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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian untuk mengkaji 

permasalahan yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “Etnis Arab dalam 

perjuangan pemerdekaan Indonesia: Studi Historis Peranan Abdul Rahman 

Baswedan dan Hamid Algadri 1934-1949’’. Oleh sebab itu, akan dipaparkan 

berbagai langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari, mengolah, 

menganalisis sumber dan proses penyusunannya menjadi sebuah skripsi.  

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode historis 

sebagaimana yang di jelaskan Helius Sjamsuddin (2007, hlm. 85-155) yang terdiri 

atas heuristik, kritik dan historiografi. Penelitian ini ditekankan kepada kajian 

sumber sekunder yakni terhadap buku–buku, artikel atau karya ilmiah yang terkait 

dengan topik pembahasan penelitian. Dengan demikian, diperlukan sebuah 

metode historis untuk menuntun kepada penulisan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3.1 Metode Penelitian 

 Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian sejarah, perlu diketahui 

terlebih dahulu beberapa pengertian mengenai metode penelitian sejarah, yang 

dikemukakan oleh beberapa tokoh yang kompeten dalam ilmu sejarah, sebagai 

berikut: 

1) Metode historis adalah proses menguji serta menganalisa secara kritis 

terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985, 

hlm. 31).  

2) Menurut Sjamsuddin (2007, hlm.63) metode historis adalah suatu 

pengkajian, penjelasan, dan penganalisisan secara kritis terhadap 

rekaman serta peninggalan masa lampau.  

3) Metode historis atau metode sejarah menurut Ismaun (2005, hal. 34) 

ialah rekonstruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-

peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan 

data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. 
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 Sedangkan menurut Wood Gray (dalam Sjamsuddin, 2007, hlm. 89) 

menyebutkan paling tidak ada enam tahapan 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 tentang 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 kedalam suatu pola yang benar 

dan berarti yaitu  sistematika tertentu yang telah disiapkan 

sebelumnya; 

6) Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat 

dimengerti secara jelas. 

 Sementara itu Helius Sjamsuddin menjelaskan langkah-langkah penelitian 

sejarah sebagai berikut:   

a. Heuristik 

 Tahap awal dalam melakukan penelitian sejarah biasa disebut dengan 

heuristik. Sjamsuddin (2007, hlm. 86) menyebutkan bahwa heuristik ini banyak 

menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. Ketika kita mencari dan 

mendapatkan apa yang kita cari maka kita merasakan seperti menemukan 

‘’tambang emas’’. Tetapi jika kita telah bersusah payah ke mana-mana (di dalam 

negeri maupun ke luar negeri) ternyata tidak mendapatkan apa-apa, maka kita bisa 

‘’frustasi’’. Oleh sebab itu sebelum kita mengalami yang terakhir ini, kita harus 

lebih dahulu menggunakan kemampuan pikiran kita mengatur strategi; dimana 

dan bagaimana kita akan mendapatkan bahan-bahan tersebut; siapa-siapa atau 

instansi apa yang dapat kita hubungi; berapa biaya yang harus dikeluarkan dan 

lain-lain. Secara umum sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua yakni sumber 

primer dan sumber sekunder. Ada juga yang disebut dengan sumber lisan yang 

menekankan pada kemampuan peneliti untuk mengolah informasi melalui 
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mendengar sekaligus melihat penuturan seorang tokoh atau masyarakat tertentu, 

untuk menggali informasi yang hendak diketahuinya mengenai sebuah peristiwa 

sejarah. Sementara itu, dalam penulisan skripsi ini lebih banyak digunakan 

sumber tertulis yang mendukung dalam proses pemecahan masalah.   

b. Kritik Sumber 

Langlois dan Seignobos (dalam Sjamsuddin, 2007, hlm. 130) 

mengemukakan langkah kedua yang disebut ‘’kegiatan-kegiatan analitis’’ 

(operations analytiques; analytical operations; kritik) yang harus ditampilkan 

oleh para sejarawan terhadap dokumen-dokumen setelah mereka mengumpulkan 

dari arsip-arsip. Operasi pertama adalah kritik eksternal dan yang kedua adalah 

kritik internal.  

1) Kritik Eksternal 

Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap 

aspek-aspek ‘’luar’’ dari sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian yang berhasil 

dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, 

maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat (Sjamsuddin, 2007, 

hlm. 132). Sementara itu Daliman (2012, hlm. 67) mengemukakan bahwa 

otentisitas suatu sumber yang mengacu kepada masalah sumber primer dan 

sumber sekunder. Maka konsep otentisitas (keaslian) memiliki derajat tertentu, 

seperti halnya kepalsuan pun juga bertingkat-tingkat. Dengan demikian akan 

terdapat tiga kemungkinan otentisitas (keaslian) suatu sumber, yakni sepenuhnya 

asli, sebagian asli, dan tidak asli. Sumber primer berasal dari dokumen asli yang 

disampaikan oleh seorang saksi mata suatu peristiwa, sedangkan sumber sekunder 

adalah suatu sumber yang dalam penyusunannya didasarkan pada dokumen asli 

seperti copy atau salinan dan kutipan. 

2) Kritik Internal 

Menurut Daliman (2012, hlm. 73) mengemukakan bahwa kritik internal 

adalah uji kebenaran mengenai informasi suatu dokumen. Mengenai kebenaran itu 

sendiri merupakan suatu masalah yang tak pernah tuntas untuk dibahas. 

Kebenaran yang berhasil ditangkap oleh seseorang terhadap suatu gejala atau 

fenomena banyak tergantung terhadap persepsi, dan persepsi banyak dipengaruhi 

oleh latar belakang budaya, agama, dan kehidupannya. Sasaran kerja kritik 
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internal adalah uji kredibilitas informan atau pengarang sumber atau dokumen. Uji 

kredibilitas berupaya untuk menguji; kemampuan untuk melapor atau menulis 

dokumen secara akurat dan kemauan untuk melapor atau menulis dokumen 

dengan benar. Sementara itu Helius Sjamsuddin (2007, hlm. 143) mengemukakan 

bahwa kritik internal menekankan aspek ‘’dalam’’ yaitu isi dari sumber: kesaksian 

(testimony). Setelah fakta kesaksian (fact of testimony) ditegakan melalui kritik 

eksternal, tiba giliran sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian 

itu. Ia harus memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan (reliable) atau 

tidak. 

c. Historiografi 

Sebelum menuliskan pembahasan atau hasil temuan-temuan untuk 

menjawab setiap rumusan masalah. Sebelumnya dilakukan interpretasi, dan dalam 

melakukan interpretasi tersebut, peneliti mencoba menggunakan beberapa konsep 

yang dapat membantu dalam menjelaskan topik pembahasan. Kemudian tahapan 

yang terakhir setelah interpretasi adalah historiografi itu sendiri. Helius 

Sjamsuddin (2007, hlm. 156) menjelaskan ketika sejarawan memasuki tahap 

menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan 

teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama 

penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus 

menghasilkan suatu sintesis dari hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam 

suatu penulisan utuh yang disebut historiografi.  

3.2 Persiapan Penelitian 

3.2.1 Penentuan dan Pengajuan Topik Penelitian 

Sebelum sampai kepada topik penelitian, peneliti terlebih dahulu 

melakukan langkah–langkah pendahuluan sesuai dengan yang di jelaskan Helius 

Sjamsuddin (2007, hlm. 89) sebagai berikut: 

a. Memilih suatu topik yang sesuai. Pemilihan topik yang saat ini hendak dikaji 

oleh peneliti, sebelumnya melalui beberapa pertimbangan. Terutama 

pertimbangan mengenai sumber pendukung untuk dapat menjawab dari 

rumusan masalah yang sudah di tentukan. Peneliti memutuskan untuk 

menggunakan topik skripsi ini sekitar minggu pertama bulan Desember 2015, 

sebelumnya skripsi yang hendak ditulis yaitu mengenai tokoh Liem Koen Hian 
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beserta peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi 

karena kesulitan sumber, peneliti tidak melanjutkan proses penulisannya. 

Setelah melakukan heuristik, ternyata Abdul Rahman Baswedan pun memiliki 

hubungan pertemanan dan sekaligus rekan kerja Liem Koen Hian, hal ini 

membuat peneliti cukup kagum dan makin termotivasi untuk menuliskan 

keterlibatan tokoh ‘’asing’’ dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Pada dasarnya peneliti merasa yakin untuk menulis perihal topik ini, karena 

merasakan kebermanfaatan yang akan di dapatkan dari pembahasan tokoh yang 

masih cukup asing dalam pengetahuan kita yakni Abdul Rahman Baswedan 

dan Hamid Algadri, meskipun begitu topik yang saat ini hendak di tulis sudah 

terdapat karya pendahuluannya, seperti buku atau artikel. Maka setelah 

memperoleh beberapa sumber terkait skripsi yang saat ini dikaji, serta melalui 

konsultasi dengan calon pembimbing skripsi, maka peneliti merasa yakin 

menentukan topik penelitian yaitu peranan Abdul Rahman Baswedan dan 

Hamid Algadri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia 1934-1949. 

b. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik. Sumber-sumber 

buku (bukti) dan karya tulis ilmiah lainnya, yang saat ini sudah di dapatkan 

oleh peneliti cukup membantu dalam memberikan gambaran mengenai tokoh 

Abdul Rahman Baswedan dan Hamid Algadri. Peneliti sudah menemukan 

buku biografi yang bisa di bilang cukup ringkas namun mampu 

menggambarkan setiap detil kehidupan Abdul Rahman Baswedan, buku 

tersebut di tulis oleh Suratmin. Untuk menggali informasi mengenai Hamid 

Algadri, peneliti menggunakan buku autobiografinya yang berjudul Suka duka 

Masa revolusi. Peneliti pun melakukan pencarian sumber dengan mengakses 

internet untuk memperoleh sumber pendukung lainnya, seperti buku yang 

berjudul A.R Baswedan: Revolusi Batin Sang Perintis, awalnya peneliti 

memperoleh informasi tersebut dari internet, dan setelah melakukan pencarian 

ke beberapa toko buku, maka didapatilah buku tersebut. 

c. Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan 

topik yang di temukan ketika penelitian berlangsung. Peneliti secara bertahap 

melakukan pengumpulan data-data yang relevan yang dapat membantu 

menjawab rumusan masalah. Kemudian merancang desain penulisan serta 



32 
 

Nurhabibah, 2016 
ETNIS ARAB DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA : STUDI HISTORIS PERANAN 
ABDUL RAHMAN BASWEDAN DAN HAMID ALGADRI 1934-1949  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

pembahasan apa saja yang akan disajikan dalam skripsi. Seperti dengan 

mencatat beberapa pokok pikiran atau menandai halaman buku, dan/atau 

artikel terkait pembahasan Abdul Rahman Baswedan dan Hamid Algadri 

dengan kurun waktu 1934-1949 dan umumnya mengenai masyarakat Arab. 

d. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik 

sumber). Kritik sumber ini dilakukan secara internal karena sumber-sumber 

dari penelitian ini merupakan sumber sekunder, dengan kata lain peneliti 

sejauh ini belum mendapati sumber utama ataupun melakukan wawancara 

kepada keluarga tokoh, karena tidak ada akses untuk melakukan hal itu. 

Peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang ilmiah dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka langkah pertama yang di lakukan saat 

menemukan sumber adalah, dengan terlebih dahulu melihat profil penulis 

sebelum mengakses buku, artikel dalam jurnal, untuk berusaha sebaik mungkin 

menyajikan informasi yang valid. Kemudian, tentu saja dengan melihat sumber 

rujukan yang digunakan oleh penulis karya ilmiah tersebut. Dengan melihat 

sumber rujukan, peneliti bisa memantapkan diri untuk melakukan pengutipan 

yang sesuai prosedur dalam pedoman penulisan karya ilmiah Universitas 

Pendidikan Indonesia tahun 2015, dan secara otomatis mempermudah peneliti 

untuk mencari buku dan/atau artikel, jurnal yang sama dalam penyusunan 

melakukan penyusunan skripsi ini. 

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

benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. 

Pada tahap ini peneliti menyusun fakta-fakta yang telah diperoleh, kemudian 

memulai untuk menulis sesuai dengan sistematika penulisan skripsi yang 

terdiri atas lima bab utama, dan penyajian fakta-fakta hasil penelitian itu, 

secara khusus dibahas dalam bab IV. 

f. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti sejelas 

mungkin. Dengan posisi peneliti sebagai mahasiswa Pendidikan Sejarah, maka 

karya yang disajikan adalah sebuah skripsi yang mengungkap peranan etnis 

Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh Abdul 
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Rahman Baswedan dan Hamid Algadri dari 1934-1949, sebagai sarana 

komunikasi kepada para pembaca secara luas.  

 

3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah 

menyusun rancangan penelitian yang merupakan kerangka dasar dan diajukan 

acuan dalam penyusunan skripsi. Rancangan ini berupa proposal skripsi yang 

diajukan kepada TPPS untuk dipresentasikan dalam seminar proposal skripsi. 

Proposal skripsi disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh 

bagian akademik Departemen Pendidikan Sejarah maupun Universitas Pendidikan 

Indonesia yang terdiri dari: 

1. Judul penelitian 

2. Latar belakang masalah 

3. Rumusan masalah  

4. Tujuan penelitian 

5. Manfaat penelitian 

6. Metode penelitian 

7. Kajian Pustaka  

8. Penelitian terdahulu 

9. Sistematika penulisan 

10. Daftar pustaka 

Setelah melalui proses seminar penulisan karya ilmiah yang dilaksanakan 

pada tanggal 29 Desember 2015, maka penulisan skripsi yang saat ini dilakukan 

oleh peneliti telah memperoleh persetujuan dari calon dosen pembimbing skripsi 

yakni Drs. Suwirta, M.Hum dan Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si.  

Perbaikan yang disarankan pada saat seminar adalah untuk mengoreksi 

rumusan masalah pada poin pertama yaitu mengenai latar belakang kehidupan 

Abdul Rahman Baswedan dan Hamid Algadri, sebelumnya peneliti 

mencantumkan angka tahun 1934-1949 akan tetapi setelah mendapatkan masukan, 

maka saat ini poin pertama pada rumusan masalah tersebut tidak dicantumkan 

angka tahun, agar bisa melihat latar belakang kehidupan secara utuh kedua tokoh 
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tersebut. Sementara itu, mengenai perbaikan lainnya seperti teknik penulisan, 

penggunaan tanda baca serta cara mengutip sebuah sumber.  

3.2.3 Mengurus Perizinan  

Hal ini perlu dilakukan demi kelancaran penelitian serta menunjukkan 

adanya sebuah tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa yang bernaung di 

bawah sebuah lembaga atau instansi resmi, untuk kemudian menghasilkan 

penelitian yang ilmiah. Untuk perizinan melakukan seminar proposal skripsi pada 

semester ganjil tahun 2015 khususnya bagi angkatan 2012, dilakukan secara 

kolektif dan proses seminar dibagi menjadi beberapa sesi sesuai dengan kesediaan 

calon dosen pembimbing untuk menguji atau menilai mahasiswanya. Peneliti 

melakukan seminar pada sesi terakhir yakni pada tanggal 29 Desember 2015, 

yang dihadiri oleh Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si selaku ketua Tim 

Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) dan sekaligus calon pembimbing skripsi 

II peneliti, kemudian Drs. Suwirta, M.Hum sebagai calon pembimbing I, Drs. 

Syarif Moeis dan Moch. Eryk Kamsory, S.Pd. 

Setelah seminar selesai dilaksanakan, peneliti mengurus perizinan agar 

dikeluarkannya surat keputusan (SK) penunjukkan pembimbing skripsi pada 

minggu pertama bulan Januari ke bagian tata usaha Departemen Pendidikan 

Sejarah. Pada tanggal 12 Januari 2016, surat sudah bisa diambil dari Departemen, 

maka setelah keluarnya surat keputusan (SK) nomor 12/TPPS/JPS/PEM/2015 

ditetapkan pembimbing I skripsi yakni Drs. Suwirta, M.Hum dan pembimbing II 

Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si. Untuk selanjutnya memberikan bimbingan 

kepada peneliti sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

3.2.4 Proses Bimbingan 

 Proses bimbingan ini dilakukan oleh setiap mahasiswa saat proses 

penulisan skripsi berlangsung, hingga akhirnya mahasiswa dinyatakan memenuhi 

kriteria dan syarat untuk sidang skripsi, maka proses bimbingan pun dianggap 

selesai. Peneliti pertama kali melakukan bimbingan bersama dosen pembimbing I 

yaitu Drs. Suwirta, M.Hum pada tanggal 8 Januari 2016, dengan kesimpulan bab I 

masih harus diperbaiki. Sementara itu bimbingan dengan Drs. H. Ayi Budi 

Santosa,M.Si selaku pembimbing II, dilakukan pada tanggal 21 Januari 2016 

dengan kesimpulan yang sama yaitu bab I masih harus diperbaiki. 
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 Sejauh ini, proses bimbingan yang dilakukan oleh peneliti tidak 

mengalami kendala yang cukup berarti. Soal jarak tempuh dari rumah ke kampus, 

mungkin hal itu yang terkadang sedikit menyulitkan peneliti untuk menyesuaikan 

dengan jadwal bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi. Akan tetapi, kedua 

dosen pembimbing skripsi memiliki waktu yang cukup fleksibel untuk melakukan 

proses bimbingan dengan mahasiswanya, seperti Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si 

yang membuka kesempatan setiap harinya kepada mahasiswa untuk bimbingan, 

namun harus menyesuaikan pula dengan jadwal atau kesibukan beliau. Sementara 

itu, Drs. Suwirta, M.Hum membuka jadwal bimbingan pada hari senin atau jumat 

sekitar pukul 13.00. Bimbingan tersebut dilakukan di ruangan dosen Departemen 

Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1 Pengumpulan Sumber (Heuristik)  

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam membahas 

peranan Abdul Rahman Baswedan dan Hamid Algadri dalam perjuangan 

kemerdekaan Indonesia 1934-1949, sebagaimana yang dijelaskan Helius 

Sjamsuddin (2007, hlm. 85-155) langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Dalam penulisan sebuah karya penelitian sejarah di butuhkan sumber-

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan di antaranya seperti autobiografi, 

surat-surat pribadi, catatan atau buku harian dan memoir, surat kabar dan 

dokumen pemerintah atau arsip resmi. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

sumber-sumber sebagai berikut: 

1) Sumber Tertulis 

Sumber tertulis yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini 

berupa buku, jurnal dan skripsi relevan yang di dapatkan dari beberapa tempat 

seperti: 

a) Perpustakaan pusat Universitas Pendidikan Indonesia khususnya bagian 

koleksi Indonesiana dan Reserve yang menyediakan buku-buku sejarah 

dengan koleksi terbatas. Buku-buku yang peneliti dapatkan di perpustakaan 

pusat kampus Universitas Pendidikan Indonesia pada bulan Desember 2015 
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ini di antaranya; buku biografi Abdul Rahman Baswedan, autobiografi Hamid 

Algadri, Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara, kemudian risalah sidang 

rapat PPKI dan BPUPKI, Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942 

karya Deliar Noer. Setelah heuristik selanjutnya dilakukan, peneliti 

mendapatkan buku pendukung lainnya pada bulan maret 2016 di antaranya: 

Manusia di panggung  sejarah, Sosiologi Islam dan masyarakat modern, 

Pengantar ilmu sosial, Metode penelitian sejarah, Pengantar sejarah sebagai 

ilmu dan wahana pendidikan dan Mengerti sejarah. 

b) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA) yang memberikan 

akses cukup mudah bagi masyarakat luas untuk membaca dan meminjam 

buku, cukup dengan menjadi anggota dari BAPUSIPDA tersebut. Peneliti 

menjadi anggota resmi dengan memiliki kartu anggota pada bulan Desember 

2015, sekaligus mendapatkan buku pendukung untuk penulisan skripsi ini di 

antaranya; buku tokoh-tokoh BPUPKI jilid II dan buku Agus Salim: Diplomat 

Jenaka Penopang Republik. 

c) Perpustakaan Pribadi Batu Api yang terletak di daerah Jatinangor, Kab. 

Sumedang. Perpustakaan tersebut menyediakan koleksi buku-buku sejarah 

yang cukup lengkap. Peneliti beberapa kali mengunjungi perpustakaan 

tersebut, dalam proses heuristik yang dilakukan sejak semester 7 pada tahun 

2015 hingga proses penulisan skripsi berlangsung, akhirnya pada bulan 

Januari 2016 penliti berhasil menemukan buku karya Hamid Algadri yang 

berjudul Islam dan Keturunan Arab Dalam Pemberontakan Melawan 

Belanda dan buku Azyumardi Azra yang berjudul Jaringan Ulama: Timur 

Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. 

d) Secara online peneliti pun melakukannya sejak memasuki semester 7 pada 

bulan Agustus 2015, mencoba mengakses website perpustakaan Nasional 

dengan medaftar dan memiliki akun pribadi untuk mengakses buku atau 

jurnal yang di butuhkan. Heuristik secara online dewasa ini bagi mahasiswa 

sejarah, sangat membantu untuk meminimalisir biaya pembelian buku atau 

menghemat biaya transportasi. Namun, sejauh ini peneliti belum menemukan 

sumber mengenai Abdul Rahman Baswedan dan Hamid Algadri, yang bisa di 

akses secara online melalui website perpustakaan nasional tersebut.  
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e) Perpustakaan Ilmu Budaya, Universitas Padjajaran. Peneliti pada bulan 

Januari 2016 di antaranya mendapatkan buku berjudul Jong Islamieten Bond: 

Pergerakan pemuda Islam 1925-1942. 

f) Koleksi Pribadi: Buku karya Leo Suryadinata berjudul Mencari Identitas 

Nasional: Dari Tjoue Bou San sampai Yap Thiam Hien; Buku karya Nabiel 

A. Karim Hayaze berjudul A.R Baswedan Revolusi Batin Sang Perintis 

kumpulan Tulisan dan Pemikiran; Selanjutnya, buku karya Gamal 

Komandoko yang berjudul Boedi Oetomo awal bangkitnya kesadaran 

Bangsa: dan buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI. 

3.3.2 Kritik Sumber 

Helius Sjamsuddin (2007, hlm. 132) menjelaskan bahwa kritik sumber 

berfungsi untuk menghasilkan sebuah karya sejarah yang berasal dari proses 

ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi, 

manipulasi atau fabrikasi sejarawan. Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap 

sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian 

mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode 

sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal. 

3.3.2.1 Kritik Eksternal 

Kritik secara eksternal dilakukan untuk menguji otentisitas dan integritas 

sumber, umumnya di gunakan terhadap sumber primer. faktor luar yang di 

mungkinkan di kritisi terhadap sumber yang sudah peneliti dapatkan untuk 

mendukung penulisan skripsi ini di antaranya sumber, bahan dan bentuk buku. 

Seperti buku autobiografi Hamid Algadri ‘’Suka Duka Masa Revolusi’’ buku 

tersebut secara fisik mulai dari cover dan kertas yang digunakan sudah kurang 

baik. Penulisan sudah dilakukan menggunakan komputer, sehingga isi buku bisa 

cukup mudah dipahami meskipun secara fisik sudah mengalami perbaikan. Faktor 

lain dari kritik eksternal di antaranya mengenai kompeten atau tidaknya seorang 

penulis, dan buku-buku yang sudah di peroleh oleh peneliti, ditulis oleh tokoh 

yang kompeten dalam memahami fakta sejarah. 
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3.3.2.2 Kritik Internal 

Pada tahap ini peneliti melakukan kritik terhadap kredibilitas sumber. Hal 

yang paling utama adalah, relevansi dari sumber tersebut terhadap penulisan 

skripsi ini. Sumber-sumber yang dianggap memiliki keterhubungan dalam 

menggambarkan masyarakat Arab secara umum di Indonesia, menyangkut pribadi 

tiap tokoh yakni Abdul Rahman Baswedan dan Hamid Algadri, Partai Arab 

Indonesia (PAI), organisasi yang pernah dimasuki oleh kedua tokoh tersebut, 

majalah atau surat kabar yang sempat menjadi tempat kerja keduanya dan lain-

lain.  

Unsur-unsur tersebut yang menjadi perhatian peneliti dalam rangka 

memenuhi kritik secara internal. Setelah membandingkan buku-buku, dan artikel 

dalam jurnal yang sudah didapatkan, seperti buku A.R Baswedan Revolusi batin 

Sang Perintis, jurnal pendukung seperti  A.R Baswedan: dari Ampel ke Indonesia, 

Perjuangan A.R Baswedan pada masa pergerakan sampai pasca kemerdekaan 

Indonesia Tahun 1934-1947,  Komunitas Arab: kontinuitas dan perubahannya di 

Surabaya 1900-1942 maka ditemukan kesamaan yang hendak disampaikan dalam 

tulisan-tulisan tersebut, yang secara garis besar merujuk pada karya Suratmin 

yakni biografi Abdul Rahman Baswedan terbitan kementrian penerangan, dimana 

penulisannya diawali dari profil pribadi, latar belakang keluarga, perjuangan 

hingga wafatnya. Kesamaan yang terdapat dalam karya-karya tersebut dirasa 

wajar, karena Suratmin memang bisa disebut sebagai pelopor dalam 

memperkenalkan secara luas sosok Abdul Rahman Baswedan, hal inilah yang 

menyebabkan bukunya banyak dirujuk khususnya oleh mahasiswa sejarah. Akan 

tetapi penulis menilai bahwa ada di antara artikel dalam jurnal tersebut seperti 

Perjuangan A.R Baswedan pada masa pergerakan sampai pasca kemerdekaan 

Indonesia Tahun 1934-1947,  yang kurang menunjukkan argumentasinya dan 

seakan hanya mengikuti argumentasi Suratmin. Artikel dalam jurnal dan buku 

mengenai Abdul Rahman Baswedan di dukung oleh beberapa literatur 

menyangkut peranakan Arab di Indonesia, seperti halnya buku yang ditulis oleh 

Deliar Noer berjudul Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942, kemudian 

peneliti mencari buku tersebut untuk ikut membantu dalam penulisan skripsi.  
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Sementara itu untuk tokoh Hamid Algadri, sumber yang sudah peneliti 

dapatkan sangat membantu dalam melihat karakter tokoh tersebut melalui 

tulisannya yang produktif dimana dua di antaranya menjadi sumber utama 

penulisan skripsi ini Suka duka masa revolusi; Islam dan keturunan Arab dalam 

pemberontakan melawan Belanda. Peneliti merasa bahwa Hamid Algadri cukup 

cerdas dalam menuangkan pemikirannya, sehingga tulisannya tidak terlihat 

mengagungkan sebuah golongan dalam hal ini peranakan Arab di Indonesia dan 

merendahkan golongan lainnya seperti pribumi atau Belanda. Isi tulisannya 

menggambarkan situasi sejarah yang dilaluinya secara kritis, dalam sudut 

pandangnya sebagai seorang peranakan Arab yang membela kemerdekaan 

Indonesia. Akhirnya, setelah melalui kritik internal peneliti pun merasa yakin 

untuk merujuk karya tulis tersebut dengan mengutip baik secara langsung atau 

tidak langsung, dengan mencantumkan sumber yang jelas. 

3.3.3 Historiografi  

  Helius Sjamsuddin (2007, hlm. 158) mengemukakan bahwa ketika 

sejarawan menulis sebenarnya merupakan keinginannya untuk menjelaskan 

(eksplanasi) sejarah, ada dua dorongan utama yang menggerakannya yakni 

mencipta ulang (re-create) dan menafsirkan (interpret). Dorongan pertama 

menuntut deskripsi, dan narasi sedangkan dorongan kedua menuntut analisis.  

  Penulisan skripsi ini lebih menekankan pada upaya penafsiran terhadap 

sumber-sumber sekunder yang telah peneliti dapatkan dari berbagai tempat. Maka 

saat ini peneliti dituntut untuk keratif dalam mengembangkan pemikirannya agar 

menghasilkan analisis yang tajam serta patut untuk ditulis sebagai sebuah karya 

ilmiah. Seperti analisis yang sudah peneliti lakukan terhadap sumber-sumber yang 

membahas menganai Abdul Rahman Baswedan, yang sebagian besar hanya 

menghadirkan pola kehidupan Abdul Rahman Baswedan dari lahir, kehidupan 

keluarga, hingga wafatnya, maka hal yang akan membedakan pola analisis pada 

skripsi ini dengan karya-karya tulis yang sudah ada adalah melihat kerangka 

berpikir dan tindakan kedua tokoh peranakan Arab tersebut, dimana melalui 

kecerdasan berpikirnya yang ‘’berbeda’’ menjadi motor penggerak utama dalam 

kesuksesan tindakan menggalang persatuan lewat Partai Arab Indonesia (PAI). 

Hal inilah yang menjadi poin utama dalam pembahasan skripsi yang akan 
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menghasilkan perbandingan pemikiran dan tindakan Abdul Rahman Baswedan 

dan Hamid Algadri dalam kemerdekaan Indonesia 1934-1949.  

 Kemudian tahapan yang terakhir setelah interpretasi adalah historiografi 

itu sendiri. Helius Sjamsudin (2007, hlm. 156) menjelaskan ketika sejarawan 

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

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

yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada 

akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari hasil penelitiannya atau 

penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi. 

Historiografi ini mencakup dua hal umum yakni penjelasan dan penyajian, dalam 

tahap penjelasan, peneliti menggunakan pendekatan kausalitas maksudnya adalah 

untuk melihat sebab-sebab perjuangan atau perlawanan yang diusung oleh Abdul 

Rahman Baswedan dan Hamid Algadri yang khususnya terjadi sepanjang tahun 

1934-1949. Sementara itu dalam proses penyajian, peneliti menggunakan 

pendekatan analitis-kritis sebagai konsekuensi pemenuhan karya tulis ilmiah 

dalam rangka mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada Departemen Pendidikan 

Sejarah. Pemaparan analitis-kritis tersebut diharapkan dapat menggambarkan 

fakta-fakta secara utuh dan peneliti berusaha menyajikannya dengan alur yang 

sistematis sebagai berikut: 

Bab I, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan 

masalah penelitian, dua hal tersebut menjadi poin awal yang sangat penting dalam 

menuntun peneliti mengembangkan tulisan dan pemikirannya. Kemudian terdapat 

tujuan beserta manfaat penulisan, hal ini cenderung kepada manfaat dalam dunia 

pendidikan khususnya bagi pembelajaran sejarah di sekolah. Kemudian yang 

terakhir adalah sistematika organisasi skripsi. 

   Bab II, kajian pustaka yang terdiri atas konsep dan berbagai pendapat yang 

bersumber pada literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dari skripsi ini 

yakni ‘’Etnis Arab dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia: Studi historis 

Peranan Abdul Rahman Baswedan dan Hamid Algadri 1934-1949’’. Konsep yang 

digunakan di antaranya: tokoh dan perubahan sosial, Islam dan nasionalisme dan 

terakhir masyarakat Islam dan integrasi nasional. 
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  Bab III, metode penelitian yang terdiri atas metode penelitian yang sesuai 

dengan kaidah penelitian sejarah saat mencari dan mengolah sumber tersebut. 

Yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

   Bab IV, temuan dan pembahasan merupakan penyampaian hasil temuan 

dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk menjawab 

rumusan dan pertanyaan penelitian yang sebelumnya sudah dibahas pada bab 

pertama. Pada bab ini, peneliti secara khusus harus mampu menghadirkan 

perbandingan pemikiran dan tindakan Abdul Rahman Baswedan dan Hamid 

Algadri mengenai konsep nasionalisme 1934-1949, karena hal inilah yang 

menjadi faktor pembeda dengan tulisan atau karya yang sebelumnya sudah ada. 

 Bab V, simpulan dan rekomendasi yang terdiri atas sebuah kesimpulan 

dari keseluruhan deskripsi dan dilengkapi ungkapan rekomendasi untuk 

dimungkinkannya penelitian lanjutan oleh mahasiswa pendidikan sejarah terhadap 

tema yang saat ini peneliti kaji. 

Daftar Pustaka merupakan bentuk tanggung jawab peneliti dalam rangka 

menyempurnakan penulisan sebuah karya ilmiah, yang mencantumkan nama 

penulis, tahun terbit, judul tulisan, kota terbit, dan penerbit buku. Daftar Pustaka 

pun tidak terbatas pada penggunaan buku-buku, namun dilengkapi jurnal, skripsi, 

artikel, majalah atau koran terkait yang dapat peneliti rujuk atau kutip tulisannya 

dalam penyusunan skripsi ini. Penulisan daftar pustaka dan keseluruhan bab yang 

terdapat dalam skripsi, mulai dari cara mengutip, penggunaan tanda baca dan 

lainnya, disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah terbaru tahun 2015 

yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia.  

Lampiran-lampiran berisikan foto-foto mengenai kedua tokoh yang 

penulis kaji secara khusus yakni Abdul Rahman Baswedan dan Hamid Algadri,  

adapun tokoh atau gambar yang berkaitan dengan penelitian Partai Arab Indonesia 

(PAI), sahabat kedua tokoh dan masyarakat Arab di Indonesia pada umumnya. 

 

 


