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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Metode yang digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, karena 

penelitian yang mengambil obyek masa lampau pada umumnya menggunakan 

metode historis. Adapun historis menurut Nungroho Notosusanto adalah 

sekumpulan prinsip-prinsip aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk 

memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi 

sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada 

hasil-hasilnya (biasanya dalam bentuk tertulis). (Nugroho Notosusanto, 1984;11) 

Metode histories adalah suatu proses yang telah dilaksanakan akan oleh sejarawan 

dalam usaha mencari, mengumpulkan ,menguji, memilih, memisah, dan 

menyajikan fakta sejarah serta tafsirannya dalam susunannya yang teratur 

.(Abdurrahman Suryomiharjo, 1979 : 133) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode historis adalah suatu cara di 

dalam proses pengujian dan analisis data mengenai fakta yang benar terjadi dalam 

sebuah penelitian masa lalu untuk kemudian dijadikan bahan sejarah yang tertulis. 

Adapun langkah-langkah dalam penulisan histories yaitu : 
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 Heuristik : Kegiatan menghimpun jejak masa lampau 

 Kritik  : Penyelidikan tentang kesejatian jejak, baik bentuk maupun 

     isinya 

 Interpretasi : Menetapkan makna  yang saling berhubungan dan fakta- 

   fakta yang diperoleh itu. 

 Historiografi : Menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah 

(Notosusanto, 1984; 36) 

1. Heuristik 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengumpulkan sumber-sumber 

sejarah yang berhububgan dengan obyek penelitian. Dalam rangka mengadakan 

penelitian tentang suatu masalah, hendaklah mencari atau mengumpulkan sumber-

sumber yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dari sumber yang telah ada 

maka terdapat perbedaan pada masing-masing sumber. Langkah selanjutnya 

dibantu dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik perpustakaan dan 

dokumentasi. Seperti yang dilakukan pada peneliti, peneliti mengumpulkan 

sumber-sumber dari beberapa buku juga dari beberapa berita yang ada di koran 

dan televisi. 

2. Kritik 

Pada tahap ini dilakukan pengujian atau penyeleksian data dan sumber-sumber 

sejarah yang disebut kritik sejarah. Kritik sejarah dibedakan menjadi dua yaitu 

kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan penilaian terhadap 

keaslian dan kebenaran isi atau materi sumber sejarah baik yang berupa 

keterangan lisan dan keterangan tertulis, kritik intern ini dilaksanakan dengan  

cara membandingkan sumber sejarah yang berbeda-beda. sedangkan kritik 

ekstern merupakan proses penilaian keasliannya terhadap bahan-bahan yang 

digunakan untuk membuat sumber sejarah. 
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Seperti yang dikemukan oleh Sidi Gizalda, yaitu: 

Kritik luar berusaha memastikan kesejatian hubungan antara 

bahan-bahan itu, dari siapa, dan untuk apa dibuat. Apakah bahan 

tersebut mengeni dokumen, diteliti pula apakah itu asli atau 

turunan. Kritik dalam berusaha memastikan peristiwa yang 

dinyatakan dalam bahan. Apakah hubungannya, misalnya antara 

dokumen dan fakta atau peristiwa yang diterangkan dapat memberi 

keterangan dokumen yang ada. (Gazalda, 1981; 115) 

Dalam tahap ini dilakukan suatu pengujian terhadap literatur, kemudian diteliti 

dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, apakah data yang diperoleh 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta dapat digunakan dalam 

penulisan ini. Oleh karena itu sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan 

adalah literatur yang berkaitan dengan Invasi dan dampak invasi AS ke negara 

Irak tahun 2008-2012 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mencari tahu danmembuktikan 

keaslian dari sumber-sumber yang peneliti dapat setelah itu peneliti 

membandingkan dan memilih dari beberapa buku dan sumber yang peneliti 

yakini bahwa berita dan sumbernya dapat di jadikan pedoman. 

3. Interpretasi 

Setelah melaksanakan heuristik dan kritik maka tahap selanjutnya adalah 

interprestasi fakta dan penyusunan cerita sejarah, rangkaian fakta-fakta tersebut 

harus menunjukan suatu rangkaian yang bermakna dari kehidupan masa lampau. 

 

Setelah peneliti menyeleksi dan memilih bahan berita yang ada maka selanjutnya 

peneliti mencoba untuk melihat dan menilai adakah kaitannya dengan unsur 

sejarah yang bermakna dari kehidupan masa lampau 
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4. Historiografi 

Tahap terakhir dalam metode historis adalah historiografi. Ketika sejarawan 

memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan 

saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi 

yang terutama adalah  penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena 

pada akhirnya ia harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil 

penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh dan sistematis 

sebagai sebuah hasil laporan penelitian. 

Dalam langkah Historiografi ini penulis mencoba untuk mengerahkan seluruh 

daya pikirnya untuk membuat dan menyusunya menjadi suatu karya ilmiyah 

berdasarkan dengan sumber-sumber yang ada. 

2. Variabel Penelitian 

Menurut Mohammad Nasir, variabel adalah konsep yang memiliki berbagai 

macam nilai.(Mohammad Nasir, 1983:149). Menurut Sumardi Suryabrata yang 

dimaksud dengan variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau 

gejala yang diteliti. (Sumardi Suryabrata, 2000; 72).  

Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwasannya variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan dalam penelitian dan  disamping itu variabel penelitian sering juga 

dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala-gejala 

yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan Variabel 
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Tunggal, dengan fokus penelitian pada perubahan sosial di Irak dampak dari 

invasi AS tahun 2008-2012. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat dan mengamati beberapa gejala-

gejala dan faktor-faktor yang mambuat penulis tertarik untuk menelitinya dan 

menjadikannya sebuah karya ilmiah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian memerlukan data karena itu dilakukanlah kegiatan pengumpulan 

data untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai penelitian yang akan 

diteliti. Adapun dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

peneliti menggunakan dua teknik, yaitu : 

3.1 Teknik Kepustakaan 

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan 

bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan misalnya 

koran, majalah-majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan  

sebagainya yang relevan dengan penelitian.(Koentjaraningrat, 1983 : 81) 

Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya dengan teknik 

kepustakaan, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah buku-buku untuk 

memperoleh data-data dan informasi berupa teori-teori atau argument-argument 

yang dikemukakan oleh para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan 

yang dibahas, yaitu perubahan sosial di Irak dampak dari invasi AS tahun 2008-

2012. Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis mencari suber-sember dari 
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beberapa tempat dan beberapa sumber seperti meminjam buku di perpustakaan 

Universitas Lampung dan perpustakaan Daerah Lampung 

3.2 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal ataqu variabel yang berupa 

catatan=catatan, transkrip, buku-buku, majallah, surat kabar, media, notulen, 

legger, agenda dan sebagainya. ( Suhartini Arikunto, 1989 : 188). 

Teknik Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk melengkapi suatu data 

dalam rangka analisis yang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen-

dokumen yang ada. ( Nanasudjana, 1991 : 109 ) 

Teknik dokumentasi merupakan teknik penelitian yang penting dalam penelitian 

ilmiah. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian yaitu perubahan sosial  Irak dampak dari invasi AS tahun 2008-2012, 

baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. 

Peneliti juga berusaha mencari dan membeli beberapa buku untuk peneliti 

gunakan dalam menyusun karya ilmiah ini agar dapat membantu peneliti dalam 

menambah informasi. 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang 

sifatnya sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur yang peniliti 

dapati baik dari perpustakaan, toko buku maupun internet. 
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4. Teknik Analisis Data 

Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, tujuan dari analisis adalah 

untuk membuat suatu kesimpulan dari masalah yang akan di teliti. Data dalam 

penelitian ini merupakan data kualitatif. Dengan demikian teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. 

Menurut Hadari Nawawi, analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian 

yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam 

keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya. (Hadari Nawawi, 1993 : 174). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis 

data yang berupa peristiwa yang tersedia melalui laporan dan juga karangan atau 

opini sejarawan yang kemudian diteliti untuk menyelesaikan permasalahan 

penelitian. Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan hal yang sangat 

penting karena data yang sudah diperoleh akan lebih memiliki arti bila telah 

dianalisis. Pada prinsipnya analisis data dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-

tahapan dalam proses analisis data kualitatif menurut (Mohammad Ali, 1985; 152) 

meliputi : 

1. Penyusunan Data 

2. Klasifikasi Data 

3. Pengolahan Data 

4. Penyimpulan Data 

 

 



28 
 

1. Penyusunan Data 

Penyusunan data ini digunakan untuk mempermudah dalam penelitian apakah 

data yang telah dikumpulkan memadai atau belum. Data yang diperoleh baik dari 

hasil wawancara maupun kajian pustaka, kemudian dilakukan seleksi terlebih 

dahulu sehingga dapat diketahui data-data yang mana yang berkaitan dengan 

dampak invasi AS ke Irak. Penulis mencoba utuk menyusun beberapa data yang 

peneliti dapat dan menyeleksinya bagaimanakah kaitannya dengan dampak invasi 

AS ke Irak. 

2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data merupakan usaha penggolongan data berdasarkan kategori 

tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti seperti yang dilakukan 

penulis dengan tujuan agar lebih mudah mengumpulkan data yang berhubungan  

dengan dampak invasi AS ke Irak tahun 2008-2012 sehingga mempermudah 

penulis dalam menyusun karya ilmiah. 

 

3. Pengolahan Data 

Data-data yang telah diseleksi kemudian diolah dengan menggunakan analisi data 

kualitatif, dengan tujuan adalah untuk menyederhanakan data tentang perubahan 

sosial di Irak dampak dari invasi AS tahun 2008-2012 kedalam bentuk uraian 

yang lebih mudah dibaca. 

4. Penyimpulan Data 

Setelah dilakukan pengolahan data, maka untuk mengetahui langkah selanjutnya 

adalah menarik kesimpulan untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan. 

(Mohammad Ali, 1985; 152). 
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Setelah semua sudah dilakukan maka langkah terakhir penulis mencoba untuk 

menarik kesimpulan dari beberapa data yang ada agar lebih mempermudah 

pembaca dalam memahaminya. 
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