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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini merupakan pemaparan mengenai metode penelitian yang penulis 

gunakan dalam menganalisis masalah dalam karya ilmiah ini. 

Penulis membuat skripsi dengan judul Strategi Mao Tse Tung dalam 

Perang Saudara di China tahun 1927-1949. Penulis menggunakan metode 

historis atau disebut juga metode sejarah dalam menyusun skripsi ini. Metode 

ini digunakan karena sumber yang didapatkan oleh penyusun merupakan 

sumber dari masa lalu dan untuk mengkajinya, maka lebih cocok 

menggunakan metode historis ini. Menurut Helius Sjamsuddin (2007: 17-19), 

metode historis yaitu suatu proses pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan 

secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Gottschalk 

juga menjelaskan bahwa metode historis merupakan proses menguji secara 

kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Berdasarkan pendapat yang 

diungkapkan oleh Helius Sjamsuddin dan Gottschalk, penyusunan proposal ini 

berupaya untuk mencoba mencari kejelasan atas suatu gejala masa lampau 

untuk kemudian menemukan dan memehami kenyataan yang bermakna untuk 

kehidupan sekarang dan mendatang. 

Metode ini digunakan untuk mengkaji data dan fakta yang sudah 

penyusun temukan dari berbagai literatur baik dari buku maupun dari artikel 

yang berasal dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas 

oleh penyusun. Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan langkah-

langkah penting dalam penyusunan karya ilmiah ini. Seperti yang 

dikemukakan dalam buku Metodologi Sejarah (Sjamsuddin, 2007: 85-155) 

langkah-langkah metode histori terdiri atas: 

 

1. Heuristik, berasal dari bahasa Yunani, Heuriskein yang berarti 

menemukan. Dalam kegiatan penelitian sejarah, heuristik berarti 

kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan menghimpun jejak-jejak 

masa lampau yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. 
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Penulis menghimpun dan mengumpulkan sumber-sumber yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang Strategi Mao 

Tse Tung dalam Perang Saudara di China 1927-1949. 

 

2. Kritik, yaitu penyaringan atau penyeleksian terhadap sumber yang 

telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik berupa buku-buku yang 

relevan dengan pembahasan yang terkait. Kritik dibagi kedalam dua 

fase, yaitu: kritik internal dan kritik eksternal. Penulis menggunakan 

kritik eksternal untuk menguji otentitas serta integritas  sumber 

sejarah yang telah dikumpulkan. Kritik internal melihat dan mengkaji 

dari dalam reabilitas dan kredibilitass isi dari sumber-sumber yang 

telah dikumpulkan tersebut.  

 

3. Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh 

dari buku-buku yang relevan dengan penelitian dengan cara 

menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber yang 

telah teruji melalui proses kritik internal dan eksternal. 

 

4. Historiografi, merupakan proses penyajian hasil temuannya pada tiga 

tahap yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara menyusunnya 

dalam suatu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana dan 

menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar. 

 

Penulis membagi tahap-tahap dalam metode penelitian ini, yaitu 

persiapan, pelaksanaan, dan laporan penyusunan penyusunan proposal ini. 

Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memakai 

studi kepustakaan dan studi dokumentasi. 

 

1. Studi kepustakaan yaitu mempelajari data – data atau catatan – 

catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan 

mempelajari buku – buku atau litelatur untuk memperoleh informasi 
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teoritis yang berkenaan dengan masalah penelitian. Dengan teknik ini 

diharapkan dapat membantu dan mendapatkan sumber yang bersifat 

teoritis. 

2. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan mencoba membaca 

berbagai dokumen, seperti arsip maupun data publikasi dari dinas 

yang bersangkutan yang sekiranya dapat mendukung penulisan karya 

ilmiah ini. 

 

3.1. Persiapan penelitian 

3.1.1. Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian 

Tahap ini adalah tahap yang paling mendasar dalam mengawali 

jalannya penelitian, tahap awal yang dilakukan oleh penulis adalah memilih 

dan menentukan topik penelitian. Proses pemilihan topik ini  dilakukan setelah 

penulis membaca sejumlah literature dan akhirnya diperoleh permasalahan. 

Setelah itu penulis mencoba mengajukan rancangan judul kepada TPPS (Tim 

Pertimbangan Penulisan Skripsi).  

Tema yang dipilih oleh penulis adalah Strategi Perang Mao Tse Tung 

dalam Perang Saudara di China 1927-1949. Penulis merasa tertarik terhadap 

perkembangan Negara China, dari yang awalnya kerajaan hingga berakhir 

dengan masuknya paham komunis di China. Penulis tertarik dengan strategi 

yang digunakan oleh Mao Tse Tung untuk dapat mengusir Chiang Kai Sek 

dan dapat memenangkan perang saudara di China, meskipun persenjataan 

Chiang Kai Sek lebih kuat tapi strategi yang diterapkan Mao Tse Tung dapat 

berjalan dengan baik. Setelah memperoleh informasi dengan membaca dari 

sejumlah sumber literature, penulis semakin ingin mengkajinya lebih dalam. 

 

3.1.2. Penyusunan Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan kerangka dasar yang dijadjikan acuan 

dalam penyusunan laporan penelitian. Setelah penulis mendapat judul yang 

sesuai maka penulis mengajukan rancangan penelitian kepada bagian yang 

menangani penulisan skripsi di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu 
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Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia yaitu Tim Pertimbangan 

Penulisan Skripsi. Judul yang penulis ajukan adalah “Strategi Perang Mao Tse 

Tung dalam Perang Saudara di China 1927-1949”. Seminar pra-rancangan 

penulisan Skripsi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 di 

Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah lantai IV FPIPS. Dalam seminar 

pra-rancangan penulisan skripsi tersebut, penulis mempresentasikan rancangan 

penulisan Skripsi di depan dosen-dosen, calom Pembimbing dan TPPS untuk 

dikaji dan didiskusikan apakah rancangan tersebut dapat dilanjutkan atau 

tidak. Dalam seminar tersebut penulis mendapatkan masukan dari calon 

pembimbing, dosen-dosend, dan TPPS. Hasil dari seminar tersebut, 

menyatakan bahwa judul yang diajukan tersebut dapat dilanjutkan meskipun 

ada beberapa bagian yang harus diperbaiki seperti: Latar Belakang, Rumusan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

Pengesahan penelitian dikeluarkan melalui surat keputusan dari TPPS 

Jurusan Pendidikan Sejarah No. 012/TPPS/JPS/PEM/2013. Setelah disetujui, 

pengesahan untuk penulisan skripsi dikeluarkan melalui Surat Keputusan 

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah  FPIPS UPI dan penentuan pembimbing 

skripsi pada bulan Februari 2014, yaitu Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum. 

sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Lely Yulifar, M.Pd. sebagai  Dosen 

Pembimbing II. 

Adapun proposal penelitian yang disusun oleh penulis memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Judul 

b. Latar Belakang 

c. Rumusan Masalah 

d. Tujuan Penelitian 

e. Manfaat Penelitian 

f. Tinjauan Pustaka 

g. Metode Penelitian 

h. Sistematika Penulisan 

i. Daftar Pustaka 
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3.1.3. Konsultasi 

Konsultasi merupakan kegiatan bimbingan dalam penyusunan skripsi 

yang dilakukan oleh penulis dengan Pembimbing I dan II yang telah ditunjuk 

oleh TPPS. Selama masa pembuatan skripsi ini penulis mendapat bimbingan 

untuk memperbaikik kesalahan-kesalahan, kekurangan, juga mendapat 

masukan dari Pembimbing I dan II. Konsultasi ini dilakukan dalam rangka 

menentukan teknik dan waktu pelaksanaan bimbingan agar bimbingan dapat 

berjalan efektif dan efisien. 

Jadwal konsultasi bersifat bebas dan setiap pertemuan membahas satu 

bab yang diajukan, revisi dan konsultasi bab  berikutnya. Konsultasi untuk 

satu bab dapat dilakukan berkali-kali, karea selalu ada masukan ataupun ada 

yang harus diperbaiki oleh penulis. 

 

3.2. Pelaksanaan penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan studi kepustakaan. 

Penulis mencari sumber berupa buku yang menjelaskan permasalahan-

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.  

Dalam tahapan ini, terdapat serangkaian langkah-langkah yang harus 

dilakukan berdasarkan metode historis, yaitu heuristik atau pengumpulan 

sumber, kritik atau analisis sumber, dan interpretasi atau penafsiran sejarah. 

Berikut adalah langkah sistematis dalam penulisan skripsi ini: 

 

3.2.1. Heuristik 

Heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber atau 

data-data melalui buku, artikel, internet, dan sebagainya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.Sumber yang dimaksud 

adalah sumber tulisan, baik sumber primer maupun sekunder. Karena 

menggunakan teknik studi literatur, sebagaimana dikatakan diatas maka 

sumber yang dikumpulkan adalah berupa sumber tertulis baik dalam buku, 

jurnal, artikel, maupun tulisan dan gambar-gambar dalam internet. 
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Pada tahap ini penulis mencari sumber yang berhubungan dengan 

Strategi Mao Tse Tung dalam Perang Saudara di China tahun 1927-1949. 

Data-data tersebut didapatkan penulis dari sumber berupa buku-buku. Dalam 

proses pencarian dan pengumpulan sumber, penulis melakukan kunjungan ke 

berbagai perpustakaan, yakni diantaranya sebagai berikut: 

1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia. Di perpustakaan ini 

penulis mendapatkan buku yang mengkaji teori-teori terhadap masalah 

sosial yang dapat penulis gunakan. Dalam perpustakaan Universitas 

Pendidikan Indonesia juga penulis mendapatkan buku yang mengkaji 

sejarah China baik dalam hal Politik maupun sosial, perubahan China dari 

kekaisaran hingga berdirinya RRC. 

2. Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika. Di perpustakaan ini 

penulis mendapatkan buku yang mengkaji mengenai strategi Long March 

yang dilakukan Mao Tse Tung pada saat Perang Saudara berlangsung, 

penulis juga mendapatkan buku mengenai suasana Politik China pada 

masa pemerintahan Chiang Kai Sek. Penulis juga mendapat buku yang 

menjelaskan mengenai masuknya paham Komunis ke China. 

3. Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam 

perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah, penulis mendapatkan buku yang 

membahas mengenai sistem Politik China dan penulis mendapatkan 

beberapa skripsi yang membahas mengenai sistem politik Chiang Kai Sek 

dan revolusi tahun 1911. 

4. Perpustakaan SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Dalam perpustakaan 

SMAK 1 penulis mendapatkan buku yang membahas Biografi Mao Tse 

Tung secara lengkap dan buku yang membahas keterlibatak China dalam 

PD I pada masa pemerintahan Chiang Kai Sek. 

5. Perpustakaan SMAK 2 Bpk Penabur Bandung. Dalam perpustakan SMAK 

2 penulis mendapatkan buku yang membahas keterlibatan China dalam 

Perang Dunia ke II dan mengenai perang antara Jepang-China yang 

berdampak pada sistem politik China pada tahun 1939-1945. 
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6. Perpustakaan pribadi Bapak Drs. H. Achmad Iriyadi. Dalam perpustakaan 

ini penulis mendapatkan banyak sekali buku yang membahas mengenai 

kisah hidup Mao Tse Tung dan peranannya dalam sistem politik di China. 

Penulis juga mendapatkan beberapa buku karya Mao Tse Tung yang 

penulis gunakan sebagai sumber Primer. Penulis mendapatkan pemikiran 

Mao Tse Tung dari aspek politik hingga aspek militer (strategi Mao Tse 

Tung). Penulis juga mendapatkan beberapa sumber mengenai sistem 

Marxisme dan paham Komunisme secara umum. Penulis juga 

mendapatkan beberapa buku yang membahas mengenai biografi Mao Tse 

Tung. Penulis juga mendapatkan buku mengenai beberapa strategi-strategi 

militer secara umum dan juga buku mengenai strategi perang Gerilya, 

penulis juga mendapatkan buku yang membahas propaganda-proganda 

yang dilakukan oleh Komunis untuk menyebarkan pahamnya kepada 

rakyat. 

7. Penulis juga meminjam buku dari teman mengenai strategi perang bangsa 

China, dan juga penulis meminjam buku mengenai kebudayaan dan 

kebiasaan hidup orang China. 

8. Penulis mendapatkan sumber journal dari internet yang membahas 

mengenai biografi Mao Tse Tung dan mengenai Long March. Penulis 

mendapatkan journal biografi Mao Tse Tung dari website: 

http://www.armstrong.edu/initiatives/history_journal_dechipering_mao_ze

dong_and_his_writings 

9. Selain itu penulis juga memiliki beberapa koleksi pribadi yang penulis beli 

di toko buku Gramedia mengenai ideologi Komunis dan buku yang 

membahas mengenai perang saudara di China. 

 

3.2.2. Kritik 

Pada tahap kritik, penulis memahami data-data lebih dalam lagi. Dari 

semua sumber yang telah penulis ambil, dipilihlah sumber yang memiliki data 

paling lengkap dan teruji kebenarannya. Selain itu, isi dari sumber tersebut 

http://www.armstrong.edu/initiatives/history_journal_dechipering_mao_zedong_and_his_writings
http://www.armstrong.edu/initiatives/history_journal_dechipering_mao_zedong_and_his_writings
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harus dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan akurat sehingga relevan 

dengan masalah dalam penelitian karya ilmiah ini.  

Helius Sjamsuddin menjelaskan bahwa fungsi kritik sumber bagi 

sejarawan erat kaitannya dengan tujuan sejarawan itu dalam rangka mencari 

kebenaran (Sjamsuddin, 1996: 118).  Sejarawan dihadapkan untuk dapat 

membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang mungkin dan 

apa yang meragukan.  

Buku yang menjadi sumber primer dalam penelitian karya ilmiah ini 

adalah buku 毛主席语录 (Quotations from Chairman Mao Tse-Tung)karya 

Mao Tse Tung, buku Selected Military Writings of Mao Tse Tung karya Mao 

Tse Tung, buku Mao Kisah-kisah yang Tak Diketahui karya Jung Chang. 

Penulis mengambil buku-buku tersebut dikarenakan data dan fakta yang 

terkandung dalam buku tersebut cukup lengkap, sesuai dengan permasalahan 

yang penulis ambil sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya 

ilmiah ini, dan buku-buku tersebut ditulis langsung oleh tokoh yang penulis 

kaji dan dibuat pada jamannya. 

Kritik terbagi menjadi dua bagian, yaitu: kritik eksternal, dan kritik 

internal.  

 

3.2.2.1. Kritik Eksternal 

Pada dasarnya kritik eksternal merupakan upaya untuk mengkaji 

otensitas dan integritas sumber sejarah yaitu dengan cara klasifikasi atau 

pengujian dilihat dari aspek luarnya. Kualitas suatu sumber berpengaruh 

terhadap keakuratan isi sumber, yang mencakup penerbit, penulis, tahun terbit, 

dan lain-lain. Adapun salah satu langkah penulis dalam melakukan kritik 

eksternal yaitu dengan cara melakukan kritik terhadap penulis sumber. Kritik 

eksternal ini dilakukan dengan cara memperhatikan siapa penulisnya. Sumber 

tersebut langsung ditulis oleh tokohnya, maka tingkat kepercayaan terhadap isi 

buku tersebut semakin tinggi. Tahun buku tersebut diterbitkan sama dengan 

tahun peristiwa yang akan dikaji, maka sumber tersebut semakin kuat. 

Misalnya pada buku毛主席语录 (Quotations from Chairman Mao Tse-Tung). 
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Mao Tse Tung sendiri yang menulis buku tersebut. Mao Tse Tung 

adalah Sekjen Partai Komunis Republik Rakyat China (sekarang menjadi 

Republik Rakyat Tiongkok). Buku tersebut diterbitkan pertama kali  tahun 

1966 pada saat Mao Tse Tung sudah menjadi pemimpin RRC. Buku tersebut 

ditulis langsung oleh tokoh yang bersangkutan yang akan penulis kaji dan 

tahun pembuatannya tidak jauh dari kejadian yang akan penulis ambil. 

Kritik eksternal selanjutnya, penulis mencari tahu apa tujuan penulis 

tersebut. Misalnya dalam buku Selected Military Writings of Mao Tse Tung, 

Mao Tse Tung memiliki tujuan agar pembaca dapat mengetahui taktik dan 

stratgi militer yang baik dalam suatu pertempuran, juga agar mereka dapat 

mengetahui persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum pertempuran 

dimulai. 

Selain itu Mao Tse Tung menyajikan buku ini sesuai dengan 

pengalamannya yang dialami selama masa perang saudara di China. 

 

3.2.2.2. Kritik Internal 

Kritik internal dilakukan untuk melihat informasi yang terdapat pada 

sumber apakah layak atau tidak sumber tersebut untuk selanjutnya dijadikan 

penilitian dan penulisan karya ilmiah ini. Kritik internal yang dilakukan 

penulis diawali ketika  penulis memperoleh sumber. Penulis membaca isi 

sumber kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Hasil dari 

perbandingan sumber tersebut akan menghasilkan kepastian bahwa sumber-

sumber tersebut bisa digunakan karena sesuai dengan topik kajian. 

Misalnya penulis mengkritik buku Mao: Kisah-kisah yang tak 

diketahui karya Jung Chang. Sumber tersebut sangat lengkap, menceritakan 

dari awal Mao Tse Tung lahir sampai menjadi pemimpin RRC. Peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sumber tersebut terjabarkan dengan baik. 

Selain itu keakuratan sumber buku ini sudah teruji karena menggunakan 

sumber primer. Sumber buku ini juga merupakan hasil penelitian yang lama, 

sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, isi sumber buku 

tersebut bersifat subjektif, banyak memasukan unsur perasaan, sehingga 
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terkesan menyudutkan Mao Tse Tung, dan menggambarkan Mao Tse Tung 

sebagai seorang diktator. Sebagai perbandingan, penulis menggunakan buku 

Red Star Over China karya Edgar Snow. Sumber buku ini memaparkan 

mengenai peristiwa Long March Partai Komunis dengan sangat baik dan 

menggunakan sudut pandang yang objektif.  

  

3.2.3. Interpretasi 

Setelah sumber-sumber tersebut diuji melalui kritik eksternal dan 

internal, maka selanjutnya dilakukan upaya penyusunan fakta. Dalam 

penyusunan fakta-fakta ini, penulis menyesuaikan dengan pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Fakta yang telah disusun kemudian 

ditafsirkan. Satu fakta dihubungkan dengan fakta yang lain, sehingga dapat 

tertarik kesimpulan dari sekumpulan fakta-fakta yang ada. Dalam tahap ini 

penulis melakukan cara pengkajian fakta-fakta yang memiliki relevansi 

dengan kejadian-kejadian yang diseusaikan dengan pokok permasalahan yang 

telah dikumpulkan , kemudian fakta-fakta tersebut disusun dan ditafsirkan. 

Dalam melakukan interpretasi, penulis menggunakan pendekatan 

interdisipliner. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

penelitian ilmu sejarah yang meminjam konsep dan teori-teori dari disiplin 

ilmu lain selain ilmu sejarah. Adapun konsep dan teori-teori yang dimaksud 

adalah berasal dari disiplin ilmu yang serumpun dengan ilmu sejarah (ilmu-

ilmu sosial). Tidak lain tujuan dari penggunaan konsep dan teori-teori dari 

disiplin ilmu bantu tersebut adalah untuk mempertajam analisis permasalahan 

yang dikaji, dan agar skripsi ini berbeda pada umumnya karena menggunakan 

sudut pandang yang berbeda pula dalam mengkaji peristiwa dalam sejarah. 

Disiplin ilmu sosial yang digunakan penulis dalam hal ini adalah 

disiplin ilmu sosiologi dengan mengambil teori Komunisme, dan teori 

Konflik. Teori komunisme digunakan oleh penulis karena penulis akan 

menjelaskan mengenai paham komunisme yang diajarkan oleh Mao Tse Tung 

kepada masyarakat golongan bawah atau kaum proletar. Komunisme adalah 

sebuah paham ideologi karya Karl marx, Karl marx menginginkan 
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dihapuskannya sistem pertentangan kelas dengan menyatukan kaum buruh dan 

petani. 

Bagi penulis teori Komunisme ini merupakan teori yang penting untuk 

dipahami , karena salah satu strategi Mao Tse Tung untuk memenangkan 

perang saudara di China dengan menggunakan paham dan ajaran Komunisme. 

Mao Tse Tung mengerahkan rayat kelas bawah untuk melawan pemerintahan 

Chiang Kai Sek. Teori yang penulis gunakan berikutnya adalah teori konflik. 

Konflik sosial  adalah pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai 

atau menghancurkan pihak lain. Konflik sosial juga dapat diartikan kegiatan 

dari suatu kelompok yang menghalangi atau menghancurkan kelompok lain, 

walaupun hal itu tidak mencapai tujuan utama aktivitas kelompok tersebut. 

(Supardan, 2007: 141). 

Teori konflik digunakan oleh penulis karena dalam mengkaji perang 

saudara di China jelas terlihat adanya konflik antara Mao Tse Tung sebagai 

pihak Komunis dengan Chiang Kai Sek sebagai pihak Nasionalis. Mereka 

saling menjatuhkan berburu satu sama lain dengan tujuan untuk dapat 

memenangkan perang dan menguasai daratan china dengan menyingkirkan 

salah satu dari lawannya. 

Dari ilmu kemiliteran, penulis mengambil teori perang dan teori 

Gerilya. Teori perang penulis gunakan karena karya ilmiah yang penulis ambil 

berhubungan dengan perang. Berhubungan strategi dan berhubungan dengan 

militer dimana kedua belah pihak yang bertikai sudah berusaha untuk saling 

menjatuhkan dan menghancurkan satu sama lain. Berikutnya penulis 

menggunakan teori gerilya, karena Mao Tse Tung dalam perang saudara di 

China mengalami kekalahan dalam sei persenjataan, maka untuk 

mengantisipasi hal tersebut Mao Tse Tung menggunakan strategi gerilya. 

Berupaya untuk mengalahkan musuh dengan persenjataan yang seadanya 

dengan bantuan rakyat. 
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Langkah ini merupakan langkah terakhir dari keseluruhan penelitian 

karya ilmiah. Seluruh hasil penelitian dituangkan kedalam bentuk tulisan, 

langkah ini dinamakan historiografi. Laporan penelitian ini disusun secara 

sistematis dan berdasrkan kepada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang 

diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. 

Historiografi merupakan hasil suatu sintesis dari keseluruhan hasil 

penelitian atau penemuan. Historiografi dimaksudkan agar keberartian semua 

fakta yang dijaring melalui metode kritik dapat dihubungkan satu dengan yang 

lain. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan bahasa deskriptif-naratif agar 

tersusun secara kronologis dapat dipahami dan mudah dimengerti. Dengan 

teknik deskriptif, penulis menggambarkan fakta-fakta yang tergabung dalam 

suatu gambaran utuh, sedangkan dalam naratif, penulis akan menyajikan 

fakta-fakta tersebut dalam suatu alur yang sistematis dan dengan teknik 

penulisan analisis.  

 

 


