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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

 

Profesor Sartono Kartodirdjo berpendapat tentang metode penelitian historis sebagai 

berikut : 

Secara sistematis prosedur penyelidikan dengan menggunakan teknik-teknik 

tertentu pengumpulan bahan-bahan sejarah, baik dari arsip-arsip dan 

perputakaan-perpustakaan (didalam atau diluar negeri) maupun dari wawancara 

dengan tokoh-tokoh yang masih hidup sehubungan dengan peristiwa bersejarah 

itu, atau dari orang-orang terdekat dengan tokoh-tokoh itu (anggota keluarga 

atau sahabat, misalnya) sehingga ia dapat menjaring informasi selengkap 

mungkin (Sartono Kartodirdjo, 1992:9). 

 

Menurut Nugroho Notosusanto, langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam 

menempuh penelitian ini adalah: 

3.1.1 Heuristik, yaitu proses untuk mencari, menemukan serta mengumpulkan data-

data yang baik itu berupa tulisan maupun lisan yang terkait oleh permasalahan 

yang sedang diteliti. Dalam hal ini mencari sumber-sumber data yang memuat 

tentang Agresi Militer I di  Sumatera Timur tahun 1947 yang diperoleh dari 

beberapa tempat sumber referensi penelitian seperti Perpustakaan UNILA, 

Perpustakaan Daerah Lampung, Arsip Nasional Republik Indonesia, 

Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UI (Universitas Indonesia). 

3.1.2 Kritik, yaitu menyelidiki serta menguji sumber-sumber yang telah didapat baik, 

isi maupun bentuknya untuk mengetahui tingkat keaslian sumber data sebagai 

sumber data yang relevan dalam mendukung keterkaitan dengan kegiatan 

penelitian tentang Agresi Militer I di Sumatera Timur tahun 1947 

3.1.3 Interpretasi, yaitu setelah memperoleh sejumlah fakta-fakta yang diperlukan 

dengan menafsirkan data-data menjadi fakta-fakta dalam wujud keseluruhan 

yang masuk akal melalui argumen kita dengan tetap mengedepankan 

keobyektifitasan sebuah data yang telah didapat di lapangan langsung 

khususnya melalui sumber-sumber tulisan. 

3.1.4 Historiografi yaitu suatu kegiatan peneliti dalam bentuk laporan hasil penelitian 

secara keseluruhan. Pada buku Pengantar ilmu Sejarah halaman 40 tertulis, 

historiografi adalah cara penulisan sejarah sebagai ilmu dan diharapkan dalam 

setiap penulisannya tingkat keobyektifitasannya dapat dipertahankan walaupun 
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dalam hal ini tingkat kesubjetifan seorang peneliti juga sangat mendominasi 

karena itu merupakan hasil pemikiran sendiri (Nugroho Notosusanto, 1984:11). 

 

Jadi dapat disimpulkan, metode historis yaitu cara yang digunakan peneliti untuk 

menyelesaikan penelitian bertujuan untuk memahami objek yang menjadi penelitian. 

Peneliti akan menggunakan metode historis dengan melakukan penelitian 

menggunakan langkah–langkah baik heuristik, kritik, interpretasi, maupun histiografi. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

 

Menurut Suharsimi Arikunto, “variable penelitian adalah obyek penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:91).” 

Dari pengertian mengenai variabel dapat penulis tuliskan bahwa variabel merupakan 

suatu langkah yang dipergunakan dalam penulisan sejarah terkait dengan penelitian 

ini penulis hanya menggunakan variabel tunggal yaitu: Agresi Militer I Di Sumatera 

Timur Tahun1947. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data 

berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Menurut Koentjaraningrat “teknik 

kepustakaan adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai 

material yang terdapat di perpustakaan (Koentjaraningrat, 1983:81).” Menurut 

Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah “mencari 

data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar dan lainnya (Suharsimi Arikunto, 1986:188).” 
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Jhon Dewey berpendapat tentang teknik pengumpulan data yaitu : 

Dalam pengumpulan data tentu memerlukan suatu pembuktian maka yang 

harus kita lakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan, informasi-informasi, 

dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. 

Semua bahan, informasi atau hasil-hasil penelitian itu kemudian diolah dalam 

proses berfikir logika dan rasional dengan memilah-milah atau menghubung-

hubungkan untuk mencari persamaan atau perbedaannya agar sampai pada 

kesimpulan yang mendukung atau menolak kebenaran kesimpulan yang telah 

dirumuskan (Hadari Nawawi, 1991:21). 

 

Peneliti menggunakan teknik tersebut dalam mencari-cari sumber-seumber data 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu Tinjauan Historis Agresi Militer I di 

Sumatera Timur tahun 1947 yang dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, 

Perpustakaan Universitas Indonesia, Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi 

Provinsi Sumatera Utara dengan membuat ringkasan isi, mengklarifikasikan sumber-

sumber, menyusun dan menginterpretasikan sumber-sumber tersebut. 

 

3.3.1 Teknik Kepustakaan 

Pengertian teknik kepustakaan dapat diartikan yaitu “suatu cara pengumpulan data 

dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang 

kepustakaan misalnya majalah-majalah, catatan-catatan, koran, dokumen, kisah 

sejarah dan sebagainya yang relevan dengan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 

1983:420).” Menurut Hadari Nawawi, “studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara 

mendapat sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu dengan 

mempelajari buku-buku literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

(Hadari Nawawi, 1993:133).” 
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Peneliti menggunakan teknik tersebut dalam melakukan penelitian secara teoritis, 

menggunakan konsep dengan cara membaca, mengutip, dan mencatat dari berbagai 

sumber buku dan literatur yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang akan 

diteliti.  

 

3.3.2  Teknik Dokumentasi 

 

Teknik Dokumentasi menurut pendapat Hadari Nawawi “yaitu merupakan cara 

mengumpulkan data peninggalan-peninggalan tertulis yang berupa arsip-arsip dan 

juga buku-buku pendapat, teori, dalil, atau hukumlain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian (Hadari Nawawi, 1993:133).” Menurut Riduwan, “dokumentasi 

adalah ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat  penelitian, meliputi 

buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan-laporan kegiatan, foto-foto, 

dan data relevan dengan penelitian (Riduwan, 2004:105).” Dokumentasi dalam 

penelitian ini diambil dari Arsip Nasional Republik Indonesia. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data menurut Masri Singarimbun adalah “proses penyederhanaan data dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diintrepretasikan (Masri Singarimbun, 

1995:263).” Menurut Moehammad Ali analisa data kualitatif adalah “menggunakan 

proses berfikir induktif, untuk menguji hipotesis yang merumuskan sebagai jawaban 

sementara terhadap masalah yang akan diteliti, induktif dalam hal ini diperoleh dari 

beberapa identifikasi (Moehammad Ali, 1985:155).” 
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Tahapan – tahapan dalam proses analisis data kualitatif meliputi : 

3.5 Reduksi Data, adalah sebuah proses pemulihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan 

tertulis dilapangan. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang tajam, 

menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisir data sampai akhir dapat menarik sebuah kesimpulan. 

3.6 Penyajian data, adalah penyajian data yang dibatasi sebagai kumpulan 

informasi tersusun, member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa 

yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam menganalisis atau 

mengambil tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang didapat dari 

penyajian tersebut. 

3.7 Verifikasi data adalah menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua 

makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, sehingga 

akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan 

serta dokumentasi.  

 

3.5 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 

“Kesimpulan adalah hasil mencari hubungan antara berbagai penemuan ilmiah yang 

dibuat berdasarkan hipotesis yang dirumuskan (Moehammad Ali, 1985:152).” 

Penarikan kesimpulan yaitu mengambil seluruh makna-makna yang muncul dari data 

yang sudah diuji kebenaran, kekokohan serta kecocokannya sehingga akan diperoleh 

suatu kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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