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BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibagi menjadi tiga hal, yaitu pertama Pemodelan Matematika peredaman bibit-bibit konflik, sehingga tidak terjadi konflik. Kedua Pemodelan Metematika ketika konflik, yaitu penentuan jumlah polisi dan hal-hal yang menjadikan konflik dapat berhenti, seperti penangkapan profokator dan musyawarah antar pemimpin. Ketiga Pemodelan Matematika pasca konflik, sehingga konflik yeng berikutnya tidak terulang.
Untuk peredaman bibit-bibit konflik, penanganan ketika konflik terjadi, dan  penanggulangan agar konflik tidak terjadi kembali, metode penelitiannnya adalah sebagai berikut (Gambar 3.1).
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Parameter-parameter seperti, jumlah orang antar kelompok yang bertikai, senjata yg digunakan, jumlah polisi yang melerai pertikaian, dll.



Parameter-parameter bibit-bibit konflik di Indonesia


Parameter-parameter timbulnya konflik kembali 




Model Matematika 
Sugiyanto
Model Matematika Richardson


Model Matematika 
Salam



Model Matematika Pengembangan


Estimasi parameter timbulnya konflik kembali

Estimasi parameter-parameter konflik

Estimasi parameter bibit-bibit konflik


Analisis konflik tidak berbahaya, berbahaya, atau berbahaya sekali

Analisis Kesetimbangan
Analisis Kesetimbangan


Analisis Kestabilan
Analisis Kestabilan

Analisis Jumlah polisi yang ideal untuk melerai


Interpretasi Model : Alternatif-alternatif  agar tidak terjadi konflik kembali
Interpretasi Model : Alternatif-alternatif  peredaman konflik

Interpretasi Model : Alternatif-alternatif  Penyelesaian Konflik



	Kesimpulan

Rekomendasi



Gambar 3.1. Diagram alir (A) peredaman bibit-bibit konflik (B) penanganan ketika konflik terjadi (C) penanggulangan agar konflik tidak terjadi kembali
Pelaksanaan penelitian ini akan melibatkan masyarakat yang pernah bertikai untuk membantu secara real penyebab konflik. Sehingga penelitian ini dapat mempunyai gambaran secara utuh dari mulai bibit-bibit konflik sampai dengan konflik, kemudian pasca konflik. Dalam penelitian ini akan diambil data-data yang pernah konflik dan sekarang berdamai untuk membandingkan model yang sudah terbentuk. Berikut adalah prosedur pelaksanaan penelitian ini yang secara urut dari nomor 1 sampai dengan nomor 8.
No
Aktivitas
1
Mengkaji dan menentukan parameter yang terlibat dalam model pengembangan, dari bibit-bibit konflik sampai dengan pasca konflik.
2
Mengambil data dari peristiwa-peristiwa konflik di Indonesia yang dibutuhkan dalam parameter pemodelan.
3
Mengkonstruksikan model pengembangan
4
Mengestimasi parameter yang terlibat dalam model pengembangan, dari bibit-bibit konflik sampai dengan pasca konflik.
5
Mencari solusi dari model pengembangan.
6
Membuat program dengan software Matlab tentang model pengembangan
7
Mengkaji interpretasi solusi dan perilaku kontestan konflik hasil simulasi, dari bibit-bibit konflik sampai dengan pasca konflik.
8
Merumuskan resolusi konflik berdasar kajian model pengembangan, dari bibit-bibit konflik sampai dengan pasca konflik.


