
III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai

sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek

sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan

masalah (P. Joko Subagyo, S.H 2006 : 2).

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, 1989 : 32)

Dalam suatu penelitian, metode adalah faktor yang sangat penting dalam

penentuan keberhasilan dalam suatu penelitian. Berdasarkan pendapat ahli yang

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara yang

paling tepat, digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu 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 untuk membuat
rekontruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara
mengumpulkan, mengevaluasi, memverivikasikan serta mentesiskan
bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang
kuat. (Drs. Sumardi Suryabrata.2012:73).

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 sebagai pedoman dalam melakukan penelitian sejarah

untuk memperoleh kesimpulan mengenai fakta-fakta masa lampau  yang dinilai

secara kritis dan dapat dijadikan suatu sintesa dari hasil-hasilnya.

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

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

anggab 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. Peneliti historis tergantung pada dua

macam data yaitu data primer yang di dapat secara langsung melakukan observasi
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dan menyaksikan kejadian yang dituliskan, serta data sekunder yang di dapat dari

orang lain yang melaporkan kepada peneliti.

“Tujuan penelitian Historis adalah untuk memastikan dan mengatakan kembali

masa lampau yang pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan

yaitu apa, kapan, dimana, siapa, mengapa dan bagaimana. (Kuntowijoyo.1973:

75)”.

Langkah-langkh 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.
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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

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.

Variabel penelitian menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya Metodologi

Penelitian (1983; 79) menjelaskan bahwa variabel adalah sesuatu yang akan

menjadi objek yang akan diteliti atau diambil datanya dan menjadi penilaian,

sedangkan menurut Suharsimi Arkunto (1997; 12) adalah hal-hal yang menjadi

objek penelitian, yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukkan

variasi.

Dengan demikian variabel adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian terhadap

data yang diamati. Dari pengertian variabel di atas, maka variabel yang digunakan

peneliti adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada proses perjuangan

Corps Polisi Militer (CPM) dalam mempertahankan kemerdekaan Republik

Indonesia di Kawedanan Gedongtataan Karesidenan Lampung tahun 1949.
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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.

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan operasional agar tindakannya

masuk pada pengertian penenlitian yang sebenarnya. (P. Joko Subagyo. 2006:37).

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data

adalah cara seorang peneliti untuk mengumpulkan data baik berupa arsip dan

dokumen sesuai dengan panduan pelaksanaannya.

D. 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).
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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.

E. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan

masalah penyelidikan (Nawawi, 1991:133).

Dokumen adalah kumpulan surat-surat, catatan-catatan harian (journal), kenang-

kenangan (memour), daftar laporan dan sebagainya. Dokumen mempunyai arti

sempit sedangkan dokumentasi memiliki arti luas meliputi monumen, artefak,

photo dan sebagainya (Sartono, 1990:17).

Berdasarkan pendapat diatas, maka teknik dokumentasi ini dimaksud untuk

mendapatkan data atau informasi baik secara tertulis maupun dalam bentuk

gambar, foto atau arsip yang hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

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.
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F. Teknik Wawancara

Menurut Moh. Nazir (1985;234) wawancara ialah proses memperoleh keterangan

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sang

penjawab dan pewawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan interview

guide (panduan wawancara).

Joko Subagyo (1997;39) menjelaskan Wawancara yaitu suatu kegiatan yang

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan

pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Menurut koentjaraningrat, wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data,

merupakan cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba

mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden

dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut

(Koentjaraningrat,1983:81) teknik ini dilakukan untuk mencari keterangan

lengkap. Bentuk wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara

terarah dan tidak terarah.

Wawancara terarah yaitu pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu dalam bentuk

daftar pertanyaan-pertanyaan. Jawaban yang diharapkan sudah dibatasi dengan

yang relevan saja dan diusahakan agar informan tidak melantur kemana-mana.

Dalam hal ini peneliti dapat bertanya langsung kepada responden tentang proses

perjuangan Corps Polisi Militer (CPM) di Kawedanan Gedongtataan Karesidenan

Lampung tahun 1949.
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G. Teknik analisis data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan selanjutnya data-data tersebut

dianalisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pada

pokoknya teknik analisis data ada dua macam, yaitu : teknik analisis data

kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Karena

data-data yang diperoleh berupa kasus-kasus, fenomene-fenomena, dan

argumen-argumen sehingga memerlukan pemikiran yang teliti dalam

menyelesaikan masalah.

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memperoleh arti dari data

yang diperoleh melalui penelitian kualitatif, dan bermuatan kualitatif

diantaranya berupa catatan lapangan serta pemaknaan peneliti terhadap

dokumen atau peninggalan (Ali, 1992:171).

Adapun 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.
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3. Pengolahan data

Setelah data di golong-golongkan berdasarkan jenisnya kemudian peneliti

mengolahnya ke dalam suasana kalimat secara kronologis sehingga mudah

dipahami.

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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