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III. METODE PENELITIAN 

“Metode merupakan suatu cara yang sangat penting dalam suatu penelitian karena 

metode  dapat memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Hal ini sesuai dengan 

pendapat  yang menyatakan bahwa metode dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu 

sendiri” (Sukardi.2003 : 17). “Metode merupakan suatu cara atau jalan yang 

digunakan peneliti untuk menyelesaikan suatu penelitian. Metode yang 

berhubungan dengan ilmiah adalah menyangkut masalah kerja, yakni cara kerja 

untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan”         

( Husin Sayuti.1998 : 32). 

Berdasarkan pendapat ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa metode adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan seorang peneliti 

secara sistematis dalam suatu penelitian guna mendapatkan kebenaran dari 

penelitian yang dilakukan. 

A.Metode yang dilakukan 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan penulis maka untuk memperoleh 

data yang diperlukan sehingga berkaitan, pada penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian historis. Karena penelitian ini mengambil peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada masa lampau. 
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Penelitian sejarah merupakan salah satu penelitian mengenai pengumpulan  

dan evaluasi data secara sistematik berkaitan dengan kejadian masa lalu 

untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh 

atau perkembangan kejadian yang mungkin membntu dengan memberikan 

informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan 

datang, (Sukardi.2003 : 203). 

Dalam hal ini metode penelitian historis sangat tergantung pada data-data masa 

lalu. Pendapat lain menyatakan bahwa : 

“Metode penelitian historis adalah sekumpulan prinsip-prinsip aturan yang 

sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam 

mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian 

menjadikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya” (Nugroho Notosusanto.1984 : 

11). 

Dari pemaparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian historis 

adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memecahkan suatu 

masalah penelitian dengan teknik mengumpulkan data yang sistematis yang 

berkaitan dengan masa lalu untuk menguji hipotesis serta memahami kejadian 

baik yang terjadi dimasa lalu ataupun dimasa yang akan datang. 

Metode historis memusatkan pada masa lalu dan bukti-bukti sejarah seperti arsip-

arsip, benda-benda peninggalan, hasil dokumentasi dan tempat-tempat yang 

anggap memiliki nilai-nilai sejarah. Data-data tersebut tidak hanya untuk 

diungkap dari pandangan sejarahnya saja, tetapi juga diungkap berdasarkan 

berbagai aspek kehidupan baik dari pendidikan, pemerintahan, politik, adat 

istiadat dan lain-lain. Masalah yang dihadapi peneliti adalah terbatas dari data-

data atau sumber-sumber  yang sudah ada.  
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“Tujuan penelitian Historis adalah untuk memahami kejadian masa lalu, dan 

mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan peristiwa 

dimasa lampau (Nurul Zuriah.2005 : 52)”. 

Langkah-langkah penelitian Historis menurut Nugroho Notosusanto (1984:11) 

Adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian. 

Berdasarkan langkah-langkah penelitian historis tersebut maka langkah-langkah 

kegiatan penelitian adalah : 

Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. 

Proses yang dilakukan penulis dalam heuristik ini adalah dengan cara mencari 

buku, arsip dan dokumen yang ada di Perpustakaan Unila dan Perpustakaan 

daerah Lampung yang sesuai dengan tema penelitian. 

Kritik adalah menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli atau palsu dan apakah 

dapat digunakan atau sesuai dengan tema penelitian. Proses ini dilakukan penulis 

dengan cara memilah-milah dan menyesuaikan data yang diperoleh dari heuristik 

dengan tema yang akan dikaji serta keaslian data sudah dapat diketahui. 

Interpretasi adalah merangkai fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk 

akal. Dalam hal ini penulis menganalisis data dan fakta yang sudah diperoleh lalu 

memilah data yang sesuai dengan kajian yang ditulis oleh peneliti. 

Historiografi adalah cara penulisan sejarah sebagai ilmu dalam bentuk laporan 

hasil penelitian. Dalam hal ini penulis membuat laporan penelitian berupa Skripsi 

dari data yang sudah diperoleh dari heuristik, kritik dan interpretasi. Penulisan 
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Skripsi disusun berdasarkan metode penulisan karya ilmiah yang berlaku di 

Universitas Lampung. 

B. Variabel penelitian 

Dalam penelitian variabel tidak dapat kita kesampingkan. Sama halnya dengan 

metode. Variabel juga membantu peneliti dalam memfokuskan apa yang menjadi 

objek penelitian kita sehingga akan mempermudah dalam proses penelitian. 

Ibnu Hadjar (1996: 156) mengartikan ”variabel sebagai objek pengamatan atau 

fenomena yang diteliti”. Menurut Sugiono (2011:61) “Variabel adalah suatu 

atribut atau sifat nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”.  

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa variabel adalah sebuah 

objek atau fenomena yang mempunyai nilai dan perhatian dalam sebuah 

penelitian. Dari pengertian variabel di atas, maka variabel yang digunakan peneliti 

adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada Perjuangan Lasykar Rakyat  

dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lampung 

Selatan tahun 1945. 

C. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam 

penelitian. Karena pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah yang akan 

dipecahkan seorang peneliti dan hasil pengumpulan data dapat menjawab 

pertanyaan dari suatu masalah penelitian. 
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“Tekhnik pengumpulan data adalah suatu prosedur data yang di perlukan” 

(Mohammad Nazir.1993 : 211). Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa teknik pengumpulan data adalah cara seorang peneliti untuk 

mengumpulkan data baik berupa arsip dan dokumen yang sesuai dengan masalah 

yang dikaji guna untuk menjawab pertanyaan-pertayaan dari masalah yang diteliti. 

C.1 Teknik Wawancara 

“Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si 

pewawancara dan responden dengan menggunakan alat atau interview guide” 

(Mohammad Nazir 1993:234). “Teknik Wawancara adalah salah satu teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin hal-

hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat diakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka” 

(face to face) maupun menggunakan telpon ( Sugiono.2011:194). 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknik wawancara adalah 

teknik bertanya langsung kepada responden guna mendapatkan informasi, yang 

nantinya jawaban responden tersebut dapat dijadikan data atau informasi 

tambahan tentang masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti dapat 

bertanya langsung kepada responden tentang perjuangan Lasykar Rakyat yang ada 

di Kabupaten Lampung Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik 

Indonesia di Karesidenan Lampung pada zaman penjajahan Jepang. 
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C.2 Teknik kepustakaan 

“Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan 

bantuan bermacam-macam materi yang yang terdapat di ruang 

perpustakaan,misalnya dalam bentuk koran, naskah, catatan, kisah sejarah, 

dokumen-dokumen dan sebagainya yang relevan dengan bahan penelitian” 

(Koentjaraningrat.1983:133). “Teknik kepustakaan dapat diartikan sebagai studi 

penelitian yang dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang 

diperoleh di perpustakaan yang melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti” (Hadari Nawawi.1993:133). 

Jadi teknik kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan seorang 

peneliti yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,  membaca,  

memahami dan menelaah buku-buku untuk memperoleh data atau informasi yang 

dibutuhkan peneliti dalam pemecahan masalah yang ditelitinya. 

C.3 Teknik Dokumentasi 

Tekhnik dokumentasi menurut Margono (1997 : 187) “Dokumetasi dapat 

diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan 

transkip, buku, surat kabar dan lain sebagainya”. Menurut Soehartono 

Irawan(1995 : 19) “Teknik Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian”. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka penulis dapat memperoleh data atau 

informasi dari sumber-sumber dokumentasi baik berupa arsip-arsip, dan buku-

buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang di teliti.  
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Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan 

data dengan cara penelusuran literatur atau dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan sejarah daerah Lampung di Perpustakaan Daerah Lampung dan 

Perpustakaan Universitas Lampung. 

D.  Teknik analisis data 

Setelah peneliti memperoleh data-data atau informasi yang berkaitan dengan 

masalah yang dikaji, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan 

menganalisis data untuk di interpretasikan dalam menjawab permasalahan 

penelitian yang telah diajukan oleh karena itu analisis data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah tekhnik analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan data-data 

yang terkumpul bersifat tertulis.  

Ada pun langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data kualitatif menurut 

Muhammad Ali (1985:151) yaitu : 

1. Penyusunan data 

Penyusunan data ini merupakan usaha dari peneliti dalam memilih data 

yang sesuai dengan data yang akan diteliti dari data yang diperoleh. 

2. Klasifikasi data 

Merupakan usaha dari peneliti untuk menggolongkan data berdasarkan 

jenisnya. 

3. Pengolahan data  

Setelah data di golong-golongkan berdasarkan jenisnya kemudian peneliti 

mengolahnya ke dalam suasana kalimat secara kronologis sehingga mudah 

dipahami. 
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4. Penyimpulan 

Setelah melakukan langkah-langkah di atas langkah terakhir dari 

penelitian ini adalah menyimpulkan hasil dari penelitian sehingga akan 

memperoleh suatu kesimpulan yang jelas kebenaran. 
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