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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan pemaparan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi berjudul “Pemikiran Politik Soetisna Sendjaja Tahun 

1918-1942”. Dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi 

ini penulis menggunakan metode sejarah sebagai metode penelitiannya. Louis 

Gottschalk (2008, hlm. 39) menjelaskan bahwa metode sejarah merupakan proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. 

Melalui metode sejarah, data-data menyangkut peristiwa masa lampau baik itu 

berupa rekaman maupun peninggalan dapat dijadikan sebagai sumber sejarah 

yang dapat berguna untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai peristiwa 

yang pernah terjadi  (Ismaun, 2005, hlm. 35).  

Para ahli memiliki perbedaan pandangan tentang prosedur atau langkah-

langkah dalam metode sejarah. Namun pada penelitian skripsi ini, metode sejarah 

yang akan digunakan adalah berdasarkan pada Ismaun (2005, hlm. 50) yang 

terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penjabaran dari 

keempat langkah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.  

1) Heuristik yaitu teknik pengumpulan dan pencarian sumber-sumber sejarah 

yang relevan dengan topik yang dipilih (Abdurahman, 2007, hlm. 64). Cara 

yang dilakukan adalah mencari berbagai sumber, baik itu sumber primer 

maupun sumber sekunder, serta buku-buku dan berbagai karya tulis ilmiah 

yang relevan dengan permasalahan yang dikaji 

2) Kritik yaitu memilah, memilih dan menyaring keotentikan sumber sejarah yang 

di temukan untuk mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber tersebut. Pada 

tahap ini penulis akan melakukan sebagaimana prosedur dalam melakukan 

kritik sumber, yaitu dengan melakukan kritik eksternal dan kritik internal 

(Sjamsuddin, 2012, hlm. 102) 

3) Interpretasi yaitu memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta 

yang diperoleh dengan cara menghubungkannya satu sama lain. Pada tahap ini 

penulis mencoba untuk menafsirkan fakta-fakta yang didapatkan selama 

penelitian. 
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4) Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah yang berupa 

sintesis dari seluruh hasil penelitian atau penemuan dari hasil penelitian yang 

utuh dalam bentuk cerita sejarah (Hamid & Madjid, 2011, hlm. 51). Pada 

bagian ini penulis menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

berdasar pada tiga tahap sebelumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa 

skripsi.  

 Dipaparkan pula langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian. 

Langkah-langkah tersebut dikembangkan ke dalam tiga pembahasan, di antaranya 

persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan laporan penelitian. Berikut 

adalah pemaparan dari ketiga pembahasan tersebut. 

3.1 Persiapan Penelitian 

Pada bagian ini penulis akan memaparkan persiapan penelitian yang 

dilaksanakan. Supaya persiapan penelitian dapat tersusun dengan sistematis, maka 

penulis akan membagi persiapan-persiapan tersebut kedalam tiga pembahasan, di 

antaranya adalah penentuan dan pengajuan topik penelitian, penyusunan 

rancangan penelitian, dan proses bimbingan/konsultasi. 

3.1.1 Penentuan dan Pengajuan Topik Penelitian 

Penentuan dan pengajuan topik penelitian merupakan langkah awal 

sebelum memulai penelitian. Hal tersebut penting dilakukan oleh peneliti karena 

menjadi persyaratan dasar untuk memulai suatu penelitian (Sjamsuddin, 2012, 

hlm. 70). Hal terpenting pada tahapan ini adalah harus adanya minat serta 

ketertarikan dari seorang peneliti terhadap suatu kajian yang akan menjadi topik 

penelitiannya (Gottschalk, 2008, hlm. 50).  

Penulis mulai menentukan topik penelitian skripsi ini semenjak semester 

tujuh. Penentuan topik didasarkan pada ketertarikan khusus penulis kepada tokoh 

Soetisna Sendjaja. Ketertarikan tersebut berawal dari minat penulis pada peristiwa 

sejarah yang terjadi di daerah asal kelahirannya, yaitu di Tasikmalaya, sehingga 

membuat penulis menaruh perhatian besar pada sejarah lokal di sana. Perhatian 

pada tokoh Soetisna Sendjaja sendiri bermula dari ketidaksengajaan penulis ketika 

membaca kolom opini dalam sebuah surat kabar lokal yang terbit di Tasikmalaya 
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pada masa pergerakan nasional, yaitu surat kabar Langlajang Domas (1927-

1928). Dalam kolom opini surat kabar tersebut terdapat artikel-artikel yang ditulis 

oleh Soetisna Sendjaja atau dalam tulisannya itu namanya di singkat menjadi 

Soetsen. Nama Soetisna Sendjaja pun langsung  mengingatkan penulis pada suatu 

nama jalan yang terdapat di pusat kota Tasikmalaya, yaitu Jl. Soetisna Sendjaja. 

Nama tersebut juga nampaknya tidak penulis temukan lagi di daerah-daerah lain 

sebagai nama jalan, sehingga rasa penasaran pun muncul dan mengantarkan 

penulis untuk mencari informasi lebih lanjut tentang tokoh Soetisna Sendjaja. 

Dalam rangka mendapatkan informasi mengenai Soetisna Sendjaja, 

penulis mencarinya dari buku-buku, internet, serta berkunjung ke beberapa tempat 

yang dianggap bisa membantu. Informasi mengenai Soetisna Sendjaja pertamakali 

penulis temukan dalam suatu artikel yang terdapat di laman 

www.soekapoera.com, berjudul “R. Soetisna Sendjaja: Propagandis Kebangsaan 

dan Maestro Media Sunda” yang ditulis oleh Muhajir salam seorang sejarawan 

dari Soekapoera Institute. Setelah pengetahuan awal didapatkan, kemudian 

penulis berkunjung ke kantor Soekapoera Institute yang berlokasi di Perumahan 

Permata Regency Tasikmalaya. Di sana penulis bertemu langsung dengan Muhajir 

Salam dan mendapatkan buku serta beberapa jurnal yang diterbitkan oleh 

Soekapoera Institute yang  berkaitan dengan sejarah lokal Tasikmalaya dan tokoh 

Soetisna Sendjaja itu sendiri.  

Selain di Soekapoera Institute, informasi awal mengenai Soetisna Sendjaja 

penulis dapatkan juga dalam literatur-literatur yang berhubungan dengan 

Paguyuban Pasundan. Penulis mendapatkan beberapa penelitian mengenai 

Paguyuban Pasundan di Perpustakaan Ajip Rosidi dan beberapa buku tentang 

Paguyuban Pasundan di Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak 

hanya dalam literatur saja, penulis pun berkunjung ke kantor Paguyuban Pasundan 

di Jl. Sumatra Bandung untuk berkonsultasi sekaligus mencari informasi tentang 

Soetisna Sendjaja kepada salah seorang sejarawan Paguyuban Pasundan, yaitu Iip 

D. Yahya. Berbekal informasi awal yang telah didapatkan, penulis semakin yakin 

untuk menjadikan Soetisna Sendjaja sebagai topik penelitan skripsi ini.  

http://www.soekapoera.com/


22 
 

 
Irfal Mujaffar, 2017 
PEMIKIRAN POLITIK SOETISNA SENDJAJA TAHUN 1918-1942 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, selanjutnya penulis 

mengajukan  pembahasan tentang “Pemikiran Politik Soetisna Sendjaja Tahun 

1918-1942” sebagai judul skripsi ke TPPS (Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi)  

yang kemudian diseminarkan pada 28 Desember 2015. Fokus kajian pada judul 

skripsi ini  didasarkan pada informasi awal yang didapatkan oleh penulis terkait 

tokoh Soetisna Sendjaja, bahwa dalam literatur-literatur yang penulis dapatkan, 

Soetisna Sendjaja hanya dibahas sekilas perihal kiprahnya saja. Sebagai seorang 

tokoh penting pada masa pergerakan, pendokumentasian secara khusus mengenai 

pemikiran-pemikirannya belum pernah penulis temukan, padahal Soetisna 

Sendjaja merupakan seorang jurnalis yang giat menuangkan pemikirannya dalam 

berbagai surat kabar yang dikelolanya. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba 

untuk  mendokumentasikan serta menganalisis pemikiran politik dari Soetisna 

Sendjaja yang menjadi bagian terpenting dalam perjuangannya. Selain itu, 

penelitian ini juga merupakan suatu upaya untuk mengenali lebih dekat mengenai 

tokoh Soetisna Sendjaja. 

3.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Rancangan penyusunan penelitian mulai dilakukan oleh penulis semenjak 

semester tujuh pada Mata Kuliah Seminar Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Pada 

mata kuliah tersebut, penulis diberikan tugas untuk membuat proposal penelitian 

skripsi. Minat penulis pada sejarah lokal menjadi awal dalam menentukan topik 

penelitan untuk dijadikan sebagai  proposal penelitian. Pada mulanya, penulis 

mengajukan topik mengenai perkembangan pers di Tasikmalaya pada paruh 

pertama abad ke-20 dan memfokuskan kajian penelitiannya pada salahsatu surat 

kabar yang lahir pada periode tersebut, yaitu surat kabar Langlajang Domas yang 

terbit tahun 1927-1928. Kemudian dibuatlah proposal penelitian berjudul 

“Langlajang Domas: Surat Kabar Lokal di Tasikmalaya Tahun 1927-1928”. 

Namun karena berbagai hal, terutama terkait minimnya referensi pendukung 

terkait topik tersebut, sehingga pengajuan proposal hanya sebatas tugas mata 

kuliah saja. Meskipun demikian, tugas mata kuliah tersebut telah menjembatani 

penulis mengenal tokoh Soetisna Sendjaja yang juga merupakan salah seorang 

redakturnya  dan tulisan-tulisannya pun banyak dimuat dalam surat kabar tersebut. 
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Perhatian penulis pada tokoh Soetisna Sendjaja ditindaklanjuti dengan 

menyusun proposal penelitian skripsi. Proposal yag telah disusun kemudian 

diserahkan ke TPPS. Pada tahap ini beberapa bagian dari proposal penelitian 

diperbaiki dan disesuaikan dengan kriteria penelitian karya tulis ilmiah. Setelah 

dianggap memenuhi kriteria penelitian karya tulis ilmiah, kemudian proposal 

tersebut didaftarkan dalam seminar proposal penelitian skripsi yang dilaksanakan 

pada tanggal 28 Desember 2015 di Labolatorium Departemen Pendidikan Sejarah, 

lantai 4 Gedung Nu’man Sumantri (FPIPS), Universitas Pendidikan Indonesia. 

3.1.3 Proses Bimbingan 

Proses bimbingan sangat penting selama pelaksanaan penelitian skripsi ini. 

Melalui proses bimbingan, penulis mendapatkan banyak arahan serta masukan 

dari dosen pembimbing menyangkut penelitian skripsi yang sedang dilaksanakan. 

Arahan dan masukan tersebut juga berguna untuk memperbaiki segala 

kekuarangan dalam skripsi yang penulis susun. Oleh sebab itu, bimbingan atau 

konsultasi dilakukan oleh penulis secara rutin. 

Penulis melakukan proses bimbingan secara berkala kepada dosen 

pembimbing yang telah ditentukan oleh TPPS Departemen Pendidikan Sejarah. 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 19/TPPS/JPS/PEM/2016 mengenai 

Penunjukan Pembimbing Skripsi, menetapkan Drs. Suwirta, M. Hum sebagai 

Pembimbing I dan Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si sebagai Pembimbing II. 

Bimbingan pertama kali dilakukan penulis kepada Dosen Pembimbing I yaitu 

pada tanggal 20 Juni 2016. Sementara bimbingan kepada Dosen Pembimbing II 

pertama kali dilakukan pada 25 Juli 2016. Selanjutnya, penulis rutin melakukan 

konsultasi kepada kedua dosen pembimbing tersebut dengan menyesuaikan 

jadwal bimbingan yang telah disepakati.   

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dikembangkan oleh penulis berdasarkan langkah-

langkah yang sesuai dengan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, 

interpretasi, dan historiografi. Berikut adalah pemaparan dari pelaksanaan 

penelitian skripsi ini. 
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3.2.1 Heuristik  

Heuristik merupakan tahapan dalam metode sejarah yang menyangkut 

pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah (Ismaun, 2005, hlm. 49). 

Tahap tersebut bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan 

dengan subjek atau topik penelitian.  Selain relevan dengan topik penelitian, 

sumber sejarah yang dikumpulkan juga harus dapat menceritakan peristiwa atau 

kejadian pada masanya. Sumber-sumber tersebut dapat berupa catatan, rekaman, 

dan peninggalan-peninggalan (Gottschalk, 2008, hlm. 42). 

Pada penelitian skripsi ini penulis terfokus pada pencarian dan 

pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai suatu bahan 

analisis bagi pemikiran politik Soetisna Sendjaja. Dalam hal ini, penulis mencari 

dan mengumpulkan surat-surat kabar yang dikelola oleh Soetisna Sendjaja 

sebagai sumber primer. Surat kabar dipilih sebagai sumber primer karena surat 

kabar merupakan media yang memuat pandangan-pandangan politik dan sosial 

yang memiliki dampak besar pada masanya (Sjamsuddin, 2012, hlm. 89). Adapun 

keterkaitannya dengan sumber utama dalam penelitian skripsi ini yaitu 

berdasarkan pada keaktifan Soetisna Sendjaja yang giat menuangkan pemikiran-

pemikirannya dalam surat-surat kabar yang dikelolanya.  

Penulis juga mencari sumber-sumber pendukung yang memiliki relevansi 

dengan penelitian skripsi ini. Sumber-sumber pendukung tersebut membantu 

penulis untuk memahami latar peristiwa, mengetahui kondisi sosial-politik yang 

terjadi, dan mengetahui informasi terkait organisasi-organisasi yang menjadi 

wadah perjuangan Soetisna Sendjaja. Oleh sebab itu penulis mencari buku-buku, 

jurnal, serta karya tulis ilmiah lain berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang 

dianggap memiliki relevansi dengan subjek dalam penelitian skripsi ini. 

Penulis melakukan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah 

dari beberapa tempat. Berikut pemaparan mengenai tempat-tempat serta sumber 

yang didapatkan penulis selama heusristik. 

1) Pada tanggal 4 April 2016 penulis berkunjung ke Soekapoera Institute 

Tasikmalaya. Di sana penulis mendapatkan sumber primer berupa koran-koran 
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yang memuat tulisan-tulisan buah dari pemikiran Soetisna Sendjaja. Penulis 

mendapatkan mikro film surat kabar Sipatahoenan lengkap yang terbit di 

Tasikmalaya tahun 1923-1930 dan yang diterbitkan di Bandung tahun 1931-

1942. Surat kabar tersebut pertama kali diterbitkan oleh Paguyuban Pasundan 

Tasikmalaya pada tahun 1923, kemudian penerbitannya dipindahkan secara 

penuh ke Bandung pada tahun 1931. Penulis juga mendapatkan beberapa buku 

serta jurnal yang memiliki relevansi dengan subjek penelitian, seperti buku 

Sejarah Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya karya Muhajir Salam, dkk 

yang diterbitkan tahun 2014; buku Sejarah Kota Tasikmalaya karya Miftahul 

Falah  yang diterbitkan tahun 2010; Jurnal Historia Soekapoera Volume 1, 

Nomor 1, dan Volume 1 Nomor 2, yang diterbitkan oleh Soekapoera Institute, 

tahun 2013. 

2) Pada tanggal 29 April 2016 penulis berkunjung ke perpustakaan Ajip Rosidi 

yang beralamatkan di Jalan Garut, Kota Bandung. Di sana penulis 

mendapatkan beberapa penelitian berupa skripsi, tesis dan laporan penelitian 

yang relevan dengan subjek penelitian. Penulis mendapatkan tesis yang 

berjudul Pagoejoeban Pasoendan : 1927-1942 Profil Pergerakan 

Etnonasionalis karya Suharto, dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 

tahun 1993; skripsi yang berjudul Sekitar Lahir dan Perkembangan 

Pagoejoeban Pasoendan (1914-1942), karya Saleh, dari Universitas 

Padjadjaran, Bandung, tahun 1975; skripsi yang berjudul Sejarah Pagoejoeban 

Pasoendan 1914-1982, karya Heti R Ramelan, dari Universitas Indonesia, 

Depok, tahun 1983; dan buku karya Suharto yang berjudul Pagoejoeban 

Pasoendan: 1927-1942 Profil Pergerakan Etnonasionalis. 

3) Pada tanggal 25 Agustus 2016 penulis mengunjungi Perpustakaan Pusat 

Universitas Pendidikan Indonesia. Di sana penulis mendapatkan beberapa buku 

dan skripsi yang relevan dengan subjek penelitian. Penulis mendapatkan buku 

Ensiklopedi Sunda karya Ajip Rosidi, et al., yang diterbitkan tahun 2000; buku 

Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918 

karya Edi S. Ekadjati yang diterbitkan tahun 2004; dan buku-buku pendukung 

lainnya. Penulis juga mengunjungi perpustakaan UPI secara berkala untuk 

mencari dan menambah referensi yang dirasa perlu. 
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4) Pada tanggal 16 Januari 2017 penulis mengunjungi kantor Soekapoera Institute 

kembali untuk mencari sumber lainnya yang berhubungan dengan Soetisna 

Sendjaja. Di sana penulis mendapatkan surat kabar Padjadjaran dari tahun 

1917-1922, yang diterbitkan oleh Paguyuban Padjadjaran. Dalam surat kabar 

Padjadjaran juga memuat beberapa tulisan dari Soetisna Sendjaja terutama 

pada tahun 1918. 

5) Pada tanggal 24 Januari 2017 penulis mengakses beberapa laman arsip 

pemerintah Belanda secara online di www.delpher.nl. Di laman tersebut 

penulis mendapatkan beberapa pemberitaan terkait Soetisna Sendjaja dalam 

surat kabar De Preanger Bode tahun 1917-1918 dan surat kabar Algemeen 

Handelsblad tahun 1939. Kemudian penulis juga mendapatkan gambar-gambar 

yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini di laman www.kitlv.nl, dan 

commons.wikimedia.org. 

6) Sumber-sumber pendukung lainnya merupakan literatur-literatur yang berasal 

dari koleksi pribadi penulis, seperti buku yang berjudul Sejarah Indonesia 

Modern 1200-2008, karya Mc. Ricklefs, buku Sejarah pergerakan rakyat 

Indonesia, karya A.K Pringgodigdo, dan lain sebagainya. 

3.2.2 Kritik Sumber 

Kritik sumber merupakan tahapan kedua dalam metode sejarah yang 

dilakukan oleh penulis setelah sumber-sumber sejarah terkumpul. Pada tahapan 

ini penulis berupaya untuk mencari kebenaran atas sumber-sumber yang telah 

didapatkan. Sebagaimana fungsi dari kritik sumber itu sendiri adalah untuk 

membedekan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan 

apa yang meragukan atau mustahil (Sjamsuddin, 2012, hlm. 103). Dalam hal ini 

perlu dilakukan uji keabsahan tentang autentisitas dan integritas sumber melalui 

kritik ekstenal serta keabsahan tentang kredibilitas sumber melalui kritik internal 

(Abdurahman, 2007, hlm. 68). Oleh sebab itu, pada penelitian skripsi ini, penulis 

membagi dalam dua bentuk verifikasi, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. 

Berikut adalah pemaparan dari kedua verifikasi tersebut. 

 

http://www.delpher.nl/
http://www.kitlv.nl/
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3.2.2.1 Kritik Eksternal 

Kritik eksternal menjadi proses yang pertama kali dilakukan oleh penulis 

untuk menguji kelayakan pada sumber-sumber yang telah terkumpul. Kritik 

eksternal merupakan cara untuk melakukan verifikasi atau pengujian terhadap 

aspek-aspek luar dari sumber sejarah dengan menegakkan autentisitas serta 

integritas. Artinya, kritik eksternal dimaksudkan sebagai kritik atas asal-usul dari 

sumber, pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan 

semua informasi, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal 

mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak 

(Sjamsuddin, 2012, hlm. 104).  

Dalam melakukan kritik eksternal penulis mengutamakan pengujian 

terhadap sumber-sumber primer yang sudah terkumpul. Sumber primer yang 

penulis dapatkan adalah sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai suatu bahan 

analisis terhadap pemikiran politik Soetisna Sendjaja. Salah satunya penulis 

mendapatkan surat kabar Sipatahoenan tahun1923-1942. Dari sumber-sumber 

tersebut, penulis dapat menganalisis pandangan-pandangan serta pemikiran-

pemikiran politik dari Soetisna Sendjaja. 

Perlakuan terhadap sumber-sumber primer yang sudah terkumpul tersebut 

dilakukan berdasarkan langkah-langkah verifikasi yang perlu dilakukan dalam 

kritik eksternal. Penulis melakukan pengujian terhadap integritas dan autentisitas 

dari sumber-sumber tersebut. Untuk menguji integritas, penulis menguji daripada 

bahan dan bentuk sumber (fisik), kemudian mengidentifikasi tentang garis asal-

usul sumber, seperti dari mana sumber didapatkan, kapan sumber itu dibuat, siapa 

yang membuatnya atau yang menerbitkannya, dan siapa penulisnya (Ismaun, 

2005, hlm. 50; Hamid & Madjid, 2011, hlm. 48). Sementara pengujian terhadap 

autentisitas sumber, penulis menguji kesesuaian sumber yang terkumpul dengan 

ciri-ciri pada periode sezamannya (Sjamsuddin, 2012, hlm. 105).  

Kritik eksternal pada sumber primer salah satunya melakukan pengujian 

terhadap surat kabar Sipatahoenan terbitan tahun 1923-1942 yang merupakan 

surat kabar berbahasa Sunda. Surat kabar tersebut merupakan corong perjuangan 
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organisasi Paguyuban Pasundan yang diterbitkan pertama kali oleh Paguyuban 

Pasundan Tasikmalaya pada tahun 1923, kemudian penerbitannya dipindahkan ke 

Bandung tahun 1931. Penulis mendapatkan surat kabar Sipatahoenan dari 

Soekapoera Institute di Tasikmalaya dalam bentuk mikro film. Soekapoera 

Institute mendapatkan mikro film surat kabar tersebut dari Perpustakaan Nasional. 

Melihat dari asal-usulnya, sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

integritasnya, mengingat di Perpustakaan Nasional terdapat tempat khusus yang 

berisi koleksi koran-koran lama yang sudah pasti terjaga dengan baik. Selain itu 

untuk memastikan keberadaannya, penulis juga sempat mengkonfirmasi surat 

kabar tersebut melalui katalog online Perpustakaan Nasional. Setelah itu penulis 

mengidentifikasi autentisitas dari sumber tersebut. Jika dilihat dari tahun 

penerbitannya, yaitu tahun tahun 1920-an, ejaan-ejaan yang terdapat dalam surat 

kabar tersebut sesuai dengan bentuk ejaan pada periode itu. Dengan demikian, 

autentisitas dari sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

Demikian kritik eksternal yang dilakukan oleh penulis. Pengujian 

dilakukan terhadap autentisitas dan integritas dari sumber-sumber yang sudah 

terkumpul. Berdasarkan kritik eksternal yang sudah dilakukan, maka sumber-

sumber yang akan digunakan sebagai sumber primer dalam penelitian skripsi ini, 

dapat dipertanggungjawabkan keotentikan dan keintegritasannya. 

3.2.2.2 Kritik Internal 

Kritik internal merupakan proses selanjutnya setelah sumber-sumber yang 

terkumpul melalui tahap kritik eksternal. Kritik internal menekankan verifikasi 

pada aspek dalam yaitu isi dari sumber-sumber tersebut (Sjamsuddin, 2012, hlm. 

112). Tujuan dari dilakukannya kritik internal adalah untuk menguji kredibilitas 

isi dari sumber-sumber sejarah (Abdurrahman, 2007, hlm. 68).  

Dalam kritik internal, terdapat prosedur-prosedur untuk melakukan suatu 

verifikasi. Prosedur yang dapat dilakukan misalkan dengan membandingkan 

kesaksian-kesaksian sumber dengan kesaksian-kesaksian sumber lain (Ismaun, 

2005, hlm. 50). Selain itu dapat juga dilakukan dengan menguji kredibilitas 

kesaksiannya. Dalam hal ini, terdapat beberapa bentuk verifikasi untuk menguji 
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kredibilitas, seperti memperhatikan siapa yang bersaksi, untuk tujuan apa 

kesaksiannya tersebut, serta membandingkan kesesuaian isi kesaksian dengan 

kesaksian lain yang sezaman (Sjamsuddin, 2012, hlm. 115). 

  Prosedur verifikasi kritik internal pada penelitian skripsi ini menyesuaikan 

dengan keperluan penulis dalam menggunakan sumber-sumber yang telah 

terkumpul. Fokus kajian pada skripsi ini adalah menelusuri dan menganalisis 

pemikiran politik dari Soetisna Sendjaja, sehingga tidak diperlukan verifikasi 

untuk kepentingan apa kesaksian tersebut dibuat. Penulis menggunakan sumber-

sumber sejarah yang sudah terkumpul tersebut untuk menganalisis tulisan-tulisan 

Soetisna Sendjaja yang merupakan buah dari pemikirannya. Oleh sebab itu, untuk 

menguji kredibilitas sumber-sumber tersebut penulis melakukan perbandingan 

ketersesuaian isi tulisan dari Soetisna Sendjaja dengan peristiwa-peristiwa 

maupun kondisi politik yang sezaman, serta membandingkan keterhubungan dari 

pemikiran-pemikirannya antara satu sumber dengan sumber lainnya yang telah 

terkumpul.  

Kritik internal terhadap sumber-sumber Soetisna Sendjaja dilakukan 

terhadap surat kabar Sipatahoenan. Tulisan-tulisan Soetisna Sendjaja dalam surat 

kabar tersebut memiliki ketersesuaian dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

pada saat itu. Contoh dari ketersesuaian tersebut misalkan tulisan dalam 

Sipatahoenan yang menyoroti keberadaan Raad Agama di Tasikmalaya pada 

tahun 1935. Penulis mencoba membandingkan tulisan-tulisan Soetisna Sendjaja 

tersebut dengan referensi-referensi lain yang membahas peristiwa di Tasikmalaya 

pada saat itu. Seperti membandingkannya dengan buku yang berjudul “ Sejarah 

Kota Tasikmalaya 1820-1942” dan buku yang berjudul “Sejarah Pemerintahan 

Kabupaten Tasikmalaya”. Dalam kedua referensi tersebut dijelaskan beberapa 

polemik terkait pendirian Raad Agama, itu artinya sumber tulisan dari Soetisna 

Sendjaja sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat itu. Dengan demikian, dilihat 

dari contoh di atas, isi dari sumber-sumber yang sudah terkumpul dapat 

dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. 

Demikian kritik internal yang dilakukan oleh penulis. Pengujian dilakukan 

terhadap kredibilitas isi dari sumber-sumber yang sudah terkumpul. Berdasarkan 
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kritik internal yang sudah dilakukan, maka sumber-sumber yang akan digunakan 

sebagai sumber primer dalam penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan 

kredibilitasnya. 

3.2.3 Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis 

setelah melakukan pengujian terhadap sumber-sumber yang sudah terkumpul. 

Dalam interpretasi penulis mencoba untuk menafsirkan fakta-fakta atau 

keterangan-keterangan yang diperoleh dalam sumber sejarah. Langkah-langkah 

yang dilakukan adalah dengan cara menganalisis dan mensintesiskannya. Analisis 

berarti menguraikan keterangan dalam sumber, sementara sintesis berarti 

menyatukan keterangan-keterangan dalam sumber setelah dianalisis, sehingga 

tercipta suatu penafsiran yang sesuai dengan suatu permasalahan (Abdurahman, 

2007, hlm. 73).  

Penulis melakukan interpretasi menyesuaikan dengan fokus kajian pada 

penelitian skripsi ini. Dalam skripsi ini yang menjadi titik tekan adalah 

pendokumentasian terhadap pemikiran-pemikran Soetisna Sendjaja untuk 

kemudian dianalisis makna dari pemikirannya tersebut. Oleh sebab itu untuk 

menjaga subtansi dari pemikiran-pemikirannya supaya tidak keluar dari konteks 

yang sebenarnya, penulis melakukan interpretasi tidak jauh dari ide asli Soetisna 

Sendjaja itu sendiri. Namun meskipun demikian, interpretasi yang dilakukan 

penulis tidak sebatas pada konteks pemikirannya saja, akan tetapi penulis juga 

mencoba untuk menghubungkan pemikiran Soetisna Sendjaja dengan keterangan-

keterangan lain dari berbagai sumber yang memiliki ketersesuaian serta 

menghubungkannya dengan latar perstiwa yang terjadi pada masanya, sehingga 

mendapatkan suatu penafsiran yang utuh. 

Penulis menggunakan penafsiran sintesis untuk mendapatkan suatu 

penafsiran yang utuh. Penafsiran sintesis  sendiri merupakan salah satu bentuk 

dari aliran filsafat sejarah deterministik. Dalam aliran filsafat sejarah 

deterministik, manusia ditentukan oleh kekuatan yang berada di luar dirinya. 

Tenaga-tenaga yang berasal dari luar manusia berasal dari dunia fisik, seperti 
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faktor geografis, etnologi, lingkungan budaya manusia, dan faktor sosial. 

Penafsiran sintesis mencoba untuk menggabungkan semua faktor atau tenaga 

yang menjadi penggerak sejarah. Menurut penafsiran ini tidak ada satu kategori 

“sebab-sebab” tunggal yang cukup untuk menjelaskan semua fase dan periode 

perkembangan sejarah. Artinya, perkembangan dan jalannya sejarah digerakan 

oleh berbagai faktor dan tenaga bersama, namun manusia tetap sebagai pemeran 

utamanya (Sjamsuddin, 2012, hlm. 127-132). 

Pemikiran politik Soetisna Sendjaja lahir karena berbagai faktor yang 

melatarinya. Faktor utama yang melatarinya adalah faktor politik. Pemikiran-

pemikiran Soetisna Sendjaja merupakan respon dari kondisi politik yang terjadi. 

Kita ambil satu contoh, misalkan keberadaan parlemen-parlemen di Hindia-

Belanda, baik itu  Volksraad, maupun dewan-dewan lokal, seperti raad kabupaten 

dan raad provinsi dianggap belum menunjukkan suatu pemerintahan yang 

merupakan representasi rakyat, hal tersebut membuat Soetisna Sendjaja kerap 

menyumbangkan gagasan-gagasannya tentang praktik demokrasi yang ideal, 

dimana rakyat harus benar-benar terwakili kepentingannya. Selain kondisi politik, 

faktor-faktor lain pun turut melatari pemikiran-pemikiran politiknya, misalkan 

faktor sosial-keagamaan yang melatari pemikiran Soetisna Sendjaja mengenai Ulil 

amri,  dan lain sebagainya. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan,  masih 

banyak faktor pendorong lain yang memiliki keterkaitan guna keperluan 

penafsiran terhadap pemikiran politik Soetisna Sendjaja. Mengenai hal tersebut, 

lebih jelas akan dipaparkan secara menyeluruh dalam bab pembahasan skripsi ini. 

3.2.4 Historiografi 

Historiografi menjadi fase terakhir dari metode sejarah setelah melalui 

tahapan uji verifikasi sumber (kritik) serta penafsiran (interpretasi). Historiografi 

merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian 

sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses 

penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai akhir (penarikan  kesimpulan) 

(Abdurahman, 2007, hlm. 76). Dalam hal ini penulis membagi langkah-langkah 

historiografi dalam dua bagian, yaitu eksplanasi dan ekspose.  
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Eksplanasi adalah proses yang digunakan dalam menjelaskan fokus kajian 

penelitian berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah ditentukan. Pada 

penelitian skripsi ini, penulis menggunakan model eksplanasi hermeneutika. 

Hermeneutika erat hubungannya dengan penafsiran teks-teks masa lalu dan 

perbuatan pelaku sejarah. Penulis menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian dengan mencoba menghayati atau menempatkan dirinya dalam diri 

pelaku sejarah, mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pelaku sejarah – 

Soetisna Sendjaja – berpikir, merasakan, dan berbuat dengan menggunakan latar 

belakang kehidupan dan seluruh pengalaman hidupnya (Sjamsuddin, 2012, hlm. 

167).  

Penulis menggunakan dua cara dalam mengolah eksplanasi model ini. 

Pertama teks-teks dalam sumber sejarah – yang menjadi buah pemikiran Soetisna 

Sendjaja – ditafsirkan lalu dijelaskan dengan melihat arti dan maksud yang 

sebenarnya, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan (Gottschalk, 2008, hlm. 

107). Kedua, penulis mencoba menjawab pertanyaan mengapa pelaku sejarah 

berbuat demikian rupa sebagaimana yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, 

proses hermeneutika mencoba menghayati dari dalam jalan pikiran orang lain, 

maksudnya tidak saja menafsirkan makna teks, tetapi juga mencoba untuk 

memahami mengapa seseorang berbuat seperti apa yang telah dilakukannya 

(Sjamsuddin, 2012, hlm. 167).  

Setelah melakukan proses eksplanasi, penulis melakukan proses ekspose. 

Ekspose merupakan proses penyajian hasil dari penelitian skripsi ini, sebagaimana 

wujud dari historiografi itu sendiri yang berupa paparan, penyajian,  dan 

presentasi yang sampai kepada dan dibaca oleh para pembaca atau pemerhati 

sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm. 185). Oleh sebab itu penyajian hasil dari 

penelitian harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan suatu manfaat. 

Supaya penyajian hasil penelitian skripsi ini dapat sesuai dengan apa yang 

diharapkan, penulis berupaya untuk melakukan analisis secara menyeluruh 

terhadap segala aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian secara sistematis dan kronologis. Selain itu, penulis juga 

menyajikan hasil penelitian skripsi ini dengan berpedoman pada kaidah-kaidah 
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penulisan karya tulis ilmiah yang ditentukan oleh Universitas Pendidkan 

Indonesia.  

3.3 Laporan Penelitian 

Laporan penelitian merupakan tahapan terakhir dari prosedur penelitian 

skripsi ini. Pada tahap ini penulis membuat suatu laporan hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan. Laporan tersebut disusun sesuai dengan sistematika yang 

telah ditentukan oleh Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan 

Indonesia.  

Susunan dari laporan penelitian terdiri dari lima bab. Adapun susunan 

sistematika dari laporan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, bagian ini berisi latar belakang penulis meneliti 

pemikiran politik Soetisna Sendjaja, rumusan masalah beserta pertanyaan-

pertanyaan penelitiannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, Pada bagian ini berisi tentang konsep-konsep yang 

berhubungan dengan kajian peneliti, rumusan-rumusan inti, dan penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. 

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan 

mengenai metode atau proses yang akan dilaksanakan dalam melakukan 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. 

Proses penelitian disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI dan 

berdasarkan ejaan yang disempurnakan (EYD). 

Bab IV Pembahasan. Pada bagian ini peneliti akan menyajikan mengenai 

temuan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, dan 

menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah serta pertanyaan yang 

terdapat dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian terkai .  

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, pada bagian ini akan disajikan 

mengenai simpulan dari hasil penelitian. kemudian merekomendasikan kepada 
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pembaca terkait hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. 

Demikianlah susunan laporan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


