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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Bab III secara umum merupakan pemaparan mengenai metode yang 

digunakan oleh penulis dalam mengkaji mengenai Gerakan Pramuka IKIP 

Bandung Hingga Universitas Pendidikan Indonesia tahun 1971-2014. Metode 

yang digunakan adalah metode historis, sistematikanya akan dijelaskan oleh 

uraian berikut. 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode historis dengan studi literatur dan studi dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan data. Metode historis dipilih sebagai metode penelitian karena 

tulisan ini merupakan kajian sejarah yang data-datanya diperoleh dari jejak-jejak 

yang ditinggalkan dari suatu peristiwa masa lampau. Metode historis menurut 

Gottschalk (1986: 32) adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis 

rekaman dan peninggalan dan menuliskannya berdasarkan fakta yang diperoleh. 

Sementara itu, menurut Wood Gray yang dikutip oleh Sjamsuddin (2007: 

70) dikemukakan bahwa paling tidak ada enam tahap yang harus ditempuh dalam 

penelitian sejarah, yaitu: 

1. Memilih suatu topik yang sesuai. 

2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik. 

3. Membuat catatan apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan 

topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung. 

4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan 

(kritik sumber). 

5. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola 

yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan 

sebelumnya. 
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6. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada pembaca sehingga dapat dimengerti 

sejelas mungkin. 

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian sejarah menurut Ismaun (2005: 

125-131) yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Adapun langkah-

langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah ini adalah : 

1. Heuristik 

Heuristik berasal dari kata Yunani heurishein, yang artinya memperoleh 

(Abdurahman, 2007: 64). Heuristik merupakan proses mencari dan 

mengumpulkan fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji penulis. Menurut pendapat Sjamsuddin (2007: 86), 

heuristik adalah suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-

data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dikaji oleh penulis. 

 Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan sumber ini yakni 

dengan mencari sumber tulisan, browsing internet, dan sumber tertulis lainnya 

yang relevan untuk pengkajian permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini 

sumber berupa sumber tulisan yang terdapat di buku-buku, arsip-arsip dan internet 

yang berhubungan dengan Gerakan Pramuka. 

2. Kritik dan analisis sumber 

Tahap kedua setelah penulis mendapatkan sumber-sumber yang dianggap 

relevan dengan penelitian yang dikaji adalah melakukan kritik terhadap sumber-

sumber yang telah ditemukan baik dari buku, dokumen, Browsing internet, 

sumber tertulis, maupun dari penelitian serta sumber lainnya. Menurut 

Sjamsuddin (2007: 131) seorang sejarawan tidak akan menerima begitu saja apa 

yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber yang diperoleh. Melainkan ia 

harus menyaringnya secara kritis, terutama terhadap sumber pertama, agar 

terjaring fakta-fakta yang menjadi pilihannya. Sehingga dari penjelasan tersebut 

dapat ditegaskan bahwa tidak semua sumber yang ditemukan dalam tahap 
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heuristik dapat menjadi sumber yang digunakan oleh penulis, tetapi harus disaring 

dan dikritisi terlebih dahulu keotentikan sumber tersebut.  

Dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian (autentisitas) yang 

dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber 

(kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern. Sjamsuddin (2007: 105) 

memaparkan bahwa fungsi kritik sumber bagi sejarawan erat kaitannya untuk 

mencari kebenaran. Pada tahap ini sejarawan dihadapkan pada benar dan salah, 

kemungkinan dan keraguan. Dengan demikian kritik sumber dikelompokkan 

dalam dua bagian yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal 

menitikberatkan pada aspek-aspek luar sumber sejarah sedangkan kritik internal 

lebih menekankan pada isi dari sumber sejarah. 

Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana otentisitas dari 

sumber yang diperoleh. Aspek-aspek luar tersebut bisa diuji dengan pertanyaan-

pertanyaan seperti: kapan sumber itu dibuat? Di mana sumber itu dibuat? Siapa 

yang membuat? Dari bahan apa sumber itu dibuat? Dan apakah sumber itu dalam 

bentuk asli? Khusus mengenai buku, penulis akan melakukan kritik yang 

berkaitan dengan fisik buku dan melihat sejauh mana kompetensi dari penulis 

buku sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Selain kritik eksternal dalam 

penelitian historis dikenal juga kritik Internal. 

Adapun kritik internal bertujuan untuk menguji reliabilitas dan kredibilitas 

sumber. Menurut Ismaun (2005: 50) kritik ini mempersoalkan isinya, kemampuan 

pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Isinya dinilai dengan 

membandingkan kesaksian-kesaksian di dalam sumber dengan kesaksian-

kesaksian dari sumber lain. Untuk menguji kredibilitas sumber (sejauh mana dapat 

dipercaya) diadakan penilaian intrinsik terhadap sumber dengan mempersoalkan 

hal-hal tersebut. kemudian diambillah fakta-fakta sejarah melalui perumusan data 

yang didapat, setelah diadakan penelitian terhadap evidensi-evidensi dalam 

sumber.  

3. Interpretasi 
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Setelah melalui kritik sumber, tahapan penelitian selanjutnya adalah 

Interpretasi. Interpretasi merupakan langkah selanjutnya setelah dilakukan kritik 

dan analisis sumber. Pada tahap interpretasi, penulis menafsirkan keterangan yang 

diperoleh dari sumber sejarah berupa fakta-fakta yang terkumpul dari sumber-

sumber primer maupun sekunder dengan cara menghubungkan dan 

merangkaikannya sehingga  tercipta suatu fakta sejarah yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian. 

Interpretasi sejarah atau yang biasa disebut juga dengan analisis sejarah 

merupakan tahap dimana penulis melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang 

diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori 

disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Dalam hal ini ada 

dua metode yamg digunakan yaitu analisis berarti menguraikan dan sintesis yang 

berarti menyatukan.  

Adapun pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan 

dalam skripsi ini adalah pendekatan interdisipliner dengan menggunakan konsep-

konsep dari ilmu sosiologi dan antropologi 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil 

penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurahman, 2007: 76). Layaknya 

laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase 

perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan). 

Dalam proses Heuristik penulis mengkaji dan menganalisis permasalahan 

yang diangkat dengan : 

1) Studi kepustakaan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, maupun internet 

yang memang dipandang relevan dengan permasalahan dalam penelitian 

penulis. 

2) Studi dokumentasi berupa arsip-arsip serta dokumen lain yang 

berhubungan dan mendukung permasalahan dalam penelitian ini. 
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3) Studi Wawancara dilakukan kepada Narasumber yang berperan dalam 

pembentukan serta perkembangan Gerakan Pramuka. 

Dalam penelitian ini, seluruh kegiatan penulis secara garis besar dapat 

digolongkan dalam tiga tahap yaitu: persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian 

dan laporan penelitian. 

 

3.2 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian merupakan titik awal dalam suatu tahapan penelitian 

yang harus dipersiapkan dengan matang. Tahap ini dilakukan dengan beberapa 

langkah yaitu tahap penentuan dan pengajuan tema penelitian, penyusunan 

rancangan penelitian serta bimbingan. 

 

3.2.1 Pengajuan Tema Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap yang paling awal dalam melaksanakan suatu 

penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan proses memilih dan menentukan 

topik yang akan dikaji. Penentuan tema dan judul skripsi ini dipengaruhi oleh 

ketertarikan penulis terhadap mata kuliah Sejarah Lokal yang merupakan mata 

kuliah yang pernah diikuti oleh penulis. Berdasarkan alasan tersebut, penulis 

merasa tertarik untuk menulis sebuah skripsi yang bertemakan tentang sejarah 

Gerakan Pramuka, khususnya  tentang Gerakan Pramuka IKIP Bandung hingga 

Universitas Pendidikan Indonesia tahun 1971 – 2014. 

Terlepas dari rasa ketertarikan pada mata kuliah Sejarah Lokal tersebut, 

penulis juga diharapkan membuat proposal skripsi ketika akan memasuki semester 

7 oleh pembimbing akademik yaitu ibu Yeni Kurniawati M. Pd dan tuntutan 

ketika mengikuti mata kuliah seminar penulisan karya ilmiah bersama dosen ibu 

Dra. Murdiyah Winarti M.Hum. Pembuatan proposal skripsi pada semester 7 

diharapkan memudahkan dan mempercepat studi penulis.  Sebenarnya judul 

skripsi ini merupakan judul kedua yang penulis ajukan kepada dosen mata kuliah 

Seminar penulisan Karya Ilmiah. Pertama kali penulis mendapatkan ide tentang 
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menulis mengenai Gerakan Pramuka Pada masa Orde Lama, Orde Baru dan 

Reformasi ketika mengikuti mata kuliah Sejarah Lokal dan tertarik terhadap 

Gerakan Pramuka. Pada saat itu, hingga kini penulis merupakan anggota Gerakan 

Pramuka Universitas Pendidikan Indonesia. Merasa sejarah Gerakan Pramuka di 

Universitas Pendidikan Indonesia belum ada yang menulis, maka Sejak saat itu, 

penulis yang sedang mengontrak mata kuliah seminar penulisan karya ilmah 

sering berkonsultasi dengan dosen mata kuliah tersebut yaitu ibu Dra. Murdiyah 

Winarti M.Hum. 

Setelah itu, penulis mencoba membuat proposal berdasarkan referensi yang 

ditemukan di Perpustakaan Gerakan Pramuka Universitas Pendidikan Indonesia 

serta dari referensi internet. Setelah Memasuki semester ke-7 penulis dihadapkan 

pada mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah. Pada perkuliahan ini penulis 

mulai fokus untuk mencari referensi mengenai topik yang akan dikaji.  

Setelah itu penulis berkonsultasi kembali  dengan Ibu Dra. Murdiyah 

Winarti M.Hum selaku dosen mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah dan 

menyarankan untuk daftar kepada bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si selaku 

ketua TPPS (Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi). Setelah berkonsultasi dengan 

Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si, penulis disetujui untuk mengajukan judul 

“Gerakan Pramuka di Indonesia pada masa kepemimpinan  Sri Sultan Hamengku 

Buwono IX ; kajian historis pendirian gerakan pramuka di perguruan tinggi 

(1961- 1974)”. 

 

3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Pada tanggal 09 November 2014 , penulis melaksanakan seminar proposal 

skripsi. Dalam seminar proposal tersebut, penulis mendapatkan banyak masukan 

dari para dosen yang hadir.  Berdasarkan masukan dari Bapak H. Didin Saripudin, 

Ph.D,.M.Si selaku calon pembimbing I dan Bapak Moch. Eryk Kamsori, S.Pd 

selaku calon pembimbing II, judul proposal yang sebelumnya “Gerakan Pramuka 

di Indonesia pada masa kepemimpinan  Sri Sultan Hamengku Buwono IX ; kajian 
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historis pendirian gerakan pramuka di perguruan tinggi (1961- 1974)”, agar 

diganti menjadi menjadi “Gerakan Pramuka Ikip Bandung Hingga Universitas 

Pendidikan Indonesia tahun 1971-2014”. Selain perbaikan judul, masukan lain 

yang diterima oleh penulis dari calon pembimbing I adalah agar menambah 

referensi . 

Setelah disetujui, maka pengesahan penelitian ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Ketua Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung No. 

11/TPPS/JPS/PEM/2014. Dalam surat keputusan tersebut, ditentukan pula 

pembimbing I, yaitu Bapak H. Didin Saripudin, Ph.D,.M.Si dan Bapak Moch. 

Eryk Kamsori, S.Pd sebagai pembimbing II. Adapun rancangan  penelitian yang 

diajukan meliputi (1) Judul penelitian, (2) Latar belakang masalah, (3) Rumusan 

masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Manfaat penelitian, (6) Kajian pustaka (7) 

Metode penelitian, dan (8) Struktur Organisasi Skripsi. 

 

3.2.3 Proses Bimbingan 

Bimbingan merupakan suatu kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh 

peneliti dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Proses bimbingan 

ini sangat diperlukan oleh penulis untuk membantu penulis dalam menentukan 

kegiatan penelitian, fokus penelitian serta proses penelitian skripsi ini. Proses 

bimbingan ini membuka jalan penulis untuk berdiskusi dengan Bapak H. Didin 

Saripudin, Ph.D,.M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Moch. Eryk Kamsori, 

S.Pd selaku pembimbing II mengenai permasalahan yang dihadapi selama 

penelitian ini dilakukan.  

Proses bimbingan dilakukan bab demi bab secara intensif sehingga penulis 

dan dosen pembimbing dapat berkomunikasi dengan baik. Kegiatan bimbingan ini 

dilakukan setelah sebelumnya penulis menghubungi pembimbing dan kemudian 

dibuat kesepakatan jadwal pertemuan antara penulis dengan pembimbing. 

Kegiatan pertama bimbingan dilakukan pada tanggal 09 Februari 2015. Proses 

bimbingan ini sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini. Dari bimbingan 
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tersebut, penulis banyak memperoleh pengetahuan mengenai kekurangan dalam 

penelitian skripsi ini.  

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan tahapan berikutnya setelah penulis 

merancang dan mempersiapkan penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, penulis 

melakukan empat tahap penelitian, sebagai berikut. 

 

3.3.1 Heuristik 

 Berkaitan dengan penelitian ini, proses heuristik yang dilakukan penulis 

sudah dimulai sekitar bulan Januari 2015. Pada tahap ini, penulis mencari dan 

mengumpulkan sumber tertulis yang berhubungan dengan Pramuka baik berupa 

buku-buku, jurnal ilmiah, maupun artikel internet yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji. 

Dalam pencarian sumber-sumber tersebut, penulis mendatangi berbagai 

perpustakaan dan toko buku. Adapun perpustakaan yang dikunjungi oleh penulis 

adalah sebagai berikut: Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 

dan Perpustakaan Pramuka UPI. Sedangkan toko buku yang didatangi adalah toko 

buku Palasari, Gramedia, Rumah Buku, Lawang Buku, Toga Mas, Kedai Pramuka 

Kwartir Nasional di Jakarta, Toko Satu Tujuan dana pedagang buku bekas di jalan 

Dewi Sartika serta mencari dari sesama anggota Gerakan Pramuka di Jawa Barat. 

Selain di tempat-tempat tersebut, penulis juga melakukan pencarian sumber 

melalui browsing di internet sebagai tambahan pengetahuan serta wawasan 

penulis mengenai penelitian yang dikaji. Penjelasan mengenai penemuan sumber-

sumber tersebut penulis paparkan sebagai berikut: 

1. Pada bulan Januari 2015, penulis memperoleh buku Patah tumbuh 

hilang berganti yang di beli di Kedai Kartir Nasional Gerakan Pramuka. 

Selanjutnya buku 40 Tahun Gerakan Pramuka yang diperolah di Toko 

Satu Tujuan, dan pada akhir bulan penulis memperoleh buku Pramuka 
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membangun bangsa di Bazzar buku Historia Expo serta  buku Mashudi 

memandu sepanjang Masa dari Lawang buku. 

Bulan yang sama penulis mengunjungi perpustakaan Pramuka UPI dan 

memperoleh Buku Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 

tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Petunjuk Penyelenggaraan Gugus 

depan Gerakan Pramuka Nomor 231 tahun 2007, Kursus Pembina Mahir 

Tingkat Dasar. 

2. Bulan Februari 2015, penulis mengunjungi Toko Satu Tujuan dan 

memperoleh buku Membangun Pribadi, Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Gerakan Pramuka tahun 2013. 

3. Bulan Maret 2015, Penulis kembali memperoleh buku Materi Gelang 

Ajar Pramuka Pandega dari Pembina Gugus Depan. 

4. Bulan April 2015, Penulis mendapatkan buku Gugus depan Pramuka 

yang berpangkalan di kampus Perguruan Tinggi karya Idik Sulaeman di 

Perpustakaan Pramuka UPI. Selain itu di Palasari penulis mendapatkan 

buku Dasar – dasar Kepramukaan karya Idik Sulaeman, serta buku 

Belajar Mandiri Melalui Pramuka karya Munasifah. Buku lainnya 

adalah Perubahan & pengembangan organisasi, Analisa organisasi 

menejemen modern, Perilaku Organisasi. Organisasi dan 

pengorganisasian dalam menejemen. Akhir bulan penulis mengunjungi 

Perpustakaan UPI dan mendapatkan Skripsi Pengaruh Kegiatan 

Pramuka terhadap Upaya Peningkatan Sikap Nasionalisme Mahasiswa 

Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka di UPI yang ditulis 

oleh Magfiroh R.A. 

5. Bulan Mei 2015 penulis kembali mengunjungi Perpustakaan UPI untuk 

mencari sumber – sumber yang berkaitan dengan sejarah Universitas 

Pendidikan Indonesia mulai dari berdirinya kampus yang berada di 

Bandung bagian utara ini, akhirnya penulis menemukan buku yang 

dimaksudkan oleh penulis yaitu buku, 54 Tahun UPI Mengabdi tanpa 
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henti, Informasi Universitas Pendidikan Indonesia 2008, Laporan 

Perkembangan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2007, Sebelas 

Tahun dalam Tata Pamong Universitas dan buku terakhir adalah Dari 

Isola ke Bumi Siliwangi menyusuri Jejak-jejak PTPG, FKIP Unpad, 

IKIP Bandung, hingga Universitas Pendidikan Indonesia. 

6. Bulan Juni 2015 penulis menelusuri jejak sejarah Gerakan Pramuka 

IKIP Bandung hingga Universitas Pendidikan Indonesia kepada para 

pelaku sejarah yang terlibat dalam Gerakan Pramuka di IKIP Bandung 

hingga Universitas Pendidikan Indonesia, penulis menemui tokoh 

pendiri Gerakan Pramuka di IKIP Bandung yaitu Dra. Hj. R.S Asiah 

Suriadikusumah sebagai saksi hidup berdirinya Gerakan Pramuka IKIP 

Bandung saat itu, selain itu penulis menemui Dr. B Lena Nuryanti S, 

M.Pd yang merupakan pembina Pramuka di Universitas Pendidikan 

Indonesia, Drs. Usep Saepudin, M.Pd juga di temui oleh penulis. Selain 

tokoh – tokoh tersebut yang merupakan anggota dewasa, penulis juga 

menemui para Purna atau Alumni dari IKIP Bandung, beberapa ketua 

Racana pun sempat ditemui oleh penulis, diantaranya adalah Kak Ricky, 

Kak Iskandar, Kak Ihsanudin, dan Kak Dirham Gumawang. 

 

3.3.2  Kritik Sumber 

Pada tahap ini penulis berupaya melakukan penilaian dan mengkritisi 

sumber-sumber yang telah ditemukan baik dari buku, arsip, internet, maupun 

sumber tertulis lainnya yang relevan. Sumber-sumber ini dipilih melalui kritik 

eksternal yaitu cara pengujian aspek-aspek luar dari sumber sejarah yang 

digunakan, dan menggunakan kritik internal yaitu pengkajian yang dilakukan 

terhadap isi dari sumber sejarah tersebut. 

 

3.3.2.1. Kritik Eksternal 
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Dalam skripsi ini, langkah pertama yang dilakukan oleh penulis berkaitan 

dengan kritik eksternal ini adalah melakukan kritik terhadap fisik buku itu sendiri. 

Fisik yang dimaksud disini adalah dengan melihat tahun terbit buku, apakah buku-

buku tersebut diterbitkan bertepatan ataukah diluar rentang waktu dari peristiwa 

yang sedang dikaji. 

Berdasarkan hasil kritik tersebut, ternyata buku-buku yang digunakan oleh 

penulis ada yang tergolong kepada sumber primer maupun sumber sekunder. 

Sumber Primer contohnya adalah Buku 40 Tahun Gerakan Pramuka UPI yang 

disusun oleh Tim Racana Prabu Siliwangi dan Racana Subang Larang. Sedangkan 

sumber primer adalah 54 Tahun UPI Mengabdi Tanpa Henti, Laporan 

Perkembangan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2007, Gugus depan 

Pramuka yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi, Materi Gelang Ajar 

Pramuka Pandega, Membangun Pribadi, Undang – undang RI No.12 tahun 2010, 

AD dan ART Gerakan Pramuka tahun 2013, Pramuka membangun ekonomi 

bangsa. 

Langkah kedua yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan kritik 

eksternal ini adalah dengan melihat latar belakang penulis buku. Hal ini dilakukan 

dalam rangka menilai apakah si penulis benar-benar kompeten dibidangnya atau 

tidak. Kritik Eksternal pertama yang berkaitan dengan tahapan ini adalah buku 

yang ditulis oleh Eman Suherman (2011) yang berjudul Pramuka Membangun 

Ekonomi Bangsa. Dr. Eman Suherman, SE., M.Pd seorang anggota Pramuka yang 

sudah menjadi anggota Pramuka sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, disamping 

berkiprah sebagai staf pengajar di beberapa PTS, Juga aktif sebagai Pembina dan 

sekaligus anggota majelis Pembimbing Gugus Depan. 

Selanjutya buku Gugus Depan Pramuka yang berpangkalan di kampus 

Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi dan buku Dasar – dasar Kepramukaan yang 

ditulis oleh Drs. H. idik Sulaeman, beliau berkiprah di Kepanduan sejak tahun 

1939 sebagai pandu muda di Natipy selanjutnya masuk Pandu Rakyat di 

Tasikmalaya dan kemudian pidah ke Purwakarta mengikuti Pandu Pawang. Masa 
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SMA di Jakarta, Idik mendaftar sebagai Pandu Penuntun. Ketika Gerakan 

Pramuka berdiri, beliau masuk dalam susunan Kwartir Daerah gerakan Pramuka 

Jawa Barat sebagai Andalan Daerah Urusan Perlengkapan. Dua tahun kemudian 

beliau dipercaya menjadi Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kotamadya 

Bandung. Kiprahnya di Nasional beliau menjabat sebagai Asisten Sekjen Kwartir 

Nasional Gerakan Pramuka. Jabatan diluar Gerakan Pramuka adalah Purek III 

Universitas Trisakti. 

Untuk buku – buku lainnya adalah hasil tulisan dari Kwartir Nasional 

Gerakan Pramuka, yang sudah tentu hasil adalah orang dari Gerakan Pramuka itu 

sendiri,  buku tersebut adalah patah tumbuh hilang berganti 75 tahun kepanduan 

dan kepramukaan, Bahan Dasar Kursus Pelatih Dasar dan Kursus Pelatih 

Lanjutan, 40 Tahun Gerakan Pramuka. Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan 

Gerakan Pramuka Nomor.231 tahun 2007, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga, Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar, Materi Gelang Ajar PRAMUKA 

PANDEGA. 

Berdasarkan hasil kritik eksternal tersebut, penulis berasumsi bahwa karya-

karya yang ditulis oleh penulis-penulis di atas, bisa dipergunakan sebagai sumber 

untuk mempermudah dalam menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, 

karena kiprah mereka di bidang Pramuka sudah tidak bisa diragukan lagi. 

 Selain dari sumber – sumber buku dan arsip yang penulis sampaikan 

diatas, penulis juga perlu melakukan kritik Eksternal terhadap hasil dari 

wawancara bersama narasumber. Hal yang dilakukan penulis adalah 

memverifikasi usia pada saat kejadian sejarah itu terjadi apakah narasumber 

merupakan pelaku sejarah atau keturunan dari pelaku sejarah, sehingga apa yang 

dibicarakan narasumber dapat dipertanggung jawabkan dalam segi keasliannya. 

 

3.3.2.2. Kritik Internal 

Berhubungan dengan tahap kritik atau verifikasi sumber, dalam penelitian 

ini penulis berusaha untuk menyaring dan mengkritisi semua sumber-sumber yang 
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telah didapatkan pada proses heuristik. Contoh kritik yang dilakukan oleh penulis 

adalah dengan melihat berbagai buku – buku yang penulis gunakan sebagai 

sumber dalam penulisan skripsi ini. Secara umum buku yang dimiliki penulis 

adalah tentang Gerakan Pramuka secara umum, namun Buku karya Idik Sulaeman 

dengan judul Gerakan Pramuka yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi, 

dapat memberikan gambaran jelas mengenai Gerakan Pramuka yang 

berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi, terlebih lagi penulis baru menyadari, 

bahwa salah satu dari Pembina di IKIP Bandung terlibat aktif dalam perumusan 

Gugus depan yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi. Buku – buku 

karya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang membahas mengenai Gugus 

depan adalah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka 

serta Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan Nomor 231 tahun 2007. 

Selain memverifikasi mengenai buku penulis juga melakukan proses kritik 

terhadap data – data yang disampaikan oleh narasumber. Hal yang dilakukan 

berkaitan dengan kritik eksternal ini adalah melakukan kritik terhadap data – data 

atau hasil wawancara beserta keterlibatan narasumber terhadap rentang waktu 

sejarah yang dimaksudkan, apakah  bertepatan ataukah diluar rentang waktu dari 

peristiwa yang sedang dikaji. 

Dalam proses ini, penulis juga harus cermat dalam membandingkan isi dari 

buku serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Penulis melihat berbagai 

buku memiliki suatu kesamaan dalam melihat Gerakan Pramuka. Penulis harus 

menilai apakah buku-buku tersebut banyak memuat unsur subjektivitas penulisnya 

atau tidak. Hal tersebut penting dilakukan untuk meminimalisir tingkat 

subjektivitas dalam penelitian ini, sehingga interpretasi penulis akan lebih 

objektif. Hal itu pula dilakuan oleh penulis untuk mencocokan data – data dari 

beberapa narasumber apakah informasi yang sampaikan narasumber adalah benar 

dari berbagai sudut pandang. 

 

3.3.3 Interpretasi 
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 Dalam kaitannya dengan penelitian skripsi yang berjudul “Gerakan Pramuka 

IKIP Bandung hingga Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 1971-2014”, 

intrepetasi yang penulis lakukan adalah melakukan penafsiran terhadap data – 

data dan fakta – fakta yang sudah diperoleh dari hasil studi literatur dan 

wawancara. 

Untuk mempertajam analisis terhadap permasalahan yang penulis kaji, maka 

pada tahap ini digunakan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner 

yang digunakan ialah ilmu sejarah sebagai disiplin ilmu utama dalam mengkaji 

permasalahan dibantu oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan 

antropologi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan yang dikaji dan mempermudah dalam proses menafsirkan. 

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar 

memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, 

taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki 

kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Mengamalkan Pancasila serta melestarikan 

lingkungan hidup. (UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab II Pasal 

4). Sementara itu dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab II pasal 4 yang 

berbunyi seperti berikut ini : Tujuan Gerakan Pramuka adalah terwujudnya kaum 

muda Indonesia yang dipersiapkan menjadi : a) Manusia yang berwatak, 

berkepribadian, berakhlak mulia, tinggi kecerdasan dan keterampilannya serta 

sehat jasmaninya, b.) Warga Negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat 

yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri 

serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, 

memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan baik tingkat 

lokal, nasional, maupun internasional. Terbitnya Undang – undang Republik 

Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, semakin membuka 

jalan yang dapat memperkokoh langkah pasti setiap anggota Pramuka dalam 
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membangun tanah airnya. Suherman memaparkan bahwa bukan hal yang 

berlebihan bila dikemukakan suatu ungkapan bahwa setiap kegiatan Gerakan 

Pramuka pada dasarnya merupakan kegiatan yang dapat membangun negeri dan 

mencipta bakti (Suherman, 2010 : 7). 

 

3.3.4 Historiografi 

Tahap historiografi merupakan tahap akhir dari tahap penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dari mulai tahap heuristik, kritik, interpretasi dan 

historiografi. Historiografi ini akan penulis laporkan dalam sebuah tulisan 

berbentuk skripsi dengan judul “Gerakan Pramuka IKIP Bandung Hingga 

Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 1971-2014”.  Skripsi ini penulis susun 

dengan gaya bahasa yang sederhana, ilmiah dan menggunakan penulisan yang 

sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan untuk teknik penulisan, 

penulis menggunakan sistem Harvard seperti yang berlaku dan telah ditentukan 

dalam buku Pedoman Penulisan Karya ilmiah UPI 2014.  

Untuk mempermudah penulisan, maka disusun kerangka tulisan dan pokok-

pokok pikiran yang akan dituangkan dalam tulisan berdasarkan data-data yang 

telah diperoleh. Sedangkan tahap akhir penulisan dilakukan setelah marteri atau 

bahan dan kerangka tulisan selesai dibuat. Tulisan akhir dilakukan bab demi bab 

sesuai dengan proses penelitian yang dilakukan secara bertahap. Masing-masing 

bagian atau bab mengalami proses koreksi dan perbaikan berdasarkan bimbingan 

dari dosen pembimbing skripsi. 

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam lima bab 

yaitu Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan dan terakhir 

adalah Kesimpulan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima 

bab yaitu : 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis mengungkapkan latar belakang 

masalah, mengapa penulis memilih tema ini. Selain itu, bab ini juga memuat 

rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam makalah ini terfokus 
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terhadap suatu masalah. Bab ini juga memuat tujuan penulisan yang menjelaskan 

tentang hal-hal yang akan disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah 

ditentukan. Bagian selanjutnya adalah sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan tentang litelatur yang diambil oleh 

penulis, Tinjauan Teori berisi teori yang disesuaikan dengan variable penelitian, 

selanjutnya dibuat kerangka Teori dan kerangka konsep agar penulisan terarah. 

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini penulis mengemukakan 

kesimpulan terhadap beberapa permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Hal 

ini tentunya dilakukan setelah penulis menemukan semua fakta yang ada dengan 

didukung oleh berbagai literatur yang telah dibaca dan didiskusikan sebelumnya. 

Bab IV Pembahasan memaparkan mengenai isi dari pembahasan mengenai 

“Gerakan Pramuka tahun 1971 – 2011 dari IKIP Bandung hingga Universitas 

Pendidikan Indonesia”. 

 

Bab V Kesimpulan dan Saran , Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari 

penulis mengenai kajian tentang Gerakan Pramuka IKIP Bandung hingga 

Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 1971 sampai dengan 2014. 

 

 

 

 

 

 


