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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode yang Digunakan 
 
 
Untuk memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode, di mana 

metode mempengaruhi keberhasilan akan suatu penelitian. Ada beberapa macam 

pengertian metodologi yang dikemukakan beberapa ahli. 

 
Menurut Husin Sayuti  yang dimaksud dengan metode adalah cara atau jalan 

sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode yang menyangkut tata kerja yaitu 

cara kerja untuk memahami objek yang akan dijadikan sasaran ilmu yang akan 

dijadikan penelitian. (Husin Sayuti. 1989 :32). 

 
Menurut Winarno Surachmad yang dimaksud dengan metode adalah cara utama yang 

digunakan untuk mencapai tujuan misalnya untuk menguji hipotesis dengan 

mempergunakan tekhnik serta alat-alat tertentu. (Winarno Surachmad, 1982 : 111). 

 
Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Joko Subagyo metode adalah jalan yang 

berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi 

penggunaanyaa, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikendalikan dalam 

upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan (P. Joko Subagyo, 

1997:1).   
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Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa orang ahli 

tersebut, maka dapat dijelaskan  bahwa metode merupakan cara kerja atau teknis yang 

dilakukan secara ilmiah di dalam suatu penelitian untuk mencapai suatu kebenaran 

dengan tujuan yang sesuai dengan ilmu yang bersangkutan.  

 
Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini metode yang digunakan adalah metode 

historis. Menurut Nugroho Notosusanto metode histroris adalah sekumpulan prinsip-

prinsip dari aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk member bantuan secara 

efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis 

dan kemudian menyajikann suatu sintesa secara utuh  (Notosusanto, 1984:10-11). 

 
Mengacu pada pendapat Muhamad Nazir, metode historis adalah penyelidikan yang 

kritis terhadap perkembangan, serta pengalaman dimasa lampau dan menimbang 

secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti  validitas dari sumber-sumber sejarah 

serta interprestasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. (Muhamad Nazir, 

1983:55-56). 

 
Dari beberapa pendapat di atas maka dapat dijelaskan bahwa metode historis adalah 

suatu cara dalam mengumpulkan, menilai, menganalisa, serta menginterpretasikan 

secara teliti sumber-sumber sejarah yang diperoleh sehingga terbentuklah sebuah 

konsep dan generalisasi atas gambaraan kejadian atau kehidupan masa lampau. 

 
Metode penelitian historis mengandung empat tahapan yaitu : 

1. Heuristik 

Dalam tahap ini yang harus dilakukan adalah mengumpulkan fakta, data dan jejak 

penelitian  dari literatur yang menunjang masalah dan objek penelitian. Dalam 

kegiatan heuristik ini difokuskan pada naskah-naskah, dokumnentasi dan literatur-
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literatur yang memuat informasi mengenai Krisis Legitimasi Pada Akhir 

Pemerintahan Orde Baru. 

 
Krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru yang berakhir pada tanggal 

21 mei 1998 terdapat dalam beberapa literatur, akan tetapi terdapat literatur yang 

mengungkapkan beberapa fakta yang menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah yaitu pada buku yang berjudul Sistem Politik 

Indonesia Era Reformasi karangan Budi Winarno, di mana pada masa 

pemerintahan Orde Baru terjadi krisis dan keretakan akibat otoriter dari 

pemerintah, oleh sebab itu dalam tahap heuristik ini dilakukan pengumpulan data 

ataupun naskah dari literatur yang sesuai dengan judul yang terdapat di atas, dan 

fakta atau dokumen yang ada pada literatur karangan Budi Winarno ini sesuai 

dengan skripsi yang berjudul ’’Krisis Legitimasi Pada Akhir Pemerintahan Orde 

Baru” karena di dalamnya terdapat fakta yang relevan. 

 
2. Kritik 

Tahap kedua ini adalah melakukan pengujian-pengujian terhadap literatur yang 

diperoleh. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan kritik, baik ekstern maupun 

intern. Pada tahap kedua ini dilakukan penyaringan terhadap sumber-sumber 

sejarah yang telah ditemukan. Dalam hal ini kritik dibagi menjadi dua, 

 
a. Kritik ekstern 

Yaitu memeriksa kebenaran terhadap sumber atau dokumen tentang fisik dari 

dokumen tersebut yang sesuai dengan krisis legitimasi pada akhir pemerintahan 

Orde Baru. 
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b. Kritik intern 

Yaitu memeriksa dan menyeleksi sumber, terkait tentang kebenaran dan keabsahan 

isi dokumen yeng berhubungan dengan krisis legitimasi pada akhir pemerintahan 

Orde Baru. 

 
3. Interpretasi  

Setelah melalui tahap kedua yaitu kritik tahap berikutnya yang harus dilakukan 

adalah memberikan tafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dan diurutkan 

sehingga menjadi sebuah urutan peristiwa yang dapat diterima oleh akal sehat. 

 
Pada skripsi yang berjudul krisis legitimasi pada akhir pe$merintahan Orde Baru  

ini berasal dari beberapa literature yang di dalamnya terdapat beberapa pendapat 

yang terkadang berbeda antara pengarang yang satu dengan yang lain, oleh sebab 

itu dalam tahap ini dilakukan penafsiran agar menjadi susunan kejadian yang 

realistis. Seperti pada  karangan Amien Rais yang berjudul Kearifan Dalam 

Ketegasan – Renungi Indonesia Baru menyebutkan penyimpangan-penyimpangan 

yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru sehingga menyebabkan rakyat kecil 

semakin tertindas sehingga menimbulkan beberapa letupan-letupan kecil sebagai 

bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang berubah menjadi suatu 

gerakan yang menumbangkan rezim Orde Baru.  

 
4. Historiografi 

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu melakukan proses penyusunan dan 

penulisan sehingga menjadi sebuah konsep yang sistematis. (Nugroho 

Notosusanto, 1984 : 10-11) 
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Tahap yang ke empat ini yaitu interprestasi dengan menggabungkan suatu 

pendapat dari bebrapa literature yang telah dikumpulkan tentunya tafsiran yang 

dapat menyatukan antara literature yang satu dengan yang lainnya agar menjadi 

suatu wacana sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengenai krisis legitimasi 

pada akhir pemerintahan Orde Baru, misalnya dalam literature yang berjudul 

ketika Sejarah Berseragam yang ditulis oleh Katharine E. McGregor di mana 

didalamnya ditulis bahwa militer memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan politik pada masa pemerintahan Orde Baru, sedangkan pada literature 

yang berjudul Reformasi Politik karangan Sri Bintang Pamungkas dijelaskan 

bahawa salah satu dari krisis dan keretakan legitimasi pada akhir pemerintahan 

Orde Baru disebabkan karena adanya tindakan represif dari pihak militer.  

 
3.2 Variabel Penelitian  
 
 

Variabel adalah tujuan yang akan menjadi bahan pengamatan suatu penelitian, di 

mana variabel akan menjadi suatu permasalahan yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Karena variabel yang akan dijadikan penelitian tersebut harus dimulai dari 

arah mana dan diakhiri dengan arah yang sesuai dengan tujuan dari adanya suatu 

penelitian, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan penelitian. 

 
Berkenaan dengan itu yang dimaksud variabel penelitian menurut Suharsimi Arikunto 

(1989:91) adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian.(Suharsimi Arikunto 

1989 : 91). 

 
Berbeda dari pendapat di atas menurut Hadari Nawawi dan Mimi Martini variabel 

adalah himpunan beberapa gejala yang berfungsi sama dalam suatu masalah (Nawawi 

dan Martini, 1996 : 49). 
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Variable dapat diartikan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian. Variable sering pula dinyatakan variable penelitian sebagai factor-faktor 

yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Sumardi Suryabrata, 

2000 : 72) 

 
Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa variable adalah objek 

penelitian atau pengamatan yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. 

Variabel yang digunakan adalah variabel tunggal dengan pokok penelitian yaitu 

proses terjadinya  krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru. 

 
3.3 Tekhnik Pendukung Pengumpulan Data 

 
Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran data terhadap buku-buku yang 

telah ditetapkan sebagai sumber data. Data-data yang terkumpul kemudian diolah 

dengan cara pemeriksaan atau penilaian secara reduksi data yang relevan dengan 

permasalahan dan fokus penelitian yang dirumuskan yaitu menggambarkan dan 

menjelaskan krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik kepustakaan dalam mengumpulkan data dan 

dokumentasi. 

 
3.3.1 Teknik Kepustakaan 

Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam ruang 

perpustakaan, misalnya naskah, catatan-catatan peristiwa, kisah sejarah, dokumen dan 

sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1986:81) 
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3.3.2 Teknik Dokumentasi 

Tekhnik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang Krisis Legitimasi 

Pada Akhir Pemerintahan Orde Baru, hal ini dapat ditemukan di Perpustkaan 

Universitas Lampung dan Perpustakaan Daerah Lampung serta buku-buku yang 

menunjang data tersebut. 

 
Berdasarkan pengertian di atas maka penelitian kepustakaan merupakan suatu 

penelitian dengan menggunakan literatur (bahan-bahan tertulis) sebagai bahanrujukan. 

Bahan-bahan yang telah diperoleh kemudian dipelajari dan ditelaah kembali sehingga 

dapat menunjang penelitian.  

 
3.1 Tekhnik Analisis Data 

 
Untuk menganalisis data yang diperoleh diperlukan sebuah teknis analisis data 

sehingga data yang telah diperoleh dapat mempunyai arti bila telah dianalisis. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data kualitatif 

karena data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, maka tidak dapaat diuji 

dengan statistik, melainkan berbentuk kasus-kasus dan fenomena sehingga harus 

dideskripsikan untuk dapat memproleh kesimpulan. 

 
Menurut pendapat Muhamad Ali, ada beberapa langkah analisis data kualitatif 

yaitu: 

 
1. Penyusunan data 

Penyusunan ini merupakan usaha peneliti dalam memilih data yang sesuai dengan 

yang akan diteliti dari data tersebut.  

Fase yang pertama dalam penyusunan data ini adalah mencari beberapa literatur 

yang sesuai dengan isi atau pembahasan mengenai krisis legitimasi pada akhir 
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pemerintahan Orde Baru, di mana hal ini akan membantu dalam memperoleh data 

yang relevan sesuai dengan tujuan penulisan.  

 
2.  Klasifikasi data 

Klasifikasi data merupakan usaha darti peneliti untuk menggolongkan data 

berdasarkan jenisnya. Klasifikasi data bertujuan untuk memisahkan wacana yang 

sesuai dengan urutan peristiwa, misalanya dalam skripsi yang berjudul krisis 

legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru ini, klasifikasi data yang dimulai 

dari awal berdirinya pemerintahan Orde Baru, penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan, sampai pada faktor terjadinya krisis kepercayaan. 

 
3.   Pengolahan data 

Setelah data digolongkan atau dipisahkan berdasarkan jenisnya kemudian peneliti 

mengolah kedalam suatu susunan kalimat secara sistematis dan kronologis 

sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti.  

 
Pada tahap yang ke tiga yaitu pengolahan data penulis menggabungkan beberapa 

pendapat dari banyak ahli yang diurutkan sesuai dengan jalannya peristiwa atau 

kejadian yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru sampai terjadinya krisis 

kepercayaan yang berdampak pada lengsernya Soeharto. 

 
3. Penyimpulan 

Setelah melakukan langkah-langkah di atas, maka langkah terakhir dari penelitian 

ini adalah menyimpulkan hasil dari penelitian sehingga akan memperoleh suatu 

kesimpulan yang jelas kebenarannya. (Muhamad Ali, 1985 : 34). 

 



 26 

Dalam mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh tentunya harus sesuai 

dengan bahasan yang disampaikan pada kejadian atau peristiwa yang dibahas, 

menyimpulkan suatu penelitian akan membantu pembaca untuk mengetahui garis 

besar dari judul skripsi “Krisis Legitimasi Pada Akhir Pemerintahan Orde Baru” 

 
Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulkan bahwa dalam suatu 

penelitian membutuhkan tahapan-tahapan demi suatu kesempurnaan akan penelitian 

yang teruji kebenarannya 
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