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KATA PENGANTAR

Era global isasi  yang di tandai  perkembangan yang sangat cepat di  b idang IPTEK

dan seni  budaya, te lah memberikan dampak baik posi t i f  maupun negat i f  bagi  kehidupan

t iap bangsa di  dunia termasuk bangsa Indonesia.

Salah satu dampak yang dimaksud adalah adanya tuntutan untuk hidup ber-

kompetit if di tengah-tengah masyarakat dunia. Dan kalau tidak ingin eksistensi suatu

bangsa tergilas perjalanan waktu era global, maka penyiapan SDM harus diprioritaskan.

Suatu bangsa bisa berkompetit if, manakala SDM bangsa itu memiliki kualitas

yang bagus. Dan untuk upaya in i ,  salah satu kata kuncinya adalah "guru".  Dengan

kesadaran in i ,  maka Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP Malang

sebagai salah satu lembaga diklat selalu berusaha berperan aktif dalam meningkatkan

profesionalisme guru.

Salah satu wujud peran aktif tersebut, Pusat Pengembangan Penataran Guru

IPS dan PMP Malang menyusun bahan ajar dik lat  bagi  para guru dan tenaga kepen-

didikan lainnya. Bahan ajar ini berisi materi yang telah disesuaikan dengan kerangka

dasar dan standar kompetensi  yang ada dalam kur ikulum.

Proses penyusunan bahan ajar ini dilakukan lewat beberapa tahap, yaitu:

(1) tahap persiapan menentukan kriteria penyusun dan menentukan bahan-bahan yang

akan ditulis; (2) tahap penyusunan bahan ajar, bahan ajar disusun mengacu silabi

dik lat ,  standar is i ,  standar kompetensi  lu lusan, dan berbagai  l i teratur yang terkai t

dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan; (3) pemantapan (sanctioning), bahan

ajar yang telah disusun didiskusikan dengan mel ibatkan berbagai  p ihak di  antaranya

guru, dosen, widyaiswara, dan praktisi pendidikan; (4) penyuntingan (editing),

penyunt ingan di laksanakan oleh edi tor  dar i  Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS

dan PMP Malang; dan (5) pencetakan dan penggandaan, diawali pengetikan, per-

baikan, dan proses produksi sesuai kebutuhan.



PPPG IPS dan PMP Malang mengucapkan ter ima kasih kepada berbagai  p ihak
yang telah ikut  membantu dan memberikan masukan demi tenruujudnya bahan ajar in i .
Lembaga menyadar i  bahwa naskah bahan ajar yang disusun masih banyak kekurang-
an, untuk itu lembaga sangat berharap atas saran dan krit ik yang sifatnya membangun
demi kesempurnaan bahan ajar dik lat  d imaksud. Semoga bahan ajar in i  dapat ber-
manfaat bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran

di  sekolah.

Malang, Desember 2006

a.n. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu
id ik dan Tenaga Kependidikan

PPG IPS dan PMP Matano.

an Adi  Winoto,  SH.,  M.Hum.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh

pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh

dari penelitian terdiri atas fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan

manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapinya

(Moehnilabib, 2003: 2). Masalah yang dijawab melalui penelitian itu disebut masalah

penelitian. Masalah penelitian dapat muncul karena adanya kesulitan yang

mengganggu kehidupan manusia atau semata-mata karena dorongan ingin tahu

sebagai sifat naluriah manusia.

Naluri ingin tahu manusia memerlukan jawaban yang benar-artinya dapat

diterima secara akal sehat. Oleh karena itu, kebenaran yang dipegang teguh dalam

penetitian adatah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang bersifat relatif dan bukan

kebenalan yang mutlak. Penelitian selalu berusaha memperoleh pengetahuan yang

memiliki kebenaran ilmiah yang lebih sempurna dari pengetahuan sebelumnya.

Akan tetapi, bisa juga bahwa penelitian itu berusaha mengungkap fakta yang

berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Dalam penelitian sejarah,

kebenaran terletak dalam kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah

secara tuntas sehingga diharapkan sejarawan akan mengungkap peristiwa sejarah

yang mendekati objektif,

Peristiwa sejarah sangat luas. Peristiwa terjadinya alam semesta, memang

sudah lama berlalu, tetapi menjadi objek penelitian astronomi, bukan sejarah.

Sejarah hanya bercerita tentang manusia, tetapi bukan cerita tentang masa lalu

manusia secara keseluruhan (Kuntowijoyo, 2001: 13). Sosiologi membicarakan

masyarakat, di antaranya lapisan masyarakat; i lmu politik membicarakan masya-

rakat, terutama aspek kekuasaannya; dan antropologi membicarakan masyarakat di

antaranya soal kebudayaannya. Sejarah membicarakan masyarakat dalam dimensi

ruang dan waktu.

Dasar-Dasar Penelitian Sejarah
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B.

Dalam membicarakan masyarakat yang dibatasi ruang dan waktu, sejarah

sangat bergantung pada pengalaman manusia, Pengalaman manusia itu kemudian

direkam dalam dokumen maupun dalam memorinya. Sedangkan dokumen-

dokumen, dan/atau kejadian yang terekam dalam memori manusia itulah yang diteliti

sejarawan agar diketemukan fakta. Fakta-fakta itu kemudian diinterpretasi sehingga

muncullah tulisan sejarah.

Tulisan sejarah tetap bisa dihasilkan oleh sejarawan meskipun tidak

ditemukan dokumen tertulis. Wacana baru ini dikembangkan setelah melihat bahwa

sumber lisan dan sejarah lisan di lndonesia justru dipelopori oleh ilmuwan sosial-

kemanusiaan lain, terutama para antropolog (Punruanto, 2006: 56). Bagaimana kerja

seorang sejarawan apabila, ia memang tidak menemukan dokumen tertulis dalam

penelitiannya? Oleh karena itu, prinsip no written dacument no history tidak bisa

menjadi pegangan utama dalam proses kerja ilmiah seorang sejarawan.

Tujuan

Penulisan bahan ajar ini bertujuan untuk memberikan informasi yang padat

dan ringkas mengenai metode penelitian sejarah kepada peserta diklat Guru SMA

Jenjang Dasar. Bahan ajar ini diharapkan juga bisa menjadi salah satu acuan

ataupun pembanding di antara sumber-sumber yang lain. Setelah membaca bahan

ajar ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami metode penelitian sejarah

sehingga akan tumbuh motivasi untuk selalu aktif dalam bidang penelitian. Dengan

demikian, diharapkan pada akhirnya sesudah mendapatkan pembelajaran dasar-

dasar penelitian sejarah terjadi peningkatan mutu profesionalisme di kalangan guru

sejarah/instruktur di bidang penelitian sejarah. Sehingga posisi guru tidak lagi

terkotak-kotak hanya duduk dan mengajar di dalam kelas, tetapi juga sebaiknya

berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ruang Lingkup Materi

Sesuai dengan judulnya Dasar-Dasar Penelitian Sejarah, materi ini disusun

guna memberikan arahan tentang langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah

Dasar-Dasar Penelitian Seiarah
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metode sejarah bagi para guru/instruktur untuk merekonstruksi masa silam. Masa
silam dan segala peninggalannya diuji dan dianalisis secara kritis oleh sejarawan,
yang prosesnya disebut metode sejarah. Dalam hal ini orang yang berperan
sebagai sejarawan adalah para guru/instruktur yang telah mendapatkan pem-
belajaran metode penelitian sejarah.

Telah disebutkan di muka bahwa bahan ajar dasar-dasar penelitian sejarah
ini disusun untuk Guru SMA /instruktur Jenjang Dasar, karena itu materi yang
ditampifkan sangat elementer. Mengingat tidak semua guru/instruktur sejarah
mempunyai latar belakang ilmu sejarah sehingga semua peserta diklat dikelompok-
kan pada jenjang yang sama, yaitu tingkat dasar. Pada materi tingkat dasar, dasar-
dasar penelitian sejarah mengarahkan peserta diklat mampu menulis hasil
penelitiannya secara deskriptif naratif.

Bagi para guru/instruktur, penulisan sejarah naratif sangaflah mudah dan
sederhana, karena bahasa yang dipakai adalah bahasa umum dan tidak ada
pengembangan peristilahan secara khusus, seperti yang terjadi dalam disiplin-
disiplin ilmu lain. Karena dalam ilmu sejarah tidak tersedia perbendah araan istilah-
istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep khusus, semuanya diambil dari
bahasa umum.

Tradisi penulisan sejarah naratif sangat terikat pada paham bahwa setiap
kejadian historis bersifat unik, artinya khusus dan hanya sekali terjadi, tidak akan
terulang lagi. Secara substansial, detil yang ditonjolkan adalah mengenai apa, siapa,
kapan, di mana, dan sebaliknya tidak memperhatikan bentuk, serta pola-pola,
kecenderungan.

Perhatian yang terbatas pada soal-soal khusus atau unik dalam sejarah
menegaskan sifat idiografis pada sejarah. Tujuan penggambaran gejala sejarah
ialah memberikan makna, sedang penjelasan tentang sebab-sebab (causal
explanation) dalam sejarah naratif dilakukan secara implisit di dalam deskripsinya.
Dengan demikian, tidak terasa akan adanya kebutuhan teori atau alat-alat analitis
lainnya. Hal itu baru dirasakan apabila secara eksplisit hendak difakukan analisis

Dasar-Dasar Penelitian Sejarah
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terhadap pelbagai unsur dan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi gejala

sejarah.

Dasar-Dasar Penelitian Seiarah
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BAB II

SUMBER-SUMBER DAN RUANG LINGKUP

PENELITIAN SEJARAH

A. Sumber Sejarah

Sumber sejarah dibagi menjadi dua jenis: sumber primer dan sumber

sekunder (Gottschalk, 1986:35). Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi

dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan

alat mekanis, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya.

Sumber primer paling tidak harus memenuhi syarat, di antaranya:

1. Bukan ter jemahan dari  bahasa asl inya, dan t idak diubah-ubah baik kandungan

isinya maupun bentuknya (misalnya manuskrip Nagarakeftagama yang

berbahasa Jawa kuna, yang belum disunting dan diterjemahkan ke dalam

bahasa lain).

2. Merupakan dokumen yang paling awal dan belum ditambah atau dikurangi dari

aslinya, misalnya dokumen Supersemar. Pengertian asli dari satu sumber

dimaksudkan dalam konteks untuk mendeskripsikan suatu sumber yang apa

adanya, dan sumber yang memberi informasi yang paling awal yang dapat

diperoleh mengenai isi yang dikandungnya.

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan

saksi pandang mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang

dikisahkannya.

Ada banyak macam sumber sejarah baik itu yang tertulis maupun tidak

tertulis. Apabila bahan-bahan itu bersifat arkeologis, epigrafis untuk sebagian besar

harus bertumpu kepada museum. Jika bahan-bahan itu berupa dokumen-dokumen

resmi, peneliti harus mencari di arsip, pengadilan-pengadilan, perpustakaan

pemerintah dan lain-lain. Ada pula dokumen-dokumen itu yang merupakan hak milik

pribadi, yang tidak terdapat dalam koleksi-koleksi resmi. Misalnya catatan Kolonel

Simatupang yang ditulis sambil bergerilya di Banaran, kemudian diterbitkan dengan
judul Cafatan dari Banaran.

Dasar-Dasar Penelitian Sejarah
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Surat kabar yang memuat banyak keterangan tentang diplomasi saal
Yogyakarta sebagai ibu kota Rl, diserang oleh Belanda. Surat kabar, majalah, atau
jurnal ilmiah dari suatu periode memuat informasi tangan pertama dari para tokoh
pelaku sejarah yang hidup sezaman dengan peristiwa yang digambarkan. Misalnya
surat kabar Kedaulatan Rakyat, Majalah Pesat dan Pertahanan Negara. Jurnal
dengan identitas Majalah Warga Tentera Repoeblik Indonesia.

Sedangkan laporan konfidensial contohnya antara lain terjemahan dari arsip
berbahasa Belanda ke dalam bahasa lnggris, yang disunting oleh C.L.M. Penders
yang berjudul lndonesra; Se/ected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-
1942, merupakan himpunan laporan yang bersifat rahasia dari pejabat-pejabat
pemerintahan kolonial di Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda. Melalui
laporan-laporan itu dapat diketahui berbagai peristiwa tentang Tanam Paksa antara
1830-1870; Dampak Liberalisme terhadap kebijakan politik kolonial 1848-1900;
Politik Ethis 1901-1942; Gerakan anti kolonial pada abad ke-19; Awal gerakan

Nasionalisme Indonesia; Komunisme 1920-1927 dan Pergerakan lslam 1886-1928.
Sumber berupa Katalog antara lain: Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara,

suntingiln T.E. Behrend dan Titik Pujiastuti, berisi kumpulan judul manuskrip di
Fakultas Sastra Ul, yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia yang bekerja
sama dengan Ecole Francais D'extreme Orient (EFEO) tahun 1997. Katalog serupa
tentang koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta 1997, Museum Kraton Yogyakarta

1994, Perpustakaan Nasional Jakarta 1998.

Sumber Bibliografi banyak tersedia dengan tema yang bermacam-macam.

Khusus yang berisi artikel tentang Sejarah Revolusi Indonesia yang terbit antara
tahun 1942-1994, di antaranya berjudul Bibliography of the lndonesran Revolution,

suntingan H.A.J. Klooster. Bibliografi ini diterbitkan sebagai Deri Bibliografi 21, oleh
KITVL tahun 1997. Di dalamnya dapat dijumpai artikel yang ditulis oleh penulis

Belanda, lndonesia dan kebangsaan lain, meliputi sejarah kontemporer dimulai
masa Pendudukan Jepang di lndonesia sampai masa kini. Cakupannya meliputi

sejarah politik, diplomasi, militer, ekonomi, agama, ekonomi dan biogarfi, termasuk

masalah lrian Jaya dan Maluku Selatan,

Dasar-Dasar Penelitian Seiarah
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B. Objektivitas dan Subjektivitas

Apabila di perpustakaan terdapat buku-buku sejarah yang ditulis oleh seorang

sejarawan, buku-buku tersebut dapat diartikan sebagai sejarah dalam arti subjektif,

artinya karya-karya itu rnemuat unsur-unsur dari subjek. Setiap pengungkapan atau

penggambaran telah melewati proses "pengolahan" dalam pikiran dan angan-angan

seorang subjek. Kejadian sebagai sejarah dalam arti objektif atau aktualitas diamati,

dialami, atau dimasukkan ke pikiran subjek sebagai persepsi, sudah barang tentu

sebagai "masukan" tidak akan pernah akan menjadi benda tersendiri, tetapi telah

diberi "warna" atau "rasa" sesuai dengan "kacamata" atau "selera" subjek (Kartodirdjo,

1992: 62). Untuk dapat dipelajari secara objektif (yakni dengan maksud memperoleh

pengetahuan yang tidak memihak dan benar, bebas dari reaksi pribadi seseorang),

sesuatu pertama kali harus menjadi objek; ia harus mempunyai eksistensi yang

merdeka di luar pikiran manusia (Gottschalk, 1986: 28). Akan tetapi, kenangan tidak

mempunyai eksistensi di luar pikiran manusia, sedangkan kebanyakan sejarah

didasarkan atas kenangan, yakni kesaksian tertulis atau lisan.

Kata "bena/' dan "objektifitas" tidak mempunyai pengertian yang sama dan

tidak bbleh dipakai sebagai kata yang searti. Secara mutlak sejarah memang tidak

bisa "bena/' sebab sejarah tidak bisa menciptakan kembali masa lampau. Akan

tetapi, kenyataannya tidak demikian, penulisan sejarah didasarkan atas aturan dan

metode yang menjamin keobjektifannya (Frederick, Soeroto, 2005: 10). Jadi ada

parameter untuk menilai, sejauh mana penulisan itu gagal mencapai tujuannya.

Dalam kehidupan sehari-hari sejarawan tidak hidup dalam suatu kekosongan,

seluruh kesadarannya "terendam" dalam suatu kultur dan segala aspeknya.

Lingkungan fisik, biologis, ekonomis, sosial, politik, religius semua itu mempunyai

pengaruh pada dirinya. Jadi, l ingkungan di mana seseorang hidup dan pandangan

dunia sangat mempengaruhi pandangannya terhadap lingkungannya. Ada empat

faktor yang menyebabkan sejarawan berbeda pandangan dan tafsiran (Notosusanto,

1979: 15), yaitu:

1. Sikap berat-sebelah pribadi

2. Prasangka kelompok

Dasar-Dasar Penelitian Sejarah
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3. Penafsiran yang berbeda tentang faktor kelompok
4. Pandangan dunia (Weltanschauung).

Sikap berat sebelah-pribadi atau "pers onat likes and dislikes,, adalal'
rasa tidak senang terhadap individu maupun jenis orang. Ada sejarawan yang
menyukai orang-orang besar dalam sejarah (seperti Thomas Carlyle), tetapi ade
juga sejarawan yang membenci tokoh-tokoh besar (seperti H.G. wells).

Prasangka kelompok (group prejudice), adalah anggapan yang dikandung
masing-masing sejarawan sebagai anggota suatu kelompok, baik nasional
keagamaan, maupun sosial. Sejarawan fndonesia akan mempunyai pandangan lain
mengenai Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 dengan Sejarawan Belanda
Menurut Sejarawan lndonesia perang itu dinamakan "perang kemerdekaan", tetapi
menurut Sejarawan Belanda peristiwa itu disebut "aksi polisional" saja.

Penafsiran yang berbeda tentang faktor-faktor sejarah, adalah tafsiran
yang berlainan mengenai apa sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya
terhadap terjadinya peristiwa. Misalnya apakah yang paling menetukan bagi
kemenangan Indonesia pada tahun 1949? Ada yang berpendapat faktor militer
(sukseshya perang gerilya), ada pula yang mengatakan faktor ekonomi (perlunya
Belanda membangun kembali negerinya dan kuatnya ketahanan ekonomi Indonesia
yang meskipun diblokade tetap tegak berdiri).

Pandangan dunia (Weltanschauung) yang berbeda akan membawa
pengaruh dalam penulisan sejarah, terutama sejarah dunia atau sejarah umat
manusia. Sejarawan keagamaan tentu akan lain tafsirannya dengan sejarawan
materialis. Manusia hanya mengenal satu jalan untuk mencapai masa lampau itu
supaya memahaminya, dan jalan itu melalui proses pemikiran. Masa lampau hanya
satu, tetapi pandangan manusia terhadapnya senantiasa berubah dan berbeda-
beda tanpa pembatasan (Frederick, Soeroto, eds., 2005: 6).

Menulis sejarah yang objektif mengandung persoalan yang bersifat
metodologis, karena itu perbedaan utama antara historiografi tradisional dengan
historiografi modern, terletak pada metodologinya. Menulis yang seratus persen
objektif tampaknya merupakan harapan yang melambung Karena apa yang

Dasar-Dasar Penelitian Sejarah
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sebenarnya terjadi tidak akan pernah terekam secara lengkap. Seorang penulis

sejarah pasti dihadapkan kepada pemilihan sumber dan menghadapi macam-

macam sumber yang harus diputuskan.

G. Fakta Sejarah

Sejarah dapat dipahami dari dua aspek yaitu sejarah sebagai realitas karena

peristiwa atau kejadian itu sungguh ada (l'histoire realite), dan sejarah sebagai yang

dikisahkan, atau kisah sejarah (l'histoire recite). Kejadian atau peristiwa yang ada itu

juga dipersepsi sebagai fakta sejarah, sedangkan dalam pengertian kedua, yaitu

sebagai peristiwa yang dikisahkan. Bertolak dari pernyataan di atas, apabila

dicermati berita-berita yang setiap hari disajikan oleh surat kabar kepada publik

bukanlah kejadian-kejadian, melainkan pernyataan tentang kejadian atau fakta,

Peristiwa yang telah terjadi sebagai sejarah dalam arti objektif tidak mungkin diulang

kembali, tetapi bekas-bekasnya sebagai memori dapat diaktualisasikan (Kartodirdjo,

1992: 17). Bentuk pengungkapan kembali ialah pernyataan tentang kejadian.

Dengan demikiarr, jelaslah bahwa fakta sebenarnya merupakan produk dari proses

mentat bejarawan, karena itu pada hakikatnya fakta juga bersifat subjektif.

Setiap kejadian meninggalkan jejak, yang kemudian menjadi bukti bahwa

kejadian itu benar-benar terjadi, umpamanya bekas reruntuhan istana, pisau

berlumuran darah sebagai bekas pembunuhan, nota pembayaran dan lain-lain.

Banyak tindakan manusia tidak meninggalkan bekas, mungkin hanya sebagai

ingatan dan apabila tidak diungkapkan akan lenyap selama-lamannya. Fantasi,

pikiran, kenang-kenangan sebagai fakta mental (mentifact) apabila tidak ditulis juga

akan hilang tanpa meninggalkan bekas. Suatu pertemuan atau rapat sebagai fakta

sosiaf (socifactl tanpa notulen akan mudah dilupakan dan lenyap. Jika suatu

kejadian diragukan kebenarannya dan hal itu masih perlu pembuktian lebih fanjut

disebut fakta "lunak". Misalnya fakta tentang pembunuhan J.F. Kennedy. Siapa

pembunuh J.F. Kennedy masih kontroversial karena banyak teori yang berbeda-

beda mengenai peristiwa itu.
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Selain itu, ada fakta yang tidak diragukan lagi keabsahannya. Fakta

semacam ini disebut fakta "keras", misalnya Proklamasi Kemerdekaan lndonesia

terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Apabila fakta terdiri atas fakta mental, fakta

sosial, fakta lemah, dan fakta keras, pendapat von Ranke yang menyatakan bahwa

fakta itu sudah objektif adalah tidak benar. Ranke sama saja menggeneralisasi

bahwa semua fakta itu fakta keras. Sehingga harapan Ranke bahwa sejarawan

harus mengungkapkan kejadian sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi (wr'e

es eigentlich gewesen isf) sangat sulit diwujudkan.

Fakta sejarah adalah jejak yang dapat dibuktikan adanya, berhubung dengan

peristiwa yang dikisahkan. Fakta adalah sumber tempat seorang penulis sejarah

membangun kisah tentang masa lalu. Sedangkan kenyataan sejarah adalah

peristiwanya sendiri yang berlangsung saat itu. Oteh sebab itu, kenyataan sejarah

jauh lebih luas dan lebih lengkap dari kisah yang mampu ditangkap oleh penulis

sejarah. Akan tetapi, kisah masa lalu yang dihadirkan tanpa didasarkan fakta,

hanyalah karya fiksi, dan itu bukan sejarah, meskipun kisahnya berlatar belakang

sejarah (Sapto, 2003: 8).

Oleh karena itu, pengerjaan sejarah sebagai usaha rekonstruksi masa lalu itu

hanyalah mungkin dilakukan apabila pertanyaan pokok telah dirumuskan. Dalam

usaha mencari jawaban terhadap pertanyaan pokok itulah ukuran penting tidaknya

bisa didapatkan. Ketika pertanyaan yang telah dirumuskan itu menyangkut masalah

peralihan kekuasaan, sudah jelas bahwa proses pembentukan berbagai kekuatan

politik mendapat tempat yang lebih tinggi daripada, misalnya, kualitas cat yang

dipakai oleh seorang pelukis terkemuka. Jadi, di samping menjadi ukuran penting

atau tidaknya suatu tindakan, pertanyaan pokok itu juga merupakan alat untuk

menentukan manakah hal-hal yang bisa dijadikan sebagai "fakta sejarah". Dengan

kata lain, pertanyaan pokok itu berfungsi pula untuk menentukan manakah hal-hal

yang perlu dicari kebenaran historisnya agar bisa dianggap sebagai "fakta"-sebagai

sesuatu yang berfungsi dalam usaha menjawab pertanyaan pokok yang telah

dirumuskan itu (Abdullah, Surjomihardjo, 1985: xiii). Dengan cara ini, tentu jelas
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juga, bahwa secara teoritis dapat dikatakan "fakta sejarah" itu belum ada, sebelum
pertanyaan dirumuskan.

D. Ruang Lingkup penelitian Sejarah
1. Unsur-Unsur Dalam Sejarah

a. Manusia

Sejarah merupakan aktivitas manusia pada masa lampau. peristiwa
merupakan penruujudan dari tindakan atau perilaku manusia. Oleh sebab itu,
Abdullah dan Suromihardjo (1985) mengatakan bahwa sasaran sejarah
adalah peristiwa yang disengaja. Kalau demikian, berbagai peristiwa alam
tidaklah penting bagi sejarah, tetapi lebih berfungsi sebagai salah satu
kekuatan yang bisa ikut mempengaruhi peristiwa yang disengaja itu. Dengan
kata lain, alam dan peristiwa alam lebih diperlakukan sebagai wadah
berbagai tindakan manusia terjadi.
Hanyalah tindakan atau hasil tindakan (apapun jenis dan coraknya) yang
"penting" dan "berkaitan" dengan proses sejarah yang akan lulus seleksi.
Agak susah menentukan "penting" dan "berkaitan", karena tindakan manusia
tidak sama coraknya. Di samping hal-hal yang menyangkut kekuasaan, ada
juga perbuatan mengenai aspek-aspek pemenuhan kebutuhan ekonomis,
ekspresi estetis, persaingan kehormatan dan wibawa, pemenuhan rasa ingin
tahu dan lain sebagainya. Bahkan, berbagai corak itu sering saling berkaitan
dan terlibat dalam hubungan kausal.

b. Waktu

Waktu adalah roh atau jiwanya sejarah. Banyak ilmu lain yang objeknya sama
dengan sejarah, yakni manusia, namun yang membedakan sejarah mem-
pelajari manusia dalam perspektif waktu. Sifat sejarah yang diakronis
(memanjang dalam waktu) berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang bersifat
sinkronis (melebar dalam ruang).
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c. Ruang/tempat

Peristiwa yang terjadi pada masa lampau berlangsung pada tempat tertentu

Ruang itu dapat berupa sebuah desa, sebuah jalan, istana, gua, kota

kabupaten dan lain sebagainya. Demikian pentingnya arti ruang dalarn

sejarah sehingga muncul pandangan jalannya peristiwa sejarah dipengaruh

oleh ruang atau geografisnya. Hal ini memunculkan teori diterminisme

geografis dalam sejarah. Sebagai contoh, munculnya peradaban dan

kerajaan besar di pinggir sungai.

Peristiwa

Tidak seluruh peristiwa pada masa lampau menjadi perhatian sejarawan,

Tidak mungkin semua kejadian masa lampau diungkapkan, di samping juga

tidak semua peristiwa cukup berarti dalam penyusunan cerita sejarah. Reiner

(1997: 99) membedakan antara apa yang disebut occurrence dengan event.

Occurrence lebih menunjuk pada peristiwa biasa, sedangkan event

merupakan peristiwa istimewa. Ada pula yang menggunakan istilah kejadian

non-historis untuk peristiwa biasa dan kejadian historis untuk peristiwa

iitimewa (Widja, 1988: 18).

Masalahnya, sulit membuat batasan yang ketat, mana yang dikategorikan

sebagai kejadian biasa dan mana yang merupakan kejadian istimewa.

Perbedaan ini sebenarnya lebih banyak bergantung kepada kepentingan

sejarawan dalam menyusun cerita sejarahnya. Apa yang mula-mula

dipandang sebagai kejadian biasa, bukannya tidak mungkin di lain waktu

(atau ditangan orang lain) menjadi peristiwa istimewa. Demikian sebaliknya,

peristiwa yang semula dipandang istimewa ternyata bisa kurang berarti dalam

konteks sejarah yang lain. Maka dari itu, kadang-kadang sejarawan untuk

tidak terikat dengan klasifikasi di atas. Bagi sejarawan yang penting

mengumpulkan sejumlah besar peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian-

nya, dan baru kemudian pada waktu merencanakan karakteristik cerita

sejarahnya, menyeleksi/mengklasifikasi mana-mana yang bersifat peristiwa

istimewa dalam konteks ceritanya (Widja, 1988: 18). Dengan demikian,
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pengertian peristiwa istimewa pada hakikatnya bisa dirumuskan sebagai
peristiwa yang terutama menunjang bagi karakteristik cerita sejarah yang
hendak disusun oleh sejarawan.

e. Einmalig (sekali terjadi)

Peristiwa masa lampau terjadi hanya satu kali, tidak dapat diulang. Tidak ada
sejarah yang berulang, kalau ada peristiwa yang mempunyai kesamaan itu
hanya mirip, tidak lebih dari itu, sebab dari dua peristiwa yang mempunyai
kesamaan tersebut pasti ada perbedaannya. Perbedaan bisa terletak pada

aspek waktu, aspek tempat, manusianya, kausalitasnya, dan lain sebagainya.
Peristiwa yang terjadi hanya satu kali tercermin dalam jejak-jejak atau bukti-
bukti yang ditinggalkan.

f. Interpretasi

lngatan manusia terbatas. lngatan manusia tidak mampu menghadirkan
kembali  semua pengalaman masa lampau. Mengingat berart i  mengalami lagi,
mengetahui lagi sesuatu yang sudah lampau. Perlu diperhatikan, pengalaman
yang dihadirkan kembali oleh manusia tidak selalu persis sama dengan wujud
peristiwanya. Perubahan-perubahan yang muncul akibat dihadirkannya
pengalaman melalui ingatan akan mudah terjadi apabila manusia tidak
dibantu oleh tulisan. Ingatan tidak dapat menahan atau menyimpan segala
pengalaman begitu saja. Alat utama untuk menyimpan ingatan adalah tulisan.
Keterbatasan ingatan membuka peluang muncurnya interpretasi.
Manusia tidak bisa mengingat semua kejadian pada waktu yang lalu, walau
berlangsung hanya satu minggu. Bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang
terjadi pada tahun-tahun lampau? Betapapun kerasnya manusia ingin melihat
masa lalu sebagaimana orang dari masa lalu itu melihat masanya, betapapun
kerasnya manusia ingin merasakan masa lalu sebagaimana yang dirasakan
orang pada saat itu, adalah tidak mungkin. Transmigrasi pemikiran semacam
itu tidak mungkin. Membayangkan bahwa tugas semacam itu dilakukan oleh
manusia adalah penipuan dir i .
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Fakta-fakta sebagai hasil dari analisis bukti-bukti atau sumber-sumber

sejarah perlu dihubung-hubungkan dan dikait-kaitkan satu dengan yang

tainnya. Dengan kata rain, PArlWA f0tlgttf,ioll {0litf,J3l(t0 itU hafUg rnBnuniuk-
kan sebagai suatu rangkaian "bermakna" dari kehidupan masa lampau suatu

masyarakat atau suatu bangsa. Usaha untuk mewujudkan rangkaian

"bermakna" inilah yang menyebabkan perlunya ahli seiarah untuk membuat

interpretasi terhadap fakta, Dalam hubungan ini pula ahli sejarah biasanya

tidak dapat menghindarkan diri dari subjektivitas. Untuk menentukan fakta-

fakta mana yang dianggap bermakna biasanya mencari landasan pada hal-

hal seperti kecenderungan pribadinya.

Situasi yang dihadapi sejarawan dalam fase interpretasi adalah seperti yang

tercermn pada kata-kata Polard (seperti dikutif widja, 1988), bahwa fakta-

fakta dan angka-angka adalah sama saja dengan tulang belulang; itu semua

memerlukan imajinasi untuk memberinya nilai hidup dan arti, maka dari itu

setumpuk besar bahan sejarah dan usaha membongkar-bongkar arsip tidak

akan menjadikan seorang pantas disebut ahli sejarah, kecuali kalau dia mem-

funyai kapasitas/kemampuan untuk menginterpretasikan dan membangun

fakta-fakta.

lnterpretasi yang melibatkan unsur seleksi fakta-fakta, berarti ada fakta yang

dimanfaatkan dan juga ada fakta yang dibuang atau diabaikan. Justru di

sinilah bisa timbul problem khusus dalam kerja sejarawan, yang dalam

bentuknya paling ekstrim mengarah pada sikap emosional dan bahkan

irrasional yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan ini bisa

saja terjadi seorang ahli sejarah terlalu hanyut oleh kecenderungan-

kecenderungan tertentu, sampai-sampai dia mungkin mengorbankan fakta

sejarah atau memanipulasikannya'

Di katangan sejarawan sebenarnya telah berkembang suatu standar etis yang

mestinya menghalangi untuk berbuat demikian. Sejarawan yang baik

diharapkan akan selalu dibimbing oleh integritas intelektualnya untuk tidak

terjerumus pada titik yang lemah ini. Memang diakui bahwa di sini
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subjektivitas kelihatannya sulit dihindarkan, tetapi kiranya nasihat Reiner
(1997) perlu diperhatikan, bahwa akan lebih baik, apabila mengakui pada

dirinya sendiri dan pembacanya, sifat dari pendekatannya dan kecenderung-

annya.

g. Kausalitas

Ahli sejarah sering membedakan antara sebab langsung atau sebab tidak
langsung dari peristiwa-peristiwa sejarah. Mengidentifikasi sebab langsung
relatif mudah, walaupun masih juga terdapat perbedaan pendapat di antara

ahli sejarah mengenai sebab langsung dari banyak peristiwa besar. Sebalik-

nya, apabila ahli sejarah mendiskusikan masalah sebab tidak langsung,

mereka paling sering dan paling keras berselisih paham. Hal ini disebabkan,

keterangan kausal mengenai peristiwa-peristiwa didasarkan atas filsafat-

filsafat sejarah. Padahal perdebatan filsafat sejarah tidak akan ada

selesainya. Sebab langsung bukanlah sebab yang berdiri sendiri, melainkan

merupakan suatu titik dalam suatu rantai peristiwa, pengaruh, dan kekuatan-

kekuatan yang pada titik itu akibatnya mulai tampak (Gottschalk, 1986: 155).

iadi sebab langsung merupakan klimaks dari kekuatan-kekuatan yang

sebelumnya telah ada dan berkembang, sehingga pada suatu titik meletup.

Sejak abad ke-19 muncul teori diterministik. Teori ini menjelaskan, bahwa

kausalitas suatu peristiwa, keadaan, atau perkembangan dikembalikan

kepada satu faktor saja (Kartodirdjo, 1992: 94). Pertumbuhan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan ilmu-ilmu sosial pada khususnya melahir-

kan teori perspektivisme. Walaupun tidak berhasil seluruhnya, teori ini men-

desak teori diterminisme. Pespektivisme adalah pandangan atau visi

terhadap permasalahan atau objek kajian dari berbagai segi atau aspek atau
perspektif. lstilah lain dari perspektivisme adalah multikausalitas.

2. Konsep Kronologis dalam llmu Sejarah

Kronologi adalah menyusun kisah sejarah dalam urutan waktu. Kronologi

dalam metode kerja sejarawan telah memasuki tahap historiografi. Penyusunan
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kisah sejarah tidak hanya memperhitungkan deretan waktu semata. Terdapat

beberapa aturan lain yang harus diperhatikan sejarawan agar hasil yang dicapai

memenuhi standar keilmuan.

Kisah sejarah perlu dirinci dalam periode-periode untuk memudahkan
pemahaman. Penggalan dalam periode-periode itu dalam ilmu sejarah dikenal

dengan periodisasi atau pembabakan atau pengurunan. Maksud lebih jauh dari

periodisasi supaya setiap babak waktu menjadijelas ciri-cirinya, sehingga mudah

dipahami. Tentu saja periodisasi dibuat menurut jenis sejarah yang akan ditulis.

Misalnya, periodisasi sejarah politik akan berbeda dengan periodisasi sejarah

intelektual.

Kronologi maupun periodisasi bersifat teoritis, artinya kronologi dan

periodisasi merupakan pandangan sejarawan terhadap waktu. Sejarawan

menyusun cerita sejarahnya dengan logika tertentu, runtut, dan komunikatif.

Untuk itu terdapat pola yang dapat dipakai dalam rangka penyusunan secara

kronologis. Paling tidak terdapat tiga pola yang sering dipakai sejarawan, yakni

individualis, strukturalis, dan strukturis.
' 

Kriteria yang digunakan dalam penyusunan periodisasi sangat bervariasi,

Di samping kriteria kronologi, terdapat juga kriteria ekonomi, integrasi bangsa,

agama, dinasti dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan hal-hal berikut dalam

penyusunan periodisasi.

a. Apapun kriteria yang digunakan selalu dibaluUdisertai dengan waktu.

b. Harus konsisten dari awal hingga akhir dalam penggunaan kriteria.

c. Sebaiknya menggunakan tahun bulat atau abad. Hal ini berguna untuk

memudahkan mengingat dan dapat menampung tanggal batas yang

berdekatan.
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BAB III

METODE PENELITIAN SEJARAH

engertian

Pengertian metode penelitian sejarah atau sering disebut metode sejarah
aja, terdapat beberapa pendapat, di antaranya:
. Louis Gottschalk berpendapat bahwa metode sejarah adalah sebuah proses

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau
manusia. Rekonstruksi masa lampau itu berdasarkan data yang diperoleh
melalui kritik sumber (Gotschalk, 1g86: 32).

l. Menurut Sartono Kartodirdjo metode sejarah adalah alat untuk mengorganisasi
seluruh tubuh pengetahuan serta menstrukturasi pikiran. Jadi, metode sejarah
berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memperoleh pengetahuan mengenai
masa lampau (Kartodirdjo, 1gg2: ix).

3. Gilbert J. Carraghan berpendapat:
"A systematic body of principtes and rules designed to aid effectivety in gathering
the source materials of history, appraising them critically, and presenting a
synfhesrs (generally in written) of the result achieved".

Artinya "metode sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip-prinsip yang
sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara
kritis, dan mengujikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan,'
(Dalam Alf ian, l  983: 14).

Jenis.Jenis Penelitian Sejarah

Jenis penelitian sejarah dapat dikelompokkan menjadi empat, Jenis-jenis
yang dimaksud adalah:

1. Eksploratif Sfudi, tujuannya menggali data, sumber, atau informasi sebanyak-
banyaknya. Biasanya penelitian semacam ini sumber-sumber, bukti, ataupun
referensi sangat sulit didapatkan, karena masih langka atau masih belum ada,
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2.

tetapi sumber'sumber awal atau yang dikenal dengan istilah 'Jejak" sejarah,

menunjukkan kebenaran adanya persoalan yang akan diteliti. Dalam konteks

seperti ini, bukti sejarah lisan dapat digunakan sebagai data pendukung.

Biasanya, model penelitian semacam ini tidak perlu menggunakan hipotesis,

karena dimaksudkan bukan untuk menguji sesuatu, juga bukan untuk penelitian

eksperimental. Penyajian hasil akhir penelitian dipaparkan secara deskriptif

naratif, artinya menulis apa adanya tanpa analisis dan interpretasi yang dalam

(Abdullah et.al, eds., 1985: 6).

Tematik Sfudi, yakni meneliti topik-topik tertentu dari masalah sosial, politik,

ekonomi, budaya, agama, atau yang lainnya dalam aspek-aspek tertentu. Jenis

penelitian seperti ini tampaknya paling banyak dilakukan peneliti dengan

berbagai tujuan. Banyak sedikitnya variabel dan aspek yang akan diteliti sangat

bergantung pada pilihan dan kemampuan si peneliti. Termasuk juga dalam

penelitian seperti ini, studi korelasi, baik sejajar maupun kausalitas; studi

perkembangan; studi biografi, dan autobiografi baik untuk mengenal pemikiran,

karya, peran seseorang atau lainnya seperti kemampuan leadership, manajerial,

sistem pemerintahan, kemajuan peradaban, faktor-faktor kemajuan dan

kemunduran, sistem teknologi dan lain sebagainya, mencari hubungan antara

satu masalah dengan masalah yang lain. Pendekatan yang digunakan ber-

gantung kepada peneliti, sekurang-kurangnya menggunakan satu pendekatan,

tetapijika aspek tinjauannya kompleks, harus menggunakan banyak pendekatan,

metode analisisnya dengan analisis kausalitas.

Komparatif Studi, tujuannya membandingkan dua masalah atau lebih yang ada

kemiripan atau keterkaitan, baik antara dua masalah masa lampau atau sebuah

masalah masa lampau dengan masalah masa kini. Kegunaannya mengetahui

keunggulan dan kelemahan masing-masing, mengetahui berbagai kemajuan

yang dicapai di berbagai sektor: ekonomi, politik, sains dan teknologi, sistem

pemerintahan kesenian, pendidikan dan lain-lain serta faktor-faktor penyebab

kemajuan dan kemunduran. Banyak sedikitnya pendekatan yang digunakan
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bergantung kebutuhan, artinya penelitian itu menekankan aspek-aspek apa saja.

Sementara analisisnya menggunakan kausal komparatif.

4. Prediktif Sfudi, yakni memperkirakan sesuatu yang pernah terjadi karena

dimungkinkan kejadian itu akan berulang, agar tidak memperburuk kondisi.

Untuk keperluan tersebut harus ada perangkatperangkat tertentu sebagai alat

ukur yang telah diujicobakan. Teknik analisisnya dapat menggunakan kausal

komparatif.

Dalam kaitannya dengan model-model studi ini, Nugroho Notosusanto (1979:

6-7) menyebutkan setidak-tidaknya ada lima mazhab sejarah yang masing-masing

memiliki ciri tersendiri, terutama dalam penulisan dan pengambilan kesimpulan.

Kelima mazhab itu adalah:

1.  Mazhab unik

2. Generalis terbatas

3. Mazhab Interpretatif

4. Mazhab Komparatif

5. Mazhab Nomothatif (Prediktif)

Mazhab peftama, kelompok sejarawan yang sengaja tidak menggunakan

generalisasi dalam pengambilan kesimpulan, kecuali menyadarinya. Jika menyadari

bahwa mereka telah menggunakan generalisasi, mereka akan menghindarinya.

Kedua, mazhab generalisasi terbatas ketat, yakni mereka yang terdiri atas

sejarawan deskriptif naratif; mereka ini hanya melukiskan peristiwa-peristiwa apa

adanya, tidak menafsirkan, tidak ada analisis, dan tidak ada komentar. Ketiga,

mazhab interpretatif, yakni kelompok sejarawan yang berusaha keras menemukan

benang merah "kecenderungan" dalam peristiwa sejarah, yang memungkinkan

untuk selanjutnya membuat sintesis dari peristiwa-peristiwa yang saling

berhubungan. Keempat, mazhab komparatif, yakni kelompok sejarawan yang

mencari episode-episode atau keteraturan-keteraturan yang sejajar (analog) dengan

cara membandingkan dua peristiwa atau lebih, yang berhubungan secara kausalitas

maupun tidak. Kelima, mazhab nomothatif (prediktif), yakni kelompok sejarawan

yang sengaja memperoleh kembali generalisasi yang telah terbukti kebenarannya di
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masa lampau untuk dimungkinkan terbukti lagi kebenarannya di masa depan. Oleh

karena itu, harus ada nilai ukuran-ukuran dasar (yang telah teruji) sebagai patokan

untuk memprediksi kejadian bila dimungkinkan terjadi kembali. Maka, yang

terpenting dari alat ukur tersebut adalah solusi cara menanggulangi serta

mengendalikan jika peristiwa tersebut berulang.

C. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, seorang sejarawan melaksanakan serangkaian

kegiatan yang bertahap. Salah satu tahap kegiatan yang harus dilalui adalah
pengkajian bahan'bahan tertulis dari perpustakaan, kemudian memakainya sebagai

acuan untuk penelitiannya. Kegiatan ini dikenal sebagai kajian pustaka. Kajian

pustaka dilakukan dua tahap, yaitu persiapan sebelum ia melakukan penelitian dan

selama proses penelitian (Moehnilabib,et.al, 2003:23).

Maksud kajian pustaka adalah agar peneliti memperoleh dan menghimpun

segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi ini

dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah (skripsi, tesis,

disertasl dan lain-lain), ensiklopedi, buku tahunan, peraturan-peraturan, ketetapan-

ketetapan dan sumber-sumber lain.

Kajian pustaka tak dapat dilepaskan dari kegiatan penelitian. Untuk itu

seorang peneliti berkewajiban mempelajari teori-teori yang mendasari masalah dan

bidang penelitiannya. Selain itu, peneliti juga perlu memanfaatkan hasil penelitian-

penelitian dan pemikiran-pemikiraan yang relevan dengan masalah penelitiannya

untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian serupa atau duplikasi-duplikasi

yang t idak di inginkan.

1. Tujuan Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dilakukan sebelum penelitian, mempunyai tujuan

(Moehni labib, et.al ,  2003:28):

a. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.
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b. Memperdalam pengetahuan mengenai hal-hal yang menyangkut masalah

dan bidang yang diteliti maupun mengenai berbagai metode penelitian.

c. Mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti

sebagai landasan dan acuan teoritis yang tepat.

d. Mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan

penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat diketahui apa saja yang

sudah diteliti, apa saja temuan-temuan, dan bagian-bagian mana yang belum

diteliti.

e. Mendapatkan informasi tentang aspek-aspek mana dari topik yang sama,
yang sudah pernah diteliti, agar dapat dihindari duplikasi.

Peranan kajian pustaka sebelum penelitian sangat penting sebab melalui

kegiatan ini hubungan antara masalah penelitian dan teori yang relevan menjadi
jelas. Selain itu penelitian akan ditunjang oleh hasil-hasil penelitian terdahulu

atau teori-teori yang telah dikembangkan.

Selama penelitian berlangsung, kajian pustaka juga masih perlu dilakukan
dengan tujuan (Moehnilabib, et.al, 2003: 2g):

a. Mengumpulkan informasi yang lebih khusus tentang topik yang sedang

diteliti.

b. Memanfaatkan informasi yang ada kaitannya dengan teoriteori yang sesuai

sebagai landasan penelitian yang sedang dilakukan.

c. Mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang berkaitan
dengan metode penelitian agar dapat menemukan data yang sesuai.

2. Strategi Kajian Pustaka

Untuk melakukan kajian pustaka peneliti bisa pergi ke kantor arsip apabila

sumber yang dicari merupakan sumber primer. Sedangkan bila peneliti hendak

mengumpulkan sumber sekunder peneliti bisa mencari literatur di perpustakaan.

Perpustakaan ada banyak, perpustakaan daerah, perpustakaan di tiap-tiap

Perguruan Tinggi, atau perpustakaan nasional. Demikian pula kantor arsip,
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kantor ini hampir ada di tiap-tiap daerah, namun yang paling lengkap tentu saja
arsip nasional.

Langkah yang pafing efektif bagi peneliti untuk melakukan kajian pustaka
dapat dimulai dengan mencari informasi referensi yang bersifat umum sebelum
melakukan pencarian informasi yang bersifat khusus. Langkah-langkah itu
sebagai berikut (Moehnilabib,et.al, 2003: 31 ):
a. Mendaftar semua variabel yang hendak diteliti.
b. Mencari setiap variabel pada subject encyclopedia.
c' Memilih deskripsi bahan-bahan pustaka yang diperlukan dari sumber-sumber

yang diperlukan.

d. Memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan topik masalah yang
diteliti.

e. Memeriksa abstrak disertasi yang berisi informasi untuk penelitian-penelitian
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

t' Mencari secara lebih khusus artikel-artikel, buku-buku dan blibiografi yang
sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan pusataka yang relevan
dengan masalah yang diteliti.

g. Setelah informasi yang relevan ditemukan, me-review bahan pustaka
tersebut dan menyusunnya sesuai dengan urutan kepentingan dan
relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Tahap-Tahap dalam Penelitian Sejarah

Langkah-langkah penelitian sejarah meliputi l ima tahap (Kuntowijoyo,lgg5:
91), yaitu:

1. Pemil ihan masalah penel i t ian dan penentuan topik;
2. Pengumpulan sumber (Heuristik);

3. Verifikasi (Kritik sumber);

4. lnterpretasi: analisis dan sintesis;

5. Penulisan (Historiografi).
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1. Pemilihan Masalah Penelitian dan Penentuan Topik.

Untuk seorang pemula pemilihan topik tidaklah mudah, karena per-

masalahan sejarah sangat banyak dan hampir semuanya baru, belum ditulis

orang. Kesulitan yang lain, bahwa topik yang ditulis adalah sejarah dan bukan

sosiologi, antropologi atau ilmu-ilmu yang lain. Topik yang dipilih tidak terlalu

luas, dapat dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan.

Topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan

intelektual. Dua syarat itu, subjektif dan objektif, sangat penting, karena orang

hanya akan bekerja dengan baik kalau ia senang dan dapat. Setelah topik

ditentukan langkah selanjutnya membuat rancangan penelitian.

a. Kedekatan emosional

Apabifa seorang penufis teftarik pada topik sejarah fokal, misal tentang

sejarah desa di mana penulis dilahirkan-dan ingin berbakti pada desa itu,

menulis desa sendiri adalah paling strategis. Sebagai orang yang dihormati

dan-dipercaya harapannya demikian-mungkin penulis punya hubungan

dengan orang dalam, sehingga bukan saja dapat dukungan moral dari

iejabat desa, tetapi akan dengan mudah mendapatkan keterangan lisan,

almari arsip di kalurahan juga terbuka. Mungkin yang ditulis hanya sebuah

desa, tetapi desa itu pastilah mewakili jenisnya sehingga dapat dibuat

generalisasi. Lokasi yang begitu kecil seperti desa ternyata banyak

menyimpan persoalan. Apakah itu persoalan pertanahan, ekonomi, politik,

demografi, mobilitas sosial, kriminalitas dan lain-lain.

Bermula dari batasan geografis-orang mengatakan itu berarti pertanya-

an where, yaitu daerah atau desa mana yang menjadi objek penelitian.

Kemudian batasan waktu ditetapkan, dalam arti sumber tertulis dan sumber

lisan masih tersedia. Untuk desa-desa di Indonesia biasanya dapat dilacak

sampai tahun 1950-an-ini berarti pertanyaan tentang when. Selanjutnya,

siapa saja yang terlibat di dalamnya; misalnya tentang pertanahan tentu

dapat dilacak siapa saja yang telah melakukan transaksi dan identitasnya, itu

tentang pertanyaan who. Kemudian perlu diketahui apa yang dikerjakan oleh
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siapa, ini pertanyaan what. Apabila kasus tanah, apa saja yang dikerjakan:
jual, beli, sewa, gadai, bagi hasil, hibah? Apa motivasi tiap-tiap perbuatan,
pertanyaan tentang why. Pertanyaan secara umum dapat pula diajukan
misalnya apa yang terjadi dalam kasus tanah itu dan bagaimana hal itu bisa
terjadi' Ini berarti penulis harus membagi-bagi peristiwa, periodisasi, ke dalam
babakan waktu. Misafnya melalui pengafaman atau bacaan awaf ditemukan
bahwa di desa yang kita teliti ada proses pemiskinan, yaitu para petani tidak
lagi punya tanah. proses ke arah itulah yang jadi pertanyaan how,
bagaimana terjadinya.

b. Kedekatan intelektual

Diandaikan apabifa seseorang sudah membaca-baca topik yang
mempunyai kedekatan emosional dengan dirinya. Tentu saja, jika seseorang
tertarik masalah pedesaan, pasti buku-buku yang terkait dengan masalah itu,
petani, tanah, geografi pedesaan, ekonomi pedesaan, ekonomi, politik dan
sebagainya sudah dibaca. Dengan demikian, penulis dapat menempatkan
desanya dalam "potret" persoalan pedesaan.
- 

Khusus masarah pertanahan-mungkin penuris juga aktivis LSM,
sehingga tingkat kepedulian itu tidak hanya intelektual, namun juga aksi-dia
sudah punya konsep, misalnya tentang pemiskinan petani. Akan tetapi,
generalisasi semacam itu hanyalah anggapan awal yang harus dibuktikan
melalui penelitian, jangan sampai menjadi gagasan yang punya harga mati.

Risiko lain, apabila seseorang terlibat secara emosional ialah per-
timbangan intelektualnya akan dipengaruhi emosi sehingga sejarah berubah
menjadi pengadiran. padahar sejarah adarah ilmu empiris yang harus
menghindari penilaian yang subjektif. Kedekatan emosional itu harus diakui
secara jujur supaya orang dapat membuat jarak.

c. Rencana Penelitian

Penelitian sejarah bertujuan merekonstruksi objek yang telah terjadi
pada masa lalu secara sistematis dan objektif dan mengkaji bagaimana
kaitannya dengan kondisi masa kini (Moehnilabib, 2003:46). Objek tersebut
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bisa berupa benda-benda historis, peristiwa-peristiwa historis, gejala-gejala

atau hubungan-hubungan yang berdimensi historis. Rekonstruksi dilakukan

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis

bukti-bukti yang berkaitan dengan objek historis tersebut.

Sebelum proses rekonstruksi berlangsung, peneliti harus membuat

rencana penelitian, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk sebuah

lembaga. Rencana penelitian itu harus berisi: a. pemasalahan, b. historiografi,

c. sumber sejarah, d. Garis Besar (Kuntowijoyo, 1995: 95).

Dalam permasalahan, perlu dikemukakan masalah pokok yang akan

diteliti. Mengapa perlu diteliti sejarahnya. Memaparkan maksud dan tujuan

penelitian. Luasan dan batas penelitian dalam ruang dan waktu. Teori dan

konsep apa yang dipakai.

Dalam historiografi, perlu dikemukakan sejarah penulisan dalam

bidang yang akan diteliti. Kalau objek kajian mengambil soal tanah, seluruh

penelitian sejarah mengenai tanah harus direview. Dengan review itu akan

diketahui apa kekurangan para peneliti terdahulu, dan apa yang masih perlu

diteliti. Jika tulisan peneliti menguatkan, meneruskan, dan membantah

sebuah tulisan dengan objek kasus yang sama, biarlah orang tahu. Apabila

penelitian itu sangat orisinal, dan tidak ada historiografinya, kadang-kadang

historiografi diganti dengan bibliografi. Bibliografi ini isinya sama dengan

historiografi.

Sebelum memulai penelitian lapangan, orang harus tahu surnber

sejarah yang akan dicari, bagaimana mencari dan di mana dicari. Misalnya,

soal tanah harus dicari data tentang akad tanah. Data ini bisa diketemukan

dengan membaca, sebagian lain bisa dengan wawancara atau sumber lisan.

Di kelurahan dan kabupaten ada data mengenai daftar perpindahan tanah

dari satu pemilik ke pemilik baru. Data itu dapat dibaca, sementara peneliti

juga dapat bertanya pada orang-orang yang bersangkutan.

Garis besar penelitian harus segera tampak, memang penelitian

sejarah dan bukan penelitian sosial. Lebih baik garis besar itu terurai
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sehingga dengan mudah orang membaca. Yanglebih penting lagi ialah garis

besar itu dapat berubah. Garis besar sementara itu sangat berguna dalam

proses penelitian sebab setiap data dapat langsung dimasukkan dalam bab-

babnya.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Usaha sejarawan dalam rangka memilih sesuatu subjek dan

mengumpulkan informasi mengenai subjek disebut heuristik. Heuristik sejarah

pada hakikatnya tidak berbeda dengan kegiatan bibliografis yang lain sejauh

menyangkut buku-buku yang tercetak. Akan tetapi, sejarawan harus

mempergunakan banyak material yang tidak terdapat dalam buku-buku.

Untuk mengatasi kebingungan atas banyaknya material, maka sejarawan

harus setektif dalam memilih sumber. Sumber yang dikumpulkan harus sesuai

dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Misalnya saja seseorang akan

melakukan penelitian konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sumber apa yang harus

ditemukan oleh seorang peneliti? Sumber itu, menurut bahannya, dapat dibagi

dua: tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan ariifak. Selain itu karena topik

di atas termasuk sejarah kontemporer, pastilah ingatan orang akan peristiwa-

peristiwa antara tahun 1963-1966 masih banyak direkam. Apalagi dengan topik

yang kontemporer, tentu sumber-sumber lisan banyak tersedia, karena itu

peneliti harus melacaknya melalui sejarah lisan. Demikian pula, karena objek

kajian adalah sejarah politiki sumber yang berupa surat-surat keputusan

pemerintah pasti tersedia.

a. Dokumen Tertulis

Jika penulis sudah menentukan perrmasalahan yang akan ditulis dan

lokasinya, yaitu Indonesia-Malaysia, kemudian rentangan waktu, 1963-1966.

Tahun 1963 sebagai permulaan konflik antara Indonesia-Malaysia karena

munculnya kabar pembentukan negara Federasi Malaysia oleh pemerintah

kolonial Inggris. Konflik ini diakhiri tahun 1966, setelah Indonesia di bawah

Presiden Soekarno, gagal membendung pembentukan negara Federasi
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Malaysia, terfebih karena di dafam negeri Indonesia mengalami perubahan
politik dari Soekarno ke Suharto setelah adanya peristiwa G30S. perubahan
politik ini menyebabkan berubahnya kebijakan politik sehingga konflik antara
Indonesia-Malaysia berakhir dengan damai,

Dengan persoalan yang sudah tergambar jelas, peneliti mulai mencari
sumber sejarah. Pada tingkat ini, sebelum melalui keabsahan dan inter-
pretasi-masih disebut data sejarah, belum menjadi fakta sejarah.

Dokumen tertulis dapat berupa surat-surat, notulen rapat, surat
keputusan seperti keppres, kepmen dan lain-lain. Surat dapat berupa surat
pribadi, dinas kepada pribadi dan sebaliknya, antardinas. Surat semacam itu
dapat ditemukan di almari pribadi atau dinas. Notulen rapat dinas dapat
dtemukan di kantor, dan notulen rapat militer dapat dilacak di kantor arsip
militer.

b. Artifak

Afiifak dapat berupa foto-foto, bangunan, atau alat-alat yang lain. Foto
sangat mungkin dimiliki oleh pemerintah. Foto-foto ketika apel para
dukarelawan yang hendak dikirim ke perbatasan Kalimantan Utara. Foto
ketika Presiden Soekarno memimpin rapat di antara para menteri dan
petinggi militer di lstana Negara. Foto-foto yang berlokasi di perbatasan
Kalimantan Utara yang menggambarkan kesiapan prajurit TNI bersama para
sukarelawan. Demikian juga data lain tentang pakaian, kendaraan tempur,
jenis persenjataan, mungkin terungkap lewat foto. Bangunan bersejarah yang
pernah dipakai untuk rapat-rapat. Lapangan atau stadion yang pernah dipakai
untuk apel para sukarelawan. Namun, sedapat mungkin peneliti menemukan
bangunan yang masih asli, belum mengalami perubahan atau renovasi.

Menurut urutan penyampaiannya, sumber itu dapat dibagi ke dalam
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah disebut primer bila
disampaikan oleh saksi mata. Misalnya, catatan rapat, daftar peserta rapat,
daftar sukarelawan dan arsip-arsip laporan intelijen. Apa yang disebut sumber
primer oleh sejarawan, misalnya arsip-arsip negara, sering disebut sumber
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sekunder dalam penelitian ilmu sosial. Dalam ilmu sosiaf, yang dianggap
sumber primer adalah wawancara langsung pada responden. Sedangkan
ilmu sejarah sumber sekunder ialah yang disampaikan oleh bukan saksi
mata. Sejarawan tidak mempersoalkan sumber primer atau sekunder
seandainya hanya terdapat satu sumber. Misalnya data sejarah tentang
jumlah murid sekolah pada abad ke-19, sejarawan hanya bergantung pada
laporan tercetak. Sejarawan wajib menuliskan dari mana data itu diperoleh,
baik primer maupun sekunder.

c. Sumber Lisan

Tradisi l isan telah menjadi sumber penulisan bagi antropolog dan
sejarawan. Akan tetapi, dalam ilmu sejarah penggunaan tradisi l isan
merupakan hal yang baru. Di Indonesia kegiatan sejarah lisan sebagai
penyediaan sumber dimulai oleh Arsip Nasional Rl sejak tahun 1973.
Penataran-penataran untuk melatih pewawancara sudah sering dilakukan,
Pengumpulan sumber sejarah lisan mempunyai teknik-teknik dan prasarana
tersendiri. Pekerjaan yang terpenting, yang langsung mengenai pengumpulan
iejarah lisan ialah wawancara, menyalin, dan menyunting. selanjutnya
sebagai sumber, sama halnya dengan bahan arsip atau perpustakaan ialah
sebagaimana dapat memberikan pelayanan kepada peminat dan publik.

Selain sebagai metode dan sebagai penyedia sumber,sejarah lisan
mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan subtansi
penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 1gg5: 2s).pertama, dengan sifatnya
kontemporer sejarah lisan memberikan kemungkinan yang hampir-hampir tak
terbatas untuk menggali pelaku-pelakunya. Kedua, sejarah lisan dapat
mencapai pelaku-pelaku sejarah yang tidak disebutkan dalam dokumen.
Dengan demikian, dapat mengubah citra sejarah yang elitis kepada citra
sejarah yang egalitarian. Ketiga, sejarah lisan memungkinkan perluasan
permasalahan sejarah karena sejarah tidak lagi dibatasi dengan adanya
dokumen tertulis.
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Apabila peneliti hendak melengkapi sumber tertulis, ia sebaiknya
menggali informasi lisan yang diperoleh melalui wawancara. Dalam hal ini,
peneliti mewawancarai pefaku sejarah yang masih hidup. Sebelum
wawancara dilaksanakan ada baiknya peneliti membaca buku pedoman
wawancara, kemudian membuat catatan mengenai siapa saja pelaku sejarah
yang hendak diwawancarai. Langkah selanjutnya peneliti menyusun daftar
pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara. Sebelum bertanya
sesuatu, ada baiknya jika peneliti sudah banyak membaca buku. Apakah
wawancara cukup ditufis tangan atau direkam dengan afat perekam? Lebih
baik, seandainya wawancara direkam dengan tape recorder atau alat
perekam lainnya, karena semua informasi akan terekam. Meskipun tidak
semua informasi yang terekam nantinya bisa dipakai sebagai sumber, tetapi
bagi peneliti rekaman itu akan menjadi koleksi pribadi.

Dalam wawancara ada dua syarat yang harus dipenuhi peneliti.
Pertama, harus dikuasai sungguh-sungguh bagaimana mengoperasikan fape
recorder. Ada cara-cara tertentu bagaimana supaya suara-suara di luar tidak
t'erdengar, bagaimana supaya suara lebih keras atau lebih lunak, di mana
interviu dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan, bagaimana mengatur
supaya fape tidak mengganggu, bagaimana mengatur interviu bersama-
sama, atau beberapa keluarga menjadi satu.

Kedua, sebefum pergi wawancara belajarlah sebanyak-banyaknya.
Hal itu akan membuat peneliti percaya diri. Jangan terlalu banyak bertanya,
tetapi juga jangan kehilangan bahan pertanyaan. Jangan ada kesan
memaksa, pewawancara harus siap jadi pendengar. pewawancara harus
siap pertanyaan terurai, setidaknya ada daftar pertanyaan-berupa check tist.
sesampai di rumah, tape harus didengarkan lagi dan ditranskrip, lalu
dimintakan tanda tangan.

Untuk menghormati hak interviu, peneliti harus menanyakan apa
semua hasil wawancara bisa didengar orang. Ada interviu yang rahasianya
baru boleh dibuka ketika responden meninggal. fnterviu semacam itu, yang
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sifatnya konfidensial, biasanya disimpan di tempat yang aman, misalnya Arsip

Nasional.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Apabila seorang sejarawan ingin menulis sejarah politik, tentang Sarekat

lslam di Surakarta, 1911-1940. Seorang sejarawan tentu sudah belajar dari

sumber sekunder mengenai dualisme kekuasaan, di satu pihak ada Belanda dan

di lain pihak ada kekuasaan pribumi, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran.

Birokrasi, pegawai,penduduk, kebudayaan, dan kehidupan sehari-hari mengikuti

dual isme i tu.

Setelah peneliti mengetahui secara persis topiknya dan sumber sudah

dikumpulkan, tahap berikutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi ada

dua macam: otentisitas atau kritik ekstern dan kredibilitas atau kritik intern.

a. Autentisitas (Kritik Ekstern)

Jika seorang sejarawan menemukan sebuah surat, notulen rapat, dan

daftar langganan majalah tertentu. Kertasnya sudah menguning, baik surat,

notulen, atau daftar. Untuk membuktikan keaslian sumber, rasanya terlalu

mengada-ada, sebab untuk apa orang memalsukan dokumen yang tak

berharga itu? Surat, notulen, dan daftar itu harus diteliti kertasnya, tintanya,

gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, huruf-

nya, dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui autentisitasnya.

Selain pada dokumen tertulis, juga pada artifak, sumber lisan, dan sumber

kuantitatif, harus dibuktikan keasliannya.

Untuk mempermudah sejarawan melakukan kritik ekstern sebaiknya ia

mengajukan pertanyaan (Basri, 2006:70):

1) Pertanyaan yang mengungkap tentang waktu sumber itu dibuat "kapan

sumber itu dibuat?" Dalam hal ini peneliti harus menemukan tanggal

sumber atau dokumen itu dibuat. Setelah tanggal itu dapat ditemukan lalu

dihubungkan dengan materi sumber untuk mengetahui apakah ada

anakronisme (tidak bertentangan dengan zaman). Misalnya, sebuah
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2)

3)

4)

dokumen, diklaim sudah diketik pada awal abad ke-10, maka pengakuan

itu tidak benar karena mesin ketik baru ditemukan pada abad 19.

Menyelidiki materi sumber, seperti: jenis kertas, jenis tinta, usia tinta,

tanda tangan, stempel, gaya bahasa dan sebagainya.

Mengidentifikasi siapa pengarang yang sebenarnya, dengan cara

mengidentifikasi: kemiripan tulisan, jenis huruf yang sering dipakai, gaya

bahasa atau penulisan, serta ciri-ciri tanda tangan pengarang.

Dengan mengajukan pertanyaan "di mana sumber itu dibuat?" kegiatan ini

berarti ingin memastikan tempat atau lokasi pembuatan sumber. Antara

tempat pembuatan dengan tempat penyimpanan sumber, termasuk

tempat terbit fi ika diterbitkan) dapat saja berbeda. Misalnya, sebuah

sumber (katakanlah sebuah karya ilmiah atau ensiklopedi), tempat

pembuatannya di kota Bandung diterbitkan di salah satu penerbit di

Jakarta, lalu disimpan di perpustakaan di berbagai kota di Indonesia. Jika

bentuknya seperti ini, sampai kurun waktu tertentu tidak terlalu sulit untuk

melacak dan mencarinya. Akan tetapi, j ika sumber itu milik swasta atau

pribadi atau arsip negara (rahasia) yang kebanyakan tidak dipublikasikan
untuk umum, maka melacaknya cukup sul i t ,  meskipun tetap harus dicar i

dan ditemukan.

Pertanyaan berikut ialah "dari bahan apa sumber itu dibuat?" Apakah

terbuat dari kertas, daun (daun lontar), kulit binatang, kulit kayu, tulang,

ukiran pada batu? Semua bahan-bahan yang digunakan itu, akan menjadi

bahan pertimbangan dalam proses analisis selanjutnya karena masing-

masing bahan memang pernah digunakan oleh manusia pada masa silam

dalam kurun jaman tertentu, Sebelum bangsa Indonesia mengenal kertas

misalnya, maka yang digunakan sebagai sarana komunikasi surat

menyurat adalah daun lontar. Bangsa Mesir Kuna, misalnya sejak 4000

SM telah mengenal huruf, mereka menulis di atas daun Papirus

(Koentjoroningrat, 1974: 22). Di awal munculnya agama lslam 571 M,
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penulisan wahyu banyak menggunakan pelepah daun kurma, kulit kayu,
termasuk tulang.

b. Kredibilitas (Kritik Intern)

Apabila sejarawan sudah memutuskan bahwa suatu dokumen itu
autentik, langkah selanjutnya ia harus meneliti apakah dokumen itu bisa
dipercaya. Misalnya, sejarawan ingin meneliti surat pengangkatan seseorang
sebagai ketua koperasi batik. Harus dibuktikan apakah benar Sarekat lslam
punya koperasi batik, tahun itu ketua koperasinya lowong, orang itu adafah
anggota Sarekat lslam. Melihat kredibilitas foto-misalnya foto ucapan selamat
dalam upacara penyumpahan-itu akan tampak dalam pertanyaan apakah
waktu itu sudah lazim ada ucapan selamat atas pengangkatan seseorang,
Jika semuanya positif, tidak ada cara lain kecuali mengakui bahwa dokumen
itu kredibel.

Pada prinsipnya, kritik intern bermaksud menggunakan isi kandungan
sumber, yakni ingin mengetahui "apa" dan "bagaimana" isi kandungan
tersebut. Selain itu untuk mengetahu tujuan pengarang menulis sumber
t'ersebut, setelah itu diajukan pertanyaan, "benarkah" ini tulisan pengarang
dimaksud? Secara rinci kritik intern ini bertujuan mengungkap kredibilitas dan
validitas isi sumber, menyelami alam pemikiran pengarang, kondisi mental
atau kejujuran intelektual serta keyakinan (Basri, 2006:72).

4. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi sering dianggap sebagai biang subjektivitas. Sebagian
pendapat itu benar, tetapi sebagian salah. Dikatakan benar, karena tanpa
penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur, akan
mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain
dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Oleh karena itu, subjektivitas
penulis sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi itu dua macam, yaitu
analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 1995: 105).
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Sebagai contoh interpretasi, akan dipakai sejarah kota. Meskipun sejarah

kota itu macam-macam, bisa berupa sejarah pendidikan, sejarah kependudukan,

sejarah kriminalitas, sejarah politik, sejarah birokrasi, sejarah ekonomi dan

sebagainya. Sejarah kota yang dimaksud akan mengambil periode yang amat

penting, yaitu pembangunan kota sesudah revolusi. Jadi, judul tulisan itu kira-kira

adalah "Masa Rekonstruksi: Yogyakarta, 1 950-1 955".

Contoh lain lagi, apakah artinya tugu di tengah kota, tari bedaya, gamelan

sekaten dan lain sebagainya. Lingkungan manusia penuh dengan simbol-simbol

yang menuntut interpretasi. Gejala itu hanya bisa dipahami lewat interpretasi dan

tidak lewat eksplanasi kausal (Kartodirdjo, 1992: 221).

a. Analisis

Analisis berarti menguraikan. Kadang-kadang sebuah sumber

mengandung beberapa kemungkinan. Misalnya, ditemukan daftar pengurus

suatu ormas di kota. Menurut kelompok sosialnya, di situ ada petani

bertanah, pedagang, pegawai negeri, petani tak bertanah, orang swasta,

guru, tukang, mandor, dapat disimpulkan bahwa ormas itu terbuka untuk

iemua orang. Jadi, ormas itu bukan khusus untuk petani bertanah, tetapijuga

untuk petani tak bertanah, pedagang, pegawai negeri dan sebagainya.

Mungkin soal petani bertanah dan tak bertanah harus dicari dengan cara lain,

sebab dalam daftar pengurus tidak mungkin dicantumkan kekayaan, paling-

paling pekerjaan. Setetah analisis itu ditemukan fakta bahwa pada tahun itu

ormas tertentu bersifat terbuka berdasarkan data yang ada.

Ada informasi bahwa harga tanah naik, dapat ditemukan dari data-data

kecamatan dalam kota. Setelah melalui analisis statistik atau melalui

persentase biasa, ditemukan fakta bahwa harga tanah dalam kota naik,

Dalam demografi dapat ditemukan bahwa secara total terjadi integrasi. Hal

ini sesuai dengan data dari kecamatan dalam kota yang menunjukkan

semakin banyak pendatang dari luar daerah.
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b. Srnfesis

Sintesis berarti menyatukan. Setelah ada data tentang pertempuran,

rapat-rapat, mobilisasi massa, penggantian pejabat, pembunuhan, orang-

orang mengungsi, pengibaran dan penurunan bendera, ditemukan fakta

bahwa telah terjadi revolusi. Jadi, revolusi adalah hasil interpretasi setelah

data-data dikelompokkan menjadi satu. "Mengelompokkan" data itu hanya

mungkin kalau peneliti punya konsep. Revolusi adalah generalisasi

konseptual yang diperoleh melalui pembacaan. Dalam interpretasi-baik

analisis maupun sintesis-orang bisa berbeda pendapat. Perbedaan

interpretasi itu sah, meskipun datanya sama,

Misalnya, dari pembacaan diketahui bahwa ada anggota laskar yang

kemudian tidak menjadi tentara, proses ini disebut demobilisasi. Sesuai data

yang terkumpul ternyata ada ketegangan antara profesionalisme dan

amatirisme. Menurut data yang berhasil dikumpulkan tentang kriminalitas,

ada jenis kriminalitas, yaitu organized crime, mungkin ini kelanjutan dari yang

sebelumnya disebut gerayak. Sesuai data yang terkumpul tentang

pbrtumbuhan pasar ditemukan fakta bahwa ada perluasan kota.

Kadang-kadang perbedaan antara analisis dan sintesis itu dapat

diabaikan, sekalipun dua hal itu penting untuk proses berpikir. Sejarawan

menyebutnya dengan interpretasi, atau analisis sejarah, tidak pernah

menyebut sintesis sejarah. Sama halnya, orang selalu mengatakan analisis

statistik untuk analisis dan sintesis.

Kadang-kadang antara data dan fakta hanya ada perbedaan ber-

tingkat, jadi tidak kategoris. Seperti pekerjaan detektif, kalau yang dicari

sebab kematian-dan bukan ada dan tidaknya pembunuhan-data tentang

pisau yang berdarah sudah sangat dekat dengan fakta. Demikian pula bagi

sejarawan, kalau yang dicari adanya rapat dan bukan revolusi, data berupa

notulen rapat sudah sangat dekat dengan fakta.
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5. Histeriografi (Penulisan)

Tahapan akhir dari  sebuah penel i t ian ialah penul isan. Penul isan adalah
puncak segala-galanya karena apa yang dituliskan itulah sejarah-yaitu hrsfoire-

recite, sejarah sebagaimana yang dikisahkan, yang mencoba menangkap dan

memahami histoire-realite, sejarah-sebagaimanaterjadinya. Suatu penelitian

tanpa penulisan, kurang memiliki arti, sebaliknya suatu penulisan tanpa

penelitian, tak lebih dari rekonstruksi tanpa pembuktian. Maka kedua-duanya

merupakan hal yang sama penting (Abdul lah, et.al . ,  eds.,  1985: xi i i ) .  Hasi l

penulisan sejarah inilah yang disebut Historiografi.

Hasil pengerjaan studi sejarah yang akademis atau kritis, yang berusaha

sejauh mungkin mencari "kebenaran" historis dari setiap fakta, bermula dari

suatu pertanyaan pokok. Bermula dari pertanyaan pokok inilah, berbagai

keharusan konseptual dilakukan dan bermacam proses pengerjaan penelitian

dan penulisan dijalani. Dengan bahasa slogan, dapat dikatakan bahwa "tanpa

pertanyaan, tak ada sejarah".

. Penulisan meliputi penguasaan ejaan, tata bahasa, tata tulis, konvensi

urutan-urutan bagian tulisan, susunan bibliografi dan lain sebagainya. Dalam hal

ini diperlukan kecermatan, ketelitian, konsistensi mengikuti standar yang telah

disepakati.

Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting. Kalau dalam

sosiologi "alur lurus" tidak menjadi masalah, tidak demikian dengan sejarah.

Demikianlah, misalnya, seseorang akan meneliti, "Perubahan Sosial di

Semarang, 1950-1990'.

Dalam penulisan sosiologi, angka tahun tidak penting, karena ilmu sosial

biasanya berbicara masalah kontemporer. Dalam ilmu sosial, orang berpikir

tentang sistematika dan tidak tentang kronologi. Misalnya, orang akan membagi

bab dari yang besar ke yang kecil, atau dari yang luas ke yang sempit atau dari

yang konkret ke yang abstrak atau sebaliknya. Dalam sumpah pemuda dikatakan

secara sitematis, "satu nusa, satu bangsa, satu bahasa". Sumpah itu merujuk
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tempat, penduduk, dan pengikat; jadi bergerak dari yang konkret ke yang

abstrak.

Dalam ilmu sosial, perubahan akan dikerjakan dengan sistematika:

perubahan ekonomi, perubahan masyarakat, perubahan politik, dan perubahan

kebudayaan. Dalam sejarah perubahan sosial itu akan diurutkan kronologinya,

Misalnya, penulisan itu akan tampak sebagai berikut: Semarang sekitar 1950,

1950-1960, 1960-1970, 1970-1980, 1980-1990, dan Semarang sekitar 1990,

Perubahan tiap-tiap dasawarsa dapat diukur dengan transportasi atau dengan

ukuran lain. Misalnya, ternyata Semarang berubah dari daerah pejalan kaki,

sepeda dan andong, sepeda motor, angkutan kol, dan bus kota dan antarkota.

Kalau memakai ukuran yang lebih total, setiap periode harus ada "tenaga

pendorong" (driving force) masing-masing. Misalnya, peranan pendidikan untuk

periode pertama, peranan organisasi politik untuk periode kedua, peranan politik

untuk periode ketiga, dan peranan organisasi ekonomi untuk periode keempat.

Format karya sejarah selain ditulis secara lugas, juga jelas, detail,

kronologis, dan menggunakan gaya bahasa sastra sebagai bagian dari seni,

selaln itu pertimbangan-pertimbangan filosofis pun tidak boleh diabaikan, karena

merupakan bagian dari fi lsafat (Maarif, 1985:13). Hal itu dimaksudkan agar

sejarah lebih arif dan mempunyai prinsip-prinsip dasar yang kuat sehingga

sejarah bukan sekadar laporan peristiwa masa lalu manusia, tetapi benar-benar

mempunyai makna filosofi bagi kehidupan manusia kini dan mendatang

(Gottschalk, 1986: 6). Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga

bagian (Kuntowijoyo, 1995: 107): (a) Pengantar; (b) Hasil Penelitian; dan (c)

Kesimpulan.

a. Pengantar

Pengantar berisi tentang permasalahan, latar belakang (berupa

lintasan sejarah), historiografi dan pendapat penulis tentang tulisan orang

lain, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian, teori, dan

konsep yang dipakai serta sumber-sumber sejarah. Jangan lupa, pembaca
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b.

akan melihat apakah pertanyaan yang dirumuskan peneliti sudah terjawab

atau belum.

Hasil Penelitian

Dalam bab-bab inilah ditunjukkan kebolehan penulis dalam melakukan

penelitian dan penyajian. Profesionalisme penulis tampak dalam per-

tanggungjawaban. Tanggung jawab itu terletak dalam catatan dan lampiran.

Setiap fakta yang ditulis harus disertai dengan data yang mendukung.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini penulis mengemukakan generalisasi dari yang

telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan alasan pentingnya penelitian.

lsi kesimpulan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan

penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terikat secara substantif

terhadap temuan-temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahas-

8fl, namun yang benar-benar relevan dan dapat memperkaya temuan

penelitian yang diperoleh.
' 

Dalam kesimpulan, generalisasi penulis akan tampak apakah penulis

melanjutkan, menerima, memberi catatan, atau menolak generalisasi yang

sudah ada. Misalnya, Clifford Geertz dalam penelitiannya tentang Mojokuto

dan Tabanan mencoba memberi catatan atas tipe ideal Weber bahwa kaum

reformis itu pembaru, dengan persetujuannya bahwa kaum reformis lslam di

Mojokuto adalah homo economicus, tetapi di Tabanan justru kau

bangsawanlah yang punya etika ekonomi. Demikian pula Lance Castle dalam

penelitiannya tentang industri rokok di Kudus, memberi catatan bahwa orang-

orang lslam kalah berani berspekulasi dengan pedagang Cina.

Penelitian Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, yang melukiskan

konflik antara priyayi dengan orang kecil telah menolak generalisasi M.C.

Ricklefs dalam A History of Modern lndonesia yang menggambarkan

peristiwa itu sebagai konflik antara santri dengan abangan. Dalam penelitian
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sejarah Semarang, siapa tahu kalau kaum abangan, tradisionalis, dan

mantan-priyayi juga memiliki etika ekonomi.

Sartono Kartodirdjo dalam penelitiannya tentang "Pemberontakan

Petani di Banten, 1888", telah "menemukan" petani dan ulama. Penelitian itu

sungguh mempunyai makna sosial di tengah masyarakat yang didominasi

oleh pegawai negeri (dulu oleh priyayi) dan ulama mengalami marjinalisasi.

Apakah signifikansi sosial dari penelitian sejarah lokal? Dengan

sejarah lokal orang tahu tahap sejarah yang sedang dijalani sehingga bisa

membandingkan dengan daerah lain yang kurang lebih sama tingkat

perkembangannya. Dengan demikian, unsur sejarah lokal bermakna karena

dapat dihubungkan dengan konteks makro serta dapat dicakup dalam

generalisasi, umpamanya, seberapa jauh suatu kasus lokal itu representatif

bagi gejala umum tingkat nasional antara lain dalam rangka proses inovasi

atau transformasi (Kartodirdjo, 1992:74). Proses ini biasanya membawa

dampak, antara lain konflik sosial antara beberapa golongan elite. Mengenai

proses semacam ini bukan tingkat kejadiannya yang penting, tetapi mengenai

liualitas sama pentingnya.

Bagaimanapun juga, kesimpulan sebuah penelitian sejarah seringkali

menghasilkan , perspektif baru. Sejarawan dan pembaca sejarah memang

mendambakan perspektif, namun pendekatan yang berbeda terhadap masa

dan masalah yang sama tidak selalu menghasilkan pengertian yang

mendalam (Frederick, Soeroto, 2005:178). Persoalan yang muncul kemudian

adalah pertentangan mengenai fakta-fakta dasar. Persoalan sejarah

semacam ini umum dan wajar saja. Lebih sukar lagi kalau membahas

kejadian yang amat penting atau tokoh termasyur. Contoh yang masih dekat

adalah lahirnya Proklamasi Kemerdekaan. Pada umumnya kejadian penting

ini dianggap aman secara faktual dan diketahui secara sempurna sampai hal-

hal yang paling kecil. Akan tetapi, kenyataannya lain, saksi mata serta

peserta utama pada kejadian 17 Agustus 1945 itu bahkan tidak sependapat

mengenai apa dan mengapa terjadi demikian. Selanjutnya, perhitungan dua
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tokoh penting mengenai kelahiran Proklamasi. Keduanya jelas ekali tidak

sependapat dalam beberapa hal pokok. Apakah timbulnya persoalan

semacam ini mengurangi arti pentingnya proklamasi? Meskipun seluk beluk

suatu kejadian kurang jelas sesudah dilakukan, namun kekurangjelasan itu

tidak mengurangi pentingnya kejadian itu sebagai kejadian. Tugas ahli

sejarah serta pembaca sejarah, jika dihadapkan persoalan semacam ini,

adalah mencari alasan-alasan yang menyebabkan para saksi itu berbeda,

termasuk dalam hal fakta-fakta dasar. Metode sejarah membantu sejarawan

memecahkan persoalan ini, Metode sejarah menuntut sejarawan untuk

memeriksa semua sumber dan bukti yang ada, sampai jumlah kemungkinan-

kemungkinan makin dipersempit dan kebenaran makin dekat.

E. Penelitian Sejarah Sosial

Sejarah sosial lahir pada abad XX, merupakan reaksi terhadap penulisan

sejarah yang selama ini didominasi oleh sejarah politik. Sejarah politik berupaya

untuk menjelaskan kehidupan manusia pada masa lampau yang erat kaitannya

dengan'kekuasaan, ide-ide tentang bagaimana memperoleh kekuasaan, legitimasi

kekuasaan, melaksanakan, dan mempertahankannya. Oleh karena itu, sejarah

politik bertumpu pada kegiatan-kegiatan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh

orang-orang besar, pahlawan-pahlawan atau ksatria (the great man theory).

Selama dominasi sejarah politik tetap kuat, salah satu manifestasinya adalah

adanya perlawanan yang gigih terhadap setiap perluasan ruang lingkup studi

sejarah. Pada abad 18 ilmu-ilmu sosial berkembang demikian cepat, dengan

lahirnya cabang-cabang ilmu baru seperti sosiologi politik, antropologi politik,

ekonomi politik, demografi, dengan menggunakan pendekatan analisis statistik

matematis. Pertumbuhan ini membawa persaingan yang sehat dalam perkembang-

an penulisan sejarah sosial. Namun baru pada abad XX para pendukung sejarah

sosial mencapai kesuksesan yang berarti. Sejarah politiUkonvensional terus

berkembang dalam bentuk sejarah politik analitis, dengan menggunakan pendekat-

an ilmu-ilmu sosial.
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Sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang sangat luas dan beraneka-

ragam. Kebanyakan sejarah sosial yang erat dengan sejarah ekonomi sehingga

menjadi semacam sejarah sosial-ekonomi. Tulisan Marc Bloc French Rural History,

misalnya, bukan semata-mata sejarah dari petani, tetapi juga masyarakat desa

dalam arti sosial ekonomi (Kuntowijoyo,1994:33).

Perkembangan sejarah sosial menjadi semakin pesat. Tema-tema seperti

sejarah sebuah kelas, terutama sejarah kaum buruh, menjadi tema yang penting

dalam sejarah sosial di Inggris, dan tentu saja juga bagi kebanyakan penulis sejarah

yang berhaluan Marxis. Demikian pula, tulisan Sartono Kartodirdjo Peasants'Revolt

of Banten in 1888 juga merupakan karya sejarah yang bertemakan sosial. Tema-

tema yang lain misalnya kemiskinan, perbanditan, kekerasan, kriminalitas dan lain-

lain yang berkaitan dengan masalah sosial dapat menjadi lahan garapan sejarah

sosial.

Penelitian dan penulisan sejarah sosial menurut Hobsbawn (Dalam

Kuntowijoyo, 1994: 36) memerlukan sebuah model, yang sekalipun tidak sangat

formal dan terperinci strukturnya, setidak-tidaknya sebagai sebuah kerangka akan

tampak'lingkaran pusat (central nexus) atau lingkar hubungan dari permasalahan

yang akan digarap. Seperti diketahui bahwa sebuah sistem sosial merupakan

kesatuan dari unit-unit yang saling berhubungan, demikian juga sebuah "sistem

sejarah" merupakan hubungan dari unit-unit yang menjadi satuan yang lebih besar.

Lingkaran sebab-akibat, pengaruh dan perbuatan dapat merupakan sebuah sistem

apabila strukturnya menjadi jelas. Contoh konkret dari sejarah sosial adalah tentang

posisi kaum borjuis pada zaman Renarssance di ltalia (abad ke 1S-ke 16). Mengapa

pada masa itu timbul kehidupan bangsa yang penuh dengan vitalitas dan kreativitas

dalam bidang kesenian, politik, perdagangan, dan militer. Kesemuanya itu tidak

dapat diterangkan tanpa menunjuk kepada latar belakang sosialnya, khususnya

struktur masyarakatnya. Dalam masa Abad Pertengahan sistem feodal membeda-

kan tiga golongan sosial; bangsawan, rohaniwan, dan golongan ketiga. Dalam

struktur sosial seperti itu tidak ada tempat bagi kaum pedagang. Karena profesinya

itu mereka adalah golongan bebas, tidak ada ikatan feodal yang membatasi
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lndakannya. Suasana bebas ltulah yang memungklnkan tlmbulnya InovaEl dAlam

pelbagai bidang dan kreativitas yang meledak dalam berbagai bidang' Tanpa kondisi

sosial semacam itu keunggulan sebagai etos peradaban tidak dapat dihayati

(Kartodirdjo, 1 992: 124).

Untuk melukiskan sebuah sistem sosial dari suatu kurun sejarah seperti

misalnya tulisan Marc Bloch mengenai feodalisme Eropa, model sangat penting'

Seorang sejarawan harus mampu membedakan antara model yang bersifat

sinkronis dan diakronis. Dalam sebuah model yang sinkronis masyarakat digambar-

kan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari struktur dan bagiannya' Pendekatan

struktural dan fungsional dalam ilmu-ilmu sosial merujuk pada model sinkronis yang

melihat potret masyarakat dalam keadaan statis, dalam keadaan waktu nol. Dalam

penelitian etnografis misalnya kita temukan lukisan deskriptif tentang pola integrasi

yang terperinci dari suatu masyarakat sama seperti halnya orang membuat tata

bahasa deskriptif untuk melukiskan bentuk-bentuk bahasa. Sebuah model sinkronis

lebih mengutamakan lukisan yang meluas dalam ruang dengan tidak memikirkan

terlalu banyak mengenai dimensi waktunya. Sebaliknya, model yang diakronis lebih

mengutamakan memanjangnya lukisan yang berdimensi waktu, dengan sedikit saja

luasan ruangan. Model sinkronis kebanyakan digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti

sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan juga arkeologi, sedangkan model

diakronis digunakan oleh ilmu sejarah.

F. Pendekatan Interdisipliner dalam Seiarah

Sebenarnya penyusunan cerita sejarah dapat dilakukan tanpa harus

menggunakan teori dan metodologi. Banyak karya sejarah yang ditulis secara

deskriptif naratif misalnya beberapa tulisan Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan;

Sedjarah Perdjuangan Nasional di Bidang Bersendjata; Memenuhi Panggilan Tugas'

Sebagian besar biografijuga ditulis secara deskriptif naratif.

Masalah teori dan metodologi sebagai bagian pokok ilmu sejarah mulai

diketengahkan apabila penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan

kejadian, tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-
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sebabnya, kondisi l ingkungannya, konteks sosio-kulturalnya. Pendeknya, Peneliti

secara mendalam hendak melakukan analisis tentang faktor-faktor kausal,

kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan

eksponen dari sejarah yang dikaji (Kartodirdio,1992:2)-

Metodologi dalam studi sejarah mau tak mau menuntut penyesuaian agar

dapat meningkatkan efektivitasnya" Penyesuaian itu akan tenrvujud sebagai perbaik'

an kerangka konseptual dan teoretis sebagai alat analitis. Hal ini dapat dilakukan

dengan meminjam pelbagai alat analitis dari i lmu sosial seperti sosiologi,

antropologi, politikologi dan lain sebagainya'

Pendekatan sosiologis sudah barang tentu akan meneropong segi-segi sosial

peristiwa yang dikaji. Misalnya golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-

nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi

dan lain sebagainya.

Pendekatan antropologis mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku

tokoh sejarah, status, gaya hidup serta sistem kepercayaan yang mendasari pola

hidup dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan politikologis menyoroti struktur

kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan sosial dan lain

sebagainya.

G. Contoh Format LaPoran

Format laporan penelitian, terutama penelitian kualitatif menggunakan format

bebas dan semi bebas. Penulisan laporan penelitian kuantitatif cenderung

menggunakan format tetap. Akan tetapi, paparan masing-masing bab dalam laporan

penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut"

' Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi (1) latar belakang masalah; (2) rumusan masalah;

(3) tujuan penelitian; (a) hipotesis penelitian; (5) asumsi penelitian; (6) ruang lingkup

dan keterbatasan penelitian; (7) kegunaan penelitian; dan (8) penegasan istilah.
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' , . Latar Belakang Masalah

Dalam bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan

kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktis yang

melatarbelakangi masalah yang diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini

dipaparkan secara ringkas tentang teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan

seminar dan diskusi ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang

terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang

dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara

tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Perumusan

masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup

masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.

Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan

lebih sering dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang

baik akan menampakkan variabel-variabel yang akan diteliti, jenis, atau sifat

hubungan antara variabel-variabel tersebut dan subjek penelitian. Selain itu,

rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti

memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang

diajukan. Contoh: Apakah terdapat hubungan antara tingkat kecerdasan siswa

SLfP dengan presfasl belajar mereka dalam mata pelajaran Bahasa lndonesia?

Rumusan masalah tersebut masih bersifat umum. Rumusan masalah

yang bersifat umum selanjutnya perlu dijabarkan ke dalam rumusan yang lebih

khusus. Contoh:

Apakah terdapat hubungan antara tingkat kecerdasan siswa SLTP dengan

penguasaan aspek kebahasaan?

Apakah terdapat hubungan antara tingkat kecerdasan siswa SLTP dengan

kemampuan membaca?
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3.

c. Apakah terdapat hubungan antara tingkat kecerdasan siswa SLTp dengan
kemampuan menulis?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam
penelitian. lsi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan
masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah
penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan
tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Contoh: Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya hubungan antara tingkat
kecerdasan siswa SLIP dengan presfasi belajar mereka dalam mata pelajaran
Bahasa lndonesia.

Rumusan tujuan penelitian yang bersifat umum ini selanjutnya dijabarkan
ke dalam rumusan tujuan yang lebih khusus, sebagaimana terlihat dalam contoh
berikut. secara rincitujuan penetitian ini adatah untuk mengetahui:
a. Besarnya hubungan antara tingkat kescerdasan siswa SLTp dengan

p-enguasaan aspek kebahasaan;

b. Besarnya hubungan antara tingkat kecerdasan siswa SLTp dengan
kemampuan membaca;

c. Besarnya hubungan antara tingkat kecerdasan siswa SLTp dengan
kemampuan menulis.

Hipotesis Penelitian

Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian.
Penelitian kuantitatif yang bersifat eksploratoris dan deskriptif tidak membutuh-
kan hipotesis. Oleh karena itu, subbab hipotesis penelitian tidak harus selalu ada
dalam laporan penel i t ian.

Secara prosedural hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti metakukan
kajian pustaka, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-
kesimpulan teoretis yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakan
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jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoretis dianggap

paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Namun secara teknis,

hipotesis penelitian dicantumkan dalam Bab | (Bab Pendahuluan) agar hubungan

antara masalah yang diteliti dan kemungkinan jawabannya menjadi lebih jelas.

Atas dasar inilah maka di dalam latar belakang masalah sudah harus ada

paparan tentang kajian pustaka yang relevan dalam bentuknya yang paling

ringkas.

Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. Artinya,

dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau

perbedaan antarvariabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan atau

keadaan perbedaan itu.

Contoh: Ada hubungan positif antara tingkat kecerdasan siswa SLIP dengan

presfasi belajar mereka dalam matapelajaran Bahasa lndonesia.

Rumusan hipotesis tersebut selanjutnya dapat dirumuskan ke dalam sub-

subhipotesis, sebagaimana terlihat dalam contoh berikut ini:

Apakah terdapat hubungan antara tingkat kecerdasan siswa SLTP dengan

Add hubungan positif antara tingkat kecerdasan siswa SLIP dengan penguasa-

an aspek kebahasaan;

Ada hubungan positif antara tingkat kecerdasan siswa SLIP dengan kemampu-

an membaca;

Ada hubungan positif antara tingkat kecerdasan siswa SLIP dengan kemampu-

an menulis.

Rumusan hipotesis yang baik hendaknya: (a) menyatakan pertautan

antara dua variabel atau lebih; (b) dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan;

(c) dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas; dan (d) dapat diuji secara

empiris"

5. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal

yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.
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Misalnya peneliti mengajukan asumsi bahwa sikap seseorang dapat diukur

dengan menggunakan skala sikap. Dalam hal ini tidak perlu membuktikan

kebenaran hal yang diasumsikannya itu, tetapi dapat langsung menggunakan

hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. Asumsi dapat bersifat substantif atau

metodologis. Asumsi substantif berhubungan dengan permasalahan penelitian,

sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian.

Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian

terutama bagi pengembangan ilmu atan pelaksanaan pembangunan dalam arti

luas. Dengan kata lain, uraian dalam subbab kegunaan penelitian berisi alasan

kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan

dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang

layak untuk di lakukan,

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
' 

Yang dikemukan pada bagian ruang lingkup adalah variabel-variabel yang

diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam bagian ini

dapat juga dipaparkan penjabaran variabel menjadi subvariabel beserta

in id ikator-ind ikatornya.

Keterbatasan penelitian tidak harus selalu ada dalam laporan penelitian.

Namun demikian, keterbatasan seringkali diperlukan agar pembaca dapat

menyikapi temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. Keterbatasan

penelitian menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam

penelitian. Keterbatasan yang sering dihadapi menyangkut dua hal. Pertama,

keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa dilakukan karena alasan-alasan

prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor logistik. Kedua, keterbatasan

penelitian berupa kendala yang bersumber dari adat, tradisi, etika, dan

kepercayaan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mencari data yang

di inginkan.

Dasar-Dasar Penelitian Sejarah
46

7.

I



8. Penegasan lstilah

Penegasan istilah diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan
pengertian atau kekurangjelasan makna seandainya penegasan istilah tidak
diberikan' lstilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang
berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam laporan
penelitian' Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok jika istilah
tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian.
Penegasan istilah disampaikan secara langsung, dalam arti tidak diuraikan asal-
usulnya. Penegasan istilah lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan
oleh peneliti.

Penegasan istilah dapat berbentuk definisi operasional variabel yang akan
diteliti ' Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal
yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak tangsung definisi operasional
itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan. Contoh definisi
operasional dari variabel "prestasi aritmatika" adalah kompetensi dalam bidang
aritmatika yang meliputi menambah, mengurangi, mengatikan, membagi, dan
meiggunakan desimal.

Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan karena dengan
teramatinya konsep atau konstruk yang diselidiki akan memudahkan
pengukurannya. Di samping itu, penyusunan definisi operasional memungkinkan
orang lain melakukan hal yang serupa sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti
terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

Bab ll Kajian Pustaka

Dalam kegiatan ilmiah, dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu
masalah haruslah menggunakan pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar
argumentasi dalam mengkaji persoalan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh
jawaban yang dapat diandalkan. Sebelum mengajukan hipotesis peneliti wajib
mengkaji teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.
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Teori yang dikaji tidak hanya teori yang mendukung, tetapi juga teori yang

bertentangan dengan kerangka berpikir peneliti.

Tujuan dilakukannya kajian pustaka adalah untuk (1) mengumpulkan dan

merumuskan informasi yang melatarbelakangi masalah penelitian dan merencana-

kan langkah-langkah penelitiant (2) meluaskan wawasan peneliti terhadap

permasalahan penelitian sebagai bahan untuk membahas dan menafsirkan temuan-

temuan penelitian.

Kajian pustaka memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoretis tentang objek

(variabel yang diteliti dan kesimpulan tentang yang antara lain berupa argumentasi

atas hipotesis yang diajukan dalam bab yang mendahuluinya. Untuk dapat memberi-

kan deskripsi teoretis terhadap variabel yang diteliti diperlukan adanya kajian teori

yang mendalam. Selanjutnya, argumentasi atas hipotesis yang diajukan menuntut

peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan penelitian

dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. Pembahasan

terhadap hasil penelitian tidak dilakukan secara terpisah dalam satu subbab

tersendiri.

Bahan kajian pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal

penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan

seminar dan diskusi ilmiah, terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga

lain. Akan lebih baik jika kajian teoretis dan telaah terhadap temuan-temuan

penelitian didasarkan pada kepustakaan primer. Sumber kepustakaan sekunder

dapat dipergunakan sebagai penunjang.

Berdasarkan kajian pustaka dapatlah diidentifikasi posisi dan peranan

penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks permasalahan yang lebih luas

serta sumbangan yang mungkin dapat diberikan pada perkembangan ilmu

pengetahuan terkait. Pada bagian akhir kajian pustaka perlu dikemukakan paparan

yang berisi penjelasan tentang pandangan atau kerangka berpikir yang digunakan

peneliti berdasarkan teori-teori yang dikaji.

Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada dua kriteria, yakni

(1) pr insip kemutakhiran (kecual i  untuk penel i t ian histor is) dan(2) pr insip relevansi.
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Prinsip kemutakhiran penting karena ilmu berkembang dengan cepat. Sebuah teori

yang efektif pada suatu periode mungkin sudah ditinggalkan pada periode

berikutnya. Dengan prinsip kenutakhiran, peneliti dapat berargumentasi berdasar

teori-teori yang pada waktu itu dipandang paling representatif. Hal serupa berlaku

juga terhadap telaah laporan-laporan penelitian. Prinsip relevansi diperlukan untuk

menghasilkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Bab ll l Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang (1) rancangan penelitian, (2) populasi dan

sampel, (3) instrumen penelitian, (4) Pengumpulan data, (5) analisis data,

1. Rancangan Penel i t ian

Penjelasan mengenai rancangan atau desain penelitian yang digunakan

perlu diberikan untuk setiap jenis penelitian, terutama penelitian eksperimental.

Rancangan penefitian diarlikan sebagai strategi mengatur latar belakang

penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik

variabel dan tujuan penelitian. Dalam penelitian eksperimental, rancangan

penelitian yang dipilih adalah yang paling memungkinkan peneliti untuk

mengendalikan variabel-variabel lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap

variabel-variabel terikat. Pemilihan rancangan penelitian dalam penelitian

eksperimental selalu mengacu pada hipotesis yang diuji.

Pada penelitian noneksperimental, bahasan dalam subbab rancangan

penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan ditinjau dari

tujuan dan sifatnya; apakah penelitian eksploratoris, deskriptif, eksplanatoris,

survei, atau yang lain. Di samping itu, dalam bagian ini dijelaskan pula variabel-

variabel yang dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antara variabel-

variabel tersebut.
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2. Populasi dan SamPel

lstilah populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian yang dilakukan

memakai sampel sebagai subjek penelitian. Akan tetapi jika sasaran

penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan

istilah subiek Penelitian.
penjelasan yang akurat tentang karakteristik populasi penelitian perlu

diberikan agar jumlah sampel dan cara pengambilannya dapat ditentukan secara

tepat. Tujuannya agar sampet yang dipitih benar-benar representatif, dalam arti

dapat mencerminkan keadaan populasinya secara cermat. Kerepresentatifan

sampel merupakan kriteria terpenting dalam pemilihan sampel dalam kaitannya

dengan maksud menggeneralisasikan hasil-hasil penelitian terhadap sampel ke

populasinya. Jika keadaan sampel semakin berbeda dengan karakteristik

populasinya, semakin besarlah kemungkinan kekeliruan dalam generalisasinya'

Jadi, hal-hal yang dibahas dalam bagian populasi dan sampel adalah: (a)

identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi atau subjek penelitian; (b)

prosedur dan teknik pengambilan sampel; dan (c) besarnya sampel'

lnstrumen Penelitian

Pada bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk mengukur

variabel yang diteliti. Sesudah itu barulah dipaparkan prosedur pengembangan

instrumen pengumpul data atau pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam

penelitian. Dengan cara ini akan terlihat apakah instrumen yang digunakan

sesuai dengan variabel yang diukur, paling tidak ditinjau dari segi isinya' sebuah

instrumen yang baik juga harus memenuhi persyaratan reliabilitas. Apabila

instrumen yang digunakan tidak dibuat sendiri oleh peneliti, tetap ada kewajiban

untuk melaporkan tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang dipakai'

Hal lain yang perlu diungkapkan dalam instrumen penelitian adalah cara

pemberian skor atau kode terhadap masing-masing butir pertanyaan/pernyataan'

Untuk alat dan bahan, harus disebutkan secara cermat spesifikasi teknis dari alat

yang digunakan dan karakteristik bahan yang dipakai'
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Dalam ilmu eksakta istilah instrumen penelitian kadangkala dipandang

kurang tepat karena belum mencakup keseluruhan hal yang digunakan dalam

penelitian. Oleh karena itu, subbab instrumen penelitian dapat diganti dengan

Alat dan Bahan.

Pengumpulan Data

Bagian ini menguraikan (a) langkah-langkah yang ditempuh dan teknik

yang dipakai untuk mengumpulkan data; (b) kualifikasi dan jumlah petugas yang

tertibat dalam proses pengumpulan data; dan (c) jadwal waktu pelaksanaan

pengumpulan data.

Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai pelaksana pengumpulan

data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya mempersiapkan mereka untuk

menjalankan tugas. Proses mendapatkan izin penelitian, menemui pejabat yang

benruenang, dan hat lain yang sejenis tidak perlu dilaporkan, walaupun tidak

dapat dilewatkan dalam proses pelaksanaan penelitian.

Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan tentang jenis analisis statistik yang digunakan.

Dilihat dari metodenya, ada dua jenis statistik yang dapat dipilih , yaitu statistik

deskriptif dan statistik inferensial. Dalam statistik inferensial terdapat statistik

parametrik dan statistik nonparametrik.

Pemilihan jenis analisis data sangat ditentukan oleh jenis data yang

dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai atau

hipotesis yang hendak diuji. Oleh karena itu, yang pokok untuk diperhatikan

dalam analisis data adalah ketepatan teknik analisisnya, bukan kecanggihannya.

Beberapa teknik analisis statistik parametrik memang lebih canggih dan

karenanya mampu memberikan informasi yang lebih akurat jika dibandingkan

dengan teknik analisis sejenis dalam statistik nonparametrik. Penerapan statistik

parametrik secara tepat harus memenuhi beberapa persyaratan, sedangkan

pene rapan statistik non parametrik tidak menu ntut persyaratan tertentu.
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Di samping penjelasan tentang jenis atau teknik analisis data yang

digunakan, perlu juga di jelaskan alasan pemil ihannya. Apabi la teknik anal isis

data yang dipilih sudah cukup dikenal, maka pembahasannya tidak perlu

dilakukan secara panjang lebar. Sebaliknya, jika teknik analisis data yang

digunakan tidak sering digunakan (kurang populer), maka uraian tentang analisis

ini perlu diberikan secara lebih rinci.

Bab lV Hasil Penelitian

Dalam deskripsi data dipaparkan semua hasil penelitian yang telah diolah

dengan teknik statistik deskriptif, seperti distribusi frekuensi yang disertai dengan

grafik yang berupa histogram, nilai rerata, simpangan baku atau yang lain. Setiap

variabel dilaporkan dalam subbab tersendiri dengan merujuk pada rumusan masalah

atau tujuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Tujuan pembahasan adalah (1) menjawab masalah penelitian, atau

menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai; (2) menafsirkan temuan'temuan

penelitian; (3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan

yang telah mapan; (4) memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru;

(5) menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan

temuan-temuan penelitian.

Bab Vl Kesimpulan

lsi kesimpulan terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan

penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terikat secara substantif

terhadap temuan-temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan,

namun yang benar-benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang

diperoleh.
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Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang telah

diuraikan secara lengkap dalam Bab lV. Tata urutannya pun hendaknya sama

dengan yang ada di Bab lV. Dengan demikian, konsistensi isi dan tata urutan

rumusan masalah, tujuan penefitian, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian

tetap terpelihara.

Gontoh 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II I  METODE PENELITIAN

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

BAB V PEMBAHASAN

BAB VI.PENUTUP

Gontoh 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Lingkup Spasial dan Temporal

E. Metode Penelitian

F. Kajian Pustaka

BAB II LOKASI PENELITIAN

BAB III PAPARAN HASIL PENELITIAN

BAB IV PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP
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Gontoh 3

l.  Pendahuluan

A. latar belakang masalah

B. Tujuan pengkajian

C. Pengorganisasian laporan

l l .  Metode

A. Situs, latar, dan subjek

B. Kapan dan berapa lama penelitian dilakukan

C. Teknik yang digunakan memasuki lapangan penelitian, pemikiran

D. Subjek, dan perekaman data

E. Pemikiran dan persepsi penelitia sepanjang penelitian

F. Peran peneliti

G. Teknik pengumpulan data(wawancara, observasi, dan dokumen)'

H. Prosedur yang sebenarnya dilakukan.

l l l .  Temuan-Temuan

A. Deskripsi, kesimpulan berdasarkan data rangkuman deskripsi data.

B. Analisis data, seperti mengapa dan bagaimana interpretasi dan per-

nyataan (hal-hal yang ditonjolkan oleh peneliti)

C. Dukungan terhadap pernyataan itu yang dibuat berdasarkan deskripsi di

dalam data.

lV. Kesimpulan

A. Ringkasan tujuan penelitian dan temuan-temuan penelitian.

B. lmplikasi temuan-temuan

C. Penelitian lanjut, j ika diperlukan

Contoh 4

Format laporan yang disarankan oleh Moleong

l. Latar Belakang, Masalah, dan tujuan Penelitian

A. Latar Belakang Penelitian

1. Asal mula diselenggarakannya penelitian
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2. Alasan diadakannYa Penelitian

3. Penelitian ini diadakan oleh siapa, untuk maksud apa, siapa yang

membiayainYa?

4. Apakah penelitian ini diadakan secara perorangan ataukah oleh tim

peneliti, siapa dan bagaimana penentuannya?

B. Masalah dan Pembatasan Penelitian

1. Pertanyaan-pertanyaan penelitian

2. Alasan (untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan).

3. Fokus sebagai pembatasan penelitian'

C. Tujuan, Kegunaan, dan Prospek Penelitian

1. Tujuan penel i t ian

2. Kegunaan pelaksanaan dan hasil penelitian

3. Prospek penelitian (berupa tindakan yang diperkirakan atau kepustakaan-

kepustakaan yang akan diambil sebagai akibat hasil penelitian.

ll. Penelaahan Kepustakaan

A. Suatu gambaran yang menYeluruh

B. Petunjuk untuk studi ini

l l l. Metode

A, Deskripsi Latar, Entri, dan kehadiran Peneliti

1. Latar penelitian (fisik, demografi sosial, kebudayaan, ekonomi, dan lain-

lain)

2. Entri

3. Kehadiran Peneliti

B. Deskripsi Peneliti sebagai alat dan Metode Penelitian yang digunakan

1. Deskripsi Peneliti sebagai alat pengumpul data

2. Metode yang digunakan dan proses pemanfaatannya
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C. Tahap-tahap Penelitian dan Sampling

1. Tahap-tahap dan jadwalwaktu penelitian.

2. Sampling: Situasi dan Subjek

D. Proses Pencatatan dan Analisis Data

1. Proses pencatatan data

2. Proses analisis data

lV. Penyajian Data

A. Deskripsi Penemuan (yang diorganisasikan di sekitar pernyataan-pernyataan

penelitian dan pemakai informasi).

1. Deskripsi informasi: hasil pengamatan dan atau wawancara (apa yang

terjadi? Apa yang dikatakan?)

2. Deskripsi informasi lainnya (berasala dari dokumen, foto, dan lain-lain)

B. Deskripsi Hasil Analisis Data

1. Penyajian pola, tema, kecenderungan, dan motivasi yang muncul dari

data

). Penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi (yang disusun oleh

subjek untuk menjelaskan dunianya dan yang disusun oleh peneliti)

C. Penafsiran dan Penjelasan

1. Hipotesis kerja; kaitan-kaitan antara kategori dengan dimensi; antara

konsep dengan konsep.

2. Persoalan yang berkaitan dengan sebab dan konsekuensinya (dengan

"konsep" saling mempertajam).

V. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

A. Perpanjangan kehadiran pengamat

B. Diskusi rekan sejawat

C. Analisis kasus negatif

D. Kecukupan referensial

E. Triangulasi: metode, sumber, peneliti.
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F. Pengecekan anggota
G. Auditing

Vl. Kesimpulan dan Rekomendasi
A. Apa saja penemuan-penemuan penting?
B' Apa saja imprikasi dari penemuan-penemuan tersebut?
c. Apa sajakah rekomendasi-rekomendasi yang diajukan?

1. Rekomendasi dad pihak subjek
2. Rekomendasi dari pihak peneliti. (Moleong, 19g0: 22s-227).
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BAB IV

KESIMPULAN

Manusia hanya mengenal satu jalan untr.rk mencapai masa lampau, supaya

memahaminya, dan jalan itu melalui proses pemikiran. Sejarah dan masa lampau

bukan dua hal yang sama. Dalam arti yang luas, apa yang dimaksudkan istilah "sejarah"

bukanlah "masa lampau", melainkan proses pemikiran sehingga masa lampau itu dapat

dipahami.

Metode Penelitian sejarah (metode sejarah), tak lain dan tak bukan adalah suatu

cara bagaimana orang memperoleh pengetahuan tentang masa lampau. Apabila orang

mengetahui atau memiliki metode tersebut ia tidak akan pernah memandang masa

lampau itu secara mitologis karena ia memiliki bekal keilmuannya.

Untuk dapat memperoleh pengetahuan yang objektif, penelitian dilaksanakan

dengan menggunakan metode ilmiah oleh peneliti yang memiliki integritas ilmiah. Para

peneliti inilah yang dihasilkan melalui pendidikan di Perguruan Tinggi sehingga kualitas

keilmuan mereka tidak diragukan lagi.

Demikian pula posisi sejarah. Karena sejarah direkonstruksi oleh peneliti yang

kompeten di bidangnya, maka sejarah tidak sekedar dongeng pelipur lara, tetapi terikat

pada prosedur penelitian ilmiah. Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar

pada fakta.

Kebenaran sejarah terletak pada kemampuan sejarawan untuk meneliti sumber

secara tuntas sehingga diharapkan ia akan mengungkap masa lampau secara objektif.

Hasil akhir yang diharapkan ialah kecocokan antara pemahaman sejarah dengan fakta.

Fakta-fakta itulah diinterpretasi. lnterpretasi atas fakta-fakta barulah muncul tulisan

sejarah.

Penulisan sejarah kebanyakan bersifat deskriptif naratif, terutama karya sejarah

yang dihasilkan oleh penulis bukan ahli sejarah. Sejarah naratif sangat terikat pada

paham bahwa kejadian historis bersifat unik, artinya khusus dan hanya sekali terjadi,

tidak akan terulang lagi. Masalah yang ditonjolkan ialah mengenai apa, siapa, kapan, di

mana dan tidak mengungkap faktor-faktor kausal yang menggerakkan jalannya sejarah.
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Bagi ahli sejarah, menulis sejarah naratif pun tidak menjadi soal, karena hal itu

bergantung selera, terlebih lagi kemampuan dalam penguasaan teori dan metodologi

sejarah. Persoalan yang mendasar bahwa ia mampu menyusun fakta-fakta yang

fragmentaris ke dalam suatu uraian yang sistematis, utuh, dan komunikatif. Uraian yang

sistematis tidak mungkin diwujudkan oleh seorang sejarawan, apabila ia gagal

menemukan dan menguji sumber-sumber sehingga ia berarti tidak menemukan fakta.

Bagaimanapun, baik penulisan maupun penelitian sama-sama memerlukan kesadaran

teoritis serta imajinasi historis yang baik'

Dasar-Dasar Penelitian Sejarah
59



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, Abdurrahman Suromihardjo, 1985. llmu Sejarah dan Historiogrt
Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia.

Alfian, fbrahim. 1983. Bunga Rampai Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Lembal
Research dan Survey lAlN Sunan Kalijogo.

B. Miles, Matthew, A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta:
Press.

Basri MS. 2006. Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta: Restu Agung.

Gottschalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah. Jakarta: Ul Press.

H. Frederick, Soeri Soeroto (eds,). 2005. Pemahaman Sejarah lndonesia: Sebelum di'
Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan llmu Sosla/ dalam Metodologi Sejarah. Jakart
Gramedia.

Kuntowijoyo. 1995. Pengantar llmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang.

Maarif, Syafi'i. 1985. lbn Khaldun dan Kontribusinya di Bidang Sejarah. Yogyakar:
LSIPM.

Moehnilabib et.al. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang: UM Press.

Mofeong, Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda.

Notosusanto, Nugroho 1979. Sejarah Demi Masa Kini. Jakarta: Ul Press.

Punruanto, Bambang. 2006. Gagalnya Historiografi lndonesiasenfrisl Yogyakarti
Ombak.

Reiner, G.J. 1997. Metode dan Manfaat llmu Sejarah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sapto, Ari, et.al. 2003. Metodologi Sejarah. Malang: Depdiknas.

Widja, I G. 1988. Pengantar llmu Sejarah: Sejarah dalam Perspeffiif Pendidikar
Semarang: Satya Wacana.

Dasar-Dasar Penelitian Seiarah
60

I


