utama di 

dalam penganalisaan masalah. Dikarenakan tidak semua tingkat analisa

penting atau memiliki pengaruh signifikan di dalam sebuah peristiwa. 

3. Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan metodologis yg

disebut sbg;

a) Fallacy of composition, yaitu kesalahan berasumsi bahwa generalisasi

tentang perilaku “bagian” bisa juga dipakai untuk menjelaskan

“keseluruhan”, dan; 

b) Ecological fallacy, yaitu kesalahan akibat memakai generalisasi yg ditarik

pada tingkat “keseluruhan” untuk menjelaskan tingkat “bagian”.



Perdebatan mengenai Level Analisa

■ Kenneth Waltz: 3 level analisa; individu, negara dan sistem

internasional. 

■ John Spanier: 3 level analisa; tingkat system, tingkat negara-bangsa

dan tingkat pembuat keputusan (individu). 

■ Stephen Andriole: 5 level; individu, kelompok individu, negara-bangsa, 

antar negara atau multi-negara dan sistem internasional.

■ Goldstein: 4 level analisa; tingkat individu, tingkat domestik, tingkat

antar negara dan tingkat global. 



Lanjutan ….

■ Patrick Morgan: 5 level; individu, kelompok individu, negara-bangsa, 

kelompok negara-bangsa dan sistem internasional.

■ Bruce Russet dan Harvey Starr: 6 level; individu pembuat keputusan dan

sifat-sifat kepribadiannya, peranan yg dijalankan o/ para pembuat

keputusan tersebut, struktur pemerintah tempat mereka melakukan

kegiatan, masyarakat tempat mereka tinggal dan yg mereka perintah, 

jaringan hubungan antara para pembuat keputusan itu dgn aktor2

internasional lainnya, dan tingkat sistem dunia.



Mohtar Mas’oed

■ 5 level analisa; perilaku individu, perilaku kelompok, negara-

bangsa, pengelompokan negara-negara dan sistem

internasional.

1. Level perilaku individu, fokus penelaahan adalah sikap dan

perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan, seperti kepala

pemerintahan, manteri luar negeri, penasehat militer dan lain-

lain.

2. Level perilaku kelompok, yg jadi fokus utama yaitu mempelajari

perilaku kelompok2 dan organisasi2 yg terlibat di dalam

hubungan internasional.



Mohtar Mas’oed

3. Level negara-bangsa, telaah difokuskan pada proses pembuatan

keputusan ttng hubungan interasional, yaitu politik luar negeri, oleh

suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yg utuh. 

■ Pada level ini asumsinya adalah semua pembuat keputusan, dimana

pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi

situasi yang sama. 

■ Dengan demikian, analisa harus ditekankan pada perilaku negara-

bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi

oleh perilaku negara bangsa.



Mohtar Mas’oed

4. Level kelompok negara, asumsinya adalah seringkali negara-

bangsa tidak bertindak sendiri-sendiri melainkan sebagai

sebuah kelompok. 

■ Karena itu fokusnya adalah pengelompokan negara-negara

baik di tingkat regional maupun global seperti aliansi, 

persekutuan ekonomi dan perdagangan, etc.

5. Level sistem internasional, fokus kajiannya adalah sistem

internasional itu sendiri dengan asumsi bahwa perubahan

atau dinamika di dalam sistem internasional menentukan

perilaku aktor2 HI.



Mohtar Mas’oed

■ Unit analisa adalah obyek yg perilakunya akan dianalisa atau

disebut juga dengan variabel dependen. 

■ Unit eksplanasi adalah obyek yg mempengaruhi perilaku unit 

analisa yg akan digunakan atau disebut juga sebagai variabel

independen.



Model Level Analisa

1. Model korelasionis jika tingkat unit eksplanasi dan unit analisanya

sama. 

2. Model induksionis jika tingkat unit eksplansinya lebih tinggi dari

tingkat unit analisa.

3. Model reduksionis jika tingkat unit eksplanasi lebih rendah dari

tingkat unit analisa.



Tabel: Unit Eksplanasi Dan Unit Analisa

Unit 

Ekspla

nasi

Unit Analisa

Individu & 

Kelompok

Negara-

Bangsa

Sistem

Regional & 

Global

Individu & 

Kelompok
korelasionis reduksionis reduksionis

Negara-Bangsa induksionis korelasionis reduksionis

Sistem Regional 

& Global
induksionis induksionis korelasionis



Metodologi Penelitian

1.6.2 Metode/ Tipe Penelitian

Pemilihan metode/ tipe/ jenis didasarkan pada 3 tipe yaitu 

Deskriptif, eksplanatif, dan Prediktif dimana masing-masing 

pilihan tersebut memiliki alasan dan konsekwensi metodologi 

sendiri yang dapat dijelaskan (reasonable)



Metodologi Penelitian

1.6.3 Teknik Analisa Data

■ Teknik analisa data menentukan proses pencarian, pemilahan, dan 

pengolahan data yg digunakan dalam riset.  

■ Teknik analisa data ditekankan pada dua jenis teknik yang 

berhubungan dgn pilihan jenis/ tipe/ metode penelitian, penggunaan 

teori dan level analisa yaitu:

1. Deduksi: Data mengenai fenomena yg diteliti  diujikan dgn teori sbg 

basis analisis dlm riset yg mempengaruhi proses pembentukan 

hipotesa

2. Induksi: Data mengenai fenomena yg diteliti dikumpulkan, dipilah, 

dikelompokkan, dianalisis secara lengkap, rigit dan kronologis yg 

kemudian mempengaruhi proses pembentukan generalisasi sebagai 

hasil akhir dari pada riset



Metodologi Penelitian

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

■ Sumber pencarian data yang relevan

■ Tempat meneliti (pustaka) 

■ Jenis data yang digunakan dalam riset

■ Pengolahan data  



Metodologi Penelitian

■ 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Menentukan ruang lingkup pencarian dan pemakaian data yg 

relevan dan reliable yg digunakan dlm riset 

a. Batasan Materi

Menentukan ruang lingkup pembahasan (penetapan, perluasan 

maupun penyempitan pokok bahasan dalam riset) yang 

disesuaikan dengan desain riset--- out line  



1.7 Hipotesa 

■ U/ riset eksplanatif, hipotesa ditarik dari postulasi teori yg 

“dikawinkan” dgn fenomena serta telah ditetapkan dalam 

variable ( var X dan var Y)

■ U/ riset eksplanatif, hipotesa disusun secara padat, berisi 

dan ketat berdasarkan pilihan teori



Lanjutan …

■ U/ riset deskriptif tidak perlu menggunakan hipotesa (opsional/ 

mubah)

■ Kalaupun ada, maka redaksional “Hipotesa” diganti dengan kalimat 

“Argumen Pokok” atau “Argumen Dasar” atau “Asumsi Dasar” yg 

bersifat longgar serta tidak terikat. 

■ Hal ini dikarenakan pilihan teori dan konsep hanya dijadikan sbg 

kerangka analisis, tanpa harus dibuktikan dgn mengikuti 

postulasinya.

■ Untuk diketahui, variabel dalam riset deskriptif  bisa lebih dari satu 

(banyak) dan bisa pula hanya satu variabel. Jumlah variabel 

disesuaikan dgn kenyataan data yg telah diperoleh dr lapangan yg 

kemudian dinyatakan sbg hasil riset.   



Terimakasih 


