
23 
 

Aam Amaliah Rahmat, 2013 
Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik Dalam Partai Demokrasi Indonesia Antara Kubu Megawati Dengan 
Kubu Soerjadi) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Bab ini merupakan pemaparan mengenai metode dan teknik penelitian 

yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan mengenai Peristiwa 

27 Juli 1996 (Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia antara Kubu Megawati 

dengan Kubu Soerjadi). Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode 

historis, dan untuk teknik penelitiannya penulis menggunakan studi literatur dan 

studi wawancara. Sedangkan untuk pendekatannya penulis menggunakan 

pendekatan interdisipliner.  

 

3.1  Metode dan Teknik Penelitian  

3.1.1  Metode Penelitian  

 Metode merupakan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis 

dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-

bahan) yang diteliti (Sjamsuddin, 2007: 13). Sedangkan metode historis adalah 

suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan 

masa lampau yang telah diuji kebenarannya secara kritis kemudian disajikan 

dalam bentuk tertulis. Bentuk tertulis dalam penelitian ini adalah dalam bentuk 

skripsi (Gottschalk, 1986: 32). Adapun langkah-langkah yang akan penulis 

gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh 

Ismaun (2005: 48-50), yaitu terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi dan 

historiografi.  

 Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan merujuk pada metode historis menurut Helius Sjamsuddin 

(2007:85-239) sebagai berikut:  

1. Heuristik  

Heuristik (Heuristics) merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber 

untuk mendapatkan data-data baik berupa sumber tulisan maupun sumber lisan, 
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atau materi sejarah, atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dikaji oleh penulis (Sjamsuddin, 2007: 86).   

Berhasil tidaknya pencarian sumber, pada dasarnya tergantung dari 

wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis 

penelusuran sumber, baik berupa sumber tulisan maupun sumber lisan. Pada tahap 

ini akan dilakukan pencarian sumber lisan melalui teknik wawancara kepada 

Pengurus Partai PDI di masa itu atau akademisi yang mengetahui tentang 

Peristiwa 27 Juli 1996 dan pemerintah.  

2. Kritik  

Setelah penulis selesai mencari dan mendapatkan sumber, selanjutnya 

penulis melakukan kritik sumber. Menurut Helius Sjamsuddin (2007:131) seorang 

sejarawan tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada 

sumber-sumber yang telah dikumpulkannya. Melainkan harus menyaringnya 

secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang 

menjadi pilihannya. Kritik sumber sangat penting dilakukan karena sangat erat 

hubungannya dengan tujuan sejarawan mencari kebenaran (Sjamsuddin, 2007: 

131). Kritik terhadap sumber ini dibagi  menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan 

kritik internal.  

Kritik eksternal dilakukan untuk menilai kelayakan sumber-sumber 

sejarah dijadikan bahan penunjang dalam penulisan skripsi ini dari aspek luarnya 

sebelum melihat isi dari sumber tersebut. Kritik eksternal juga dilakukan untuk 

meminimalisasi subjektivitas dari berbagai sumber yang penulis dapatkan. 

Sedangkan kritik Internal lebih menekankan kepada aspek “dalam” yaitu 

isi dari sumber setelah sebelumnya disaring melalui kritik eksternal. Menurut 

Ismaun (2005: 50) kritik internal adalah kritik yang bertujuan untuk menilai 

kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, 

tanggung jawab dan moralnya. Untuk menguji kredibilitas sumber (sejauh mana 

dapat dipercaya) diadakan penilaian intrinsik terhadap sumber dengan 

mempersoalkan hal-hal tersebut. Kemudian diambillah fakta-fakta sejarah melalui 
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perumusan data yang didapat, setelah diadakan penelitian terhadap evidensi-

evidensi dalam sumber.  

3. Interpretasi  

Tahap selanjutnya adalah melakukan penafsiran akan makna fakta dan 

hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi 

oleh sikap objektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subjektif, harus 

subjektif rasional, jangan subjektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah 

harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Pada tahap ini, 

penulis menginterpretasikan data-data mengenai Peristiwa 27 Juli 1996 yang 

sudah dianalis dan dikritik. Dalam tahap ini diharapkan dapat menjawab 

permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. 

4. Historiografi  

Tahap terakhir adalah historiografi, yakni merangkaikan fakta berikut 

maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah 

sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak, karena kedua hal 

itu merupakan bagian dari ciri karya ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu.  

Fakta- fakta yang telah didapatkan penulis tentang Peristiwa 27 Juli 1996 dengan 

melalui berbagai macam proses kemudian disusun oleh penulis menjadi sebuah 

karya tulis. 

 

3.1.2  Teknik Penelitian  

 Teknik penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dengan 

menggunakan teknik studi literatur, yakni teknik pengumpulan sumber-sumber 

yang relevan serta mendukung terhadap penelitian yang dikaji oleh penulis, baik 

itu berasal dari sumber buku, internet maupun sumber-sumber tertulis lainnya 

yang relevan dengan fokus kajian yang diteliti. Selain studi literatur, penulis pun 

menggunakan teknik penelitian studi wawancara. Wawancara dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan narasumber untuk 
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memberikan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Wawancara 

dilakukan oleh penulis kepada orang-orang yang langsung bersangkutan dengan 

peristiwa atau objek penelitian, pelaku atau saksi dalam suatu peristiwa 

kesejarahan yang akan diteliti dalam hal ini yaitu tentang Peristiwa 27 Juli 1996.  

Selain itu, narasumber (pelaku atau saksi) mengalami, melihat dan 

merasakan sendiri peristiwa masa lampau yang menjadi objek kajian sehingga 

sumber yang diperoleh akan menjadi objektif. Karena dalam hal ini teknik 

wawancara erat kaitannya dengan sejarah lisan (oral history). Sejarah lisan (oral 

history), yaitu ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-

orang yang di wawancara sejarawan (Sjamsuddin, 1996:78).  

 Setelah sumber-sumber tersebut ditemukan maka sumber tersebut akan 

dikritisi secara eksternal maupun internal, penulis kemudian melakukan analisis. 

Hasil analisis inilah yang dijadikan acuan penulis untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini sesuai dengan Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2011.  

 

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 Penentuan dan pengajuan tema penelitian  

 Skripsi yang berjudul “Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik dalam Partai 

Demokrasi Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi)”, ini 

merupakan suatu kajian sejarah politik. Penentuan tema dan judul skripsi ini 

dipengaruhi oleh ketertarikan penulis terhadap mata kuliah Sejarah Orde Baru dan 

Sejarah Politik yang merupakan salah satu mata kuliah yang pernah diikuti oleh 

penulis. Sehingga dari ketertarikan tersebut penulis berniat untuk menulis sebuah 

skripsi yang bertemakan tentang sejarah orde baru khususnya dalam bidang 
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politik, karena penulis pun sangat tertarik terhadap kajian sejarah politik di 

Indonesia.  

 Terlepas dari ketertarikan pada kedua mata kuliah tersebut, ketika penulis 

sedang mencari-cari judul penelitian untuk mata kuliah Seminar Penulisan Karya 

Ilmiah, dan setelah sharing dengan beberapa teman dan dosen akhirnya penulis 

mengajukan beberapa judul, yang pertama mengenai Perang Korea, alhasil karena 

sumbernya begitu susah ditemukan serta berbahasa asing, maka penulis pun 

mengajukan judul tentang “Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik Internal Partai 

Demokrasi Indonesia)”. Dari hal tersebut, penulis mulai mencari-cari informasi 

mengenai Peristiwa 27 Juli 1996 dan sejarah PDI.  

 Walaupun telah banyak penulis lain yang menulis tentang Peristiwa 27 Juli 

1996, hal tersebut tidak membuat penulis mundur untuk meneliti tentang 

Peristiwa 27 Juli 1996 serta dampaknya bagi PDI, Pemerintah dan Partai lain, 

namun dengan kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.  

 Setelah melakukan konsultasi dengan Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, 

M.Si selaku Ketua TPPS (Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi) ternyata 

penelitian tentang Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik Internal Partai Demokrasi 

Indonesia) dilingkungan Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan 

Indonesia, belum pernah ada yang menulis.  

 Berkat saran serta masukan dari beberapa dosen dan sharing dengan teman 

akhirnya penulis mengikuti Seminar Skripsi dan mengambil judul “Peristiwa 27 

Juli 1996 (Konflik Internal Partai Demokrasi Indonesia Kubu Megawati dengan 

Kubu Soerjadi)”. Setelah penulis mengajukan judul tersebut kepada Ketua TPPS 

maka judul tersebut pun diterima untuk diseminarkan sebagai awal dari penelitian 

skripsi. Pada tanggal 22 Juni 2012 penulis mempresentasikannya dalam Seminar 

Skripsi. Setelah proposal yang dibuat penulis dipresentasikan, banyak sekali 

masukan yang diterima oleh penulis dari para dosen yang hadir. Alhamdulillah 

setelah mendapat masukan tersebut, penulis mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas terhadap materi untuk melangkah lebih jauh dalam melakukan penelitian 
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untuk skripsi ini. Berkenaan dengan penelitian skripsi tersebut, penulis akan 

dibimbing oleh Bapak H. Didin Saripudin, Ph.D. M.Si dan Ibu Farida Sarimaya, 

S.Pd., M.Si.   

 Setelah beberapa kali melakukan proses bimbingan, maka penulis 

mengambil judul “Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik dalam Partai Demokrasi 

Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi)” yang disetujui oleh 

para pembimbing dan Ketua TPPS.  

 3.2.2 Penyusunan rancangan penelitian  

 Rancangan penelitian merupakan kerangka dasar dalam suatu penelitian. 

Rancangan penelitian ini disusun sejak penulis mengikuti mata kuliah Seminar 

Penulisan Karya Ilmiah pada semester 7. Pada saat itu, rancangan ini masih 

berbentuk tugas namun masih mengenai proposal penelitian sejarah.  

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setelah mengikuti seminar skripsi 

sampai dengan proses bimbingan, maka penulis melakukan penelitian skripsi ini 

dengan judul “Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia 

antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi)”. Adapun rancangan penelitian ini 

mencakup judul penelitian, latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian sistematika dan daftar pustaka.  

 Pada waktu diselenggarakan seminar skripsi yang berlangsung pada 

tanggal 22 Juni 2012, penulis memperoleh banyak masukan baik dari calon dosen 

pembimbing maupun dosen lainnya yang hadir pada saat itu. Bapak H. Didin 

Saripudin, Ph.D. M.Si dan Ibu Farida Sarimaya, S.Pd., M.Si sebagai calon 

pembimbing I dan pembimbing II pun memberi masukan mengenai judul proposal 

yang sebelumnya berjudul “Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik Internal Partai 

Demokrasi Indonesia Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi)”, agar di ganti 

menjadi “Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia 

antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi)”. Sedangkan dosen-dosen yang 

lainnya menyarankan untuk mengganti rumusan masalah dan sumbernya lebih 
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diperbanyak lagi. Dengan beberapa perbaikan yang disarankan tersebut, maka 

proposal ini diterima TPPS dan lolos untuk dijadikan penelitian skripsi.  

 Beberapa hari setelah Seminar Skripsi dilakukan, penulis mengajukan 

kembali proposal yang telah direvisi kepada TPPS untuk mendapatkan SK (Surat 

Keputusan). Kemudian panitia TPPS memberikan SK penunjukkan dosen 

pembimbing I dan dosen pembimbing II pada tanggal 10 Juli 2012 dengan nomor 

040/TPPS/JPS/PEM/2012.  

 3.2.3 Perizinan  

 Langkah awal perizinan penelitian yaitu membuat surat pengantar dari 

kampus, untuk nantinya diberikan kepada instansi yang akan dijadikan objek 

penelitian. Perizinan dilakukan untuk memperlancar proses penelitian dalam 

mencari sumber-sumber yang diperlukan. Adapun surat perizinan tersebut 

diberikan kepada beberapa instansi seperti gedung Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Kantor DPP PDI. Narasumber yang dijadikan sumber informasi kebetulan 

merupakan anggota DPR RI.  

 3.2.4 Bimbingan  

 Bimbingan merupakan suatu kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh 

penulis dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Proses bimbingan dilakukan 

setelah penulis memperoleh SK penunjukkan pembimbing pada tanggal 10 Juli 

2012 dengan nomor SK 040/TPPS/JPS/PEM/2012. Berdasarkan SK tersebut, 

dosen pembimbing terdiri dari dua orang yaitu Bapak H. Didin Saripudin, Ph.D. 

M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Farida Sarimaya, S.Pd., M.Si sebagai 

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 memfasilitasi penulis untuk berdiskusi 

dengan pembimbing I dan pembimbing II mengenai permasalahan yang dihadapi 

selama penelitian ini dilakukan. Manfaat yang penulis peroleh selama proses 
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bimbingan adalah mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam penelitian skripsi 

ini serta diarahkan untuk konsisten terhadap fokus kajian.    

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian  

 Pelaksanaan penelitian merupakan tahapan berikutnya setelah penulis 

merancang dan mempersiapkan penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, penulis 

melakukan empat tahapan penelitian, yakni:  

 

 3.3.1 Heuristik  

 Heuristik  berasal dari bahasa Yunani heurishein yang berarti memperoleh 

(Dudung, 2007:64). Menurut G.J. Renier (1997: 113), heuristik adalah suatu 

teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak 

mempunyai peraturan-peraturan umum.   

1. Sumber Tertulis   

 Berkaitan dengan penelitian ini, proses heuristik yang dilakukan penulis 

sudah dimulai kurang lebih sejak bulan Mei 2012. Sejak saat itulah penulis telah 

mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan Peristiwa 27 Juli. Dalam 

pencarian sumber-sumber ini, penulis mendatangi beberapa Toko Buku yang ada 

di Bandung seperti Toko Buku Palasari, pedagang buku di Jalan Dewi Sartika, 

Toko Buku Gramedia dan lain-lain untuk mendapatkan sumber tertulis.  

 Selain mencari di berbagai Toko Buku, penulis juga mengunjungi berbagai 

perpustakaan seperti Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 

Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Perpustakaan TNI-AD (Disjarah TNI-AD), 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat.    

 Berdasarkan pencarian dari toko buku dan perpustakaan, penulis 

mendapatkan bermacam-macam sumber yang relevan dengan penelitian yang 

dikaji yaitu mengenai Peristiwa 27 Juli 1996 dan hal-hal politik yang 
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berhubungan dengan peristiwa ini. Penjelasan mengenai penemuan sumber-

sumber tersebut penulis paparkan sebagai berikut:  

a. Pada bulan Mei 2012 penulis mengunjungi Perpustakaan Universitas 

Pendidikan Indonesia, penulis mendapatkan berbagai sumber seperti 

buku Abidin Kusno yang berjudul Penjaga Memori: GARDU di 

Perkotaan Jakarta, Budiman Sudjatmiko: Menolak Tunduk karya 

Gunawan. Penulis juga mendapatkan buku penunjang lainnya yaitu 

Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda karya George 

Ritzer, Teori Sosiologi Modern karya Bernard Raho, Teori-Teori 

Sosiologi karya Nasrullah Nazsir serta berbagai buku lainnya 

mengenai metodologi penelitian sejarah. Pada bulan Oktober Penulis 

menemukan buku Teori Sosiologi Klasik dan Modern yang ditulis oleh 

Doyle Paul Johnson, buku George Simmel Beberapa Teori Sosiologis 

karya Soerjono Soekanto dan Winarno Yudho. Sumber buku mengenai 

teori sosiologi sangat penting karena dijadikan sebagai pisau analisis 

dalam permasalahan penelitian ini.   

b. Pada bulan Juni 2012, penulis mengunjungi Perpustakaan TNI-AD 

(Disjarah TNI-AD). Disini penulis mendapatkan buku Soeyono Bukan 

Puntung Rokok karya Benny S. Butarbutar.  

c. Pada bulan Juli 2012, penulis mengunjungi Toko Buku Palasari 

Bandung, penulis mendapatkan buku tentang PDI yang berjudul PDI 

Dimata Golongan Menengah Indonesia karya Arif Zulkifli, Mega The 

President karya Budi dkk,  

d. Pada bulan Agustus 2012 penulis mengunjungi Toko Buku Gramedia 

Bandung, penulis mendapatkan buku mengenai teori politik karya 

Miriam Budiardjo yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik, selain itu 

penulis juga menemukan buku Syahrial Syarbaini yang berjudul 

Pengetahuan Dasar Ilmu Politik.  
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e. Pada bulan Agustus 2012 penulis mengunjungi Perpustakaan Daerah 

Provinsi Jawa Barat, penulis mendapatkan buku berjudul PDI dan 

Prospek Pembangunan Politik karya Adriana Elizabeth dkk, serta 

buku Mengubur Sistem Politik Orde Baru karya tim LIPI FISIP UI.  

f. Pada bulan Oktober 2012 penulis mengunjungi Perpustakaan batu Api, 

penulis menemukan beberapa buku diantaranya buku berjudul Suharto 

Sebuah Biografi Politik karya R.E. Elson, 1996: Tahun Kekerasan 

Potret Pelanggaran HAM di Indonesia karya Aderito de Jesus dkk, 

Peristiwa 27 Juli karya Gibran Ajidarma dan Irawan Saptono, TEMPO 

Interaktif, Islam dan Demokratisasi di Indonesia karya Robert W. 

Hefner.   

Selain dari perpustakaan penulis juga meminjam buku dari Ibu Farida 

Sarimaya, yaitu buku yang berjudul Ilmu Politik yang ditulis oleh Deden 

Faturohman dan Wawan Sobari, buku Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan 

Galtung karya I. Marsana Windhu, Pengantar Ilmu Politik karya T. May Rudy 

dan buku yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik karya Michael Rush dan 

Phillip Althoff.  

2. Sumber Lisan  

Dalam pengumpulan sumber lisan penulis mencari narasumber yang 

relevan agar dapat memberikan informasi yang sesuai dengan masalah yang dikaji 

melalui teknik wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

permasalahan yang dikaji kepada pihak-pihak sebagai pelaku dan saksi. Sumber 

lisan ini memiliki peranan yang penting sebagai sumber sejarah yang lainnya.  

Narasumber dapat dibagi dikategorikan menjadi dua yaitu pelaku dan 

saksi. Pelaku adalah mereka yang benar-benar mengalami peristiwa atau kejadian 

yang menjadi bahan kajian, sedangkan saksi adalah mereka yang melihat dan 

mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi.  
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Teknik wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi 

scara lisan dari narasumber sebagai pelengkap dan sumber tertulis (Kuntowijoyo, 

1995: 23). Menurut Koentjaraningrat (1994: 138-139) teknik wawancara dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Wawancara terstruktur atau berencana yang terdiri dari suatu daftar 

pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Semua 

responden yang diselidiki untuk diwawancara diajukan pertanyaan 

yang sama dengan kata-kata dan urutan yang seragam. 

b. Wawancara tidak terstruktur atau tidak berencana adalah wawancara 

yang tidak mempunyai suatu persiapan sebelumnya dari suatu daftar 

pertanyaan dengan susunan kata-kata dan tata urut yang harus dipatuhi 

peneliti. Dalam melakukan wawancara di lapangan, penulis 

menggunakan kedua teknik wawancara tersebut. Hal tersebut 

digunakan agar informasi yang di dapatkan oleh penulis lebih lengkap. 

Selain itu juga, dengan penggabungan dua teknik wawancara tersebut 

penulis menjadi tidak kaku ketika melakukan wawancara kepada 

narasumber. Dipihak lain narasumber pun lebih bebas dalam 

mengungkapkan berbagai informasi yang disampaikannya. 

 Sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan daftar pertanyaan 

terlebih dahulu. Daftar pertanyaan tersebut dijabarkan secara garis besar dan pada 

pelaksanaannya, pertanyaan tersebut di atur dan diarahkan sehingga pembicaraan 

berjalan sesuai dengan permasalahan pokok. Apabila informasi yang diberikan 

oleh narasumber kurang jelas, maka peneliti mengajukan kembali pertanyaan 

yang masih terdapat dalam kerangka pertanyaan besar. 

Narasumber yang dijadikan sumber informasi yaitu mereka yang menjadi 

pelaku serta saksi yang masih hidup diantaranya Bapak Alexander Litaay (Sekjen 

PDI tahun 1993-1998), Bapak Mangara Siahaan (salah satu ketua-ketua tahun 

1993-1998). Penulis hanya mampu mewawancarai dua orang yang berasal dari 
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kubu Megawati. Serta satu orang simpatisan yang pada waktu itu berada di lokasi 

kejadian yaitu Ibu Elsye Maitoa.  

Hasil wawancara dengan narasumber kemudian disalin dalam bentuk 

tulisan untuk memudahkan peneliti dalam proses pengkajian yang akan dibahas 

pada bagian selanjutnya. Setelah sumber yang berkenaan dengan masalah 

penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dilakukan penelaah serta 

pengklasifikasian terhadap sumber-sumber informasi, sehingga benar-benar dapat 

diperoleh sumber yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji. 

 

 3.3.2 Kritik Sumber  

 Langkah selanjutnya adalah penulis melakukan penyaringan secara kritis 

terhadap sumber yang telah diperoleh, terutama terhadap sumber-sumber primer 

agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Langkah inilah yang disebut kritik 

sumber, baik terhadap bahan materi (ekstern) sumber maupun terhadap substansi 

(isi) sumber. Dalam tahap ini data-data yang telah diperoleh berupa sumber 

tertulis maupun sumber lisan disaring dan dipilih untuk dinilai dan diselidiki 

kesesuaian sumber, keterkaitan dan keobjektifan. 

Dalam bukunya Sjamsuddin (2007: 133) terdapat lima pertanyaan yang 

harus digunakan untuk mendapatkan kejelasan keamanan sumber-sumber 

tersebut, yaitu: 

1. Siapa yang mengatakan itu? 

2. Apakah dengan satu atau cara lain kesaksian itu telah di ubah? 

3. Apakah sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan 

kesaksiannya? 

4. Apakah orang yang memberikan kesaksian itu seorang saksi mata yang 

kompeten, apakah ia mengetahui fakta? 

5. Apakah saksi itu megatakan yang sebenarnya dan memberikan kepada 

kita fakta yang diketahui itu? 

 

 Fungsi kririk sumber erat kaitannya dengan tujuan sejawan itu dalam 

rangka mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk 
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membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan 

apa yang meragukan atau mustahil (Sjamsuddin, 2007: 131). 

 Seperti yang sudah dijelaskan diatas oleh penulis bahwa kritik sumber 

dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Dalam kritik eksternal 

penulis melakukan perlakuan yang berbeda terhadap jenis sumber yang penulis 

temukan. Penulis sangat memahami bahwa sumber yang penulis temukan 

merupakan sumber sekunder, karena untuk mendapatkan sumber primer berupa 

dokumen-dokumen mengenai Peristiwa 27 Juli 1996 penulis rasa sangat sulit. 

Kritik terhadap penulis buku yang dijadikan sebagai sumber dilakukan 

untuk melihat asal usul latar belakang penulis tersebut. Maksudnya apakah 

penulis tersebut seorang sejarawan atau bukan. Hal ini dilakukan semata-mata 

untuk meminimalisasi tingkat subjektivitas dalam penulisan skripsi ini. 

Sedangkan kritik eksternal terhadap sumber buku yang wujudnya memang ada, 

selain dari penulis dan tahun terbit buku tersebut, kritik juga dilakukan terhadap 

jenis kertas yang digunakan apakah buram atau putih bersih, serta melihat cover 

dari dari buku tersebut apakah asli atau fotocopian. 

Dalam melakukan kritik internal penulis melakukan perbandingan isi buku 

yang penulis jadikan sebagai sumber. Sebagai contoh penulis melakukan 

perbandingan isi dari buku PDI Dimata Golongan Menengah Indonesia karya 

Arif Zulkifli dan buku PDI dan Prospek Pembangunan Politik karya Adriana 

Elisabeth dkk. Keduanya membahas mengenai konflik yang terjadi dalam tubuh 

PDI tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Buku pertama ditulis oleh 

seorang akademisi karena memang diangkat dari tugas akhir sehingga apa yang 

dipaparkan dalam buku tersebut bersifat objektif. Sedangkan buku karya Adriana 

lebih bersifat subjektif karena penulisnya merupakan kader partai PDI. Meskipun 

Adriana sendiri adalah staf Puslitbang LIPI tapi 2 penulis lainnya merupakan 

kader PDI.  

Buku selanjutnya yang penulis bandingkan yaitu buku Peristiwa 27 Juli 

1996 dengan buku Soeyono Bukan Puntung Rokok. Keduanya membahas 



36 
 

Aam Amaliah Rahmat, 2013 
Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik Dalam Partai Demokrasi Indonesia Antara Kubu Megawati Dengan 
Kubu Soerjadi) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 

 
 

mengenai Peristiwa 27 Juli, buku pertama merupakan karya dari Aliansi Jurnalis 

Independen dan Institut Studi Arus Informasi. Dalam buku ini dipaparkan situasi 

sebelum peristiwa 27 Juli terjadi, kronologi peristiwa dan dampak dari peristiwa 

tersebut. Selain itu buku ini menghadirkan pendapat dari beberapa pengamat 

politik, pengamat hukum dan tim pencari fakta dari Komnas HAM. Berdasarkan 

hal tersebut penulis menganggap buku ini layak dijadikan sebagai salah satu 

sumber dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan buku kedua ditulis dari sudut 

pandang biografi seorang tokoh militer yaitu Kasum Soeyono yang setelah 

Peristiwa 27 Juli menjadi kehilangan jabatannya. Meskipun buku yang kedua ini 

hanya membahas tentang Peristiwa 27 Juli dalam satu bab, tidak ada salahnya 

dapat juga dijadikan sebagai sumber. Hanya saja penulis harus benar-benar 

melakukan kritik yang ketat dalam mengambil informasi yang ada dalam buku 

tersebut.     

Kritik terhadap sumber lisan bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

sumber yang telah diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber 

sebagai sumber sejarah yang berhubungan dengan peristiwa yang dikaji oleh 

penulis. Sebagai langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan 

kritik internal dalam sumber lisan adalah dengan melihat kualitas informasi yang 

dipaparkan oleh narasumber, konsistensi pemaparan dalam menyampaikan 

informasi tersebut, serta kejelasan dan keutuhan informasi yang diberikan oleh 

narasumber. Karena semakin konsisten informasi yang diberikan oleh narasumber 

akan semakin menentukan kualitas sumber tersebut, serta tingkat reabilitas dan 

kredibilitas juga dapat dipertanggungjawabkan. 

Kritik internal terhadap sumber lisan ini pada dasarnya dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil wawancara antara narasumber yang satu dengan 

narasumber yang lainnya sehingga penulis mendapatkan fakta dan informasi 

mengenai Peristiwa 27 Juli 1996. Untuk menghindari subjektivitas informasi yang 

disampaikan narasumber, peneliti melakukan cross checking sumber yang satu 

dengan yang lainnya untuk mendapatkan fakta sejarah yang relevan. Selain itu 
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narasumber dipilih berdasarkan kriteria pelaku atau orang yang benar-benar 

mengetahui tentang Peristiwa 27 Juli.  

Dalam melakukan kritik internal terhadap sumber lisan penulis 

memperoleh fakta yang berkaitan dengan latar belakang Peristiwa 27 Juli 1996. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mangara Siahaan dan Pak Alexander 

Litaay terdapat kesamaan informasi mengenai hal tersebut. Sebagai contoh 

keduanya mengatakan bahwa sebelum Kongres Luar Biasa di surabaya ditutup, 

Ibu Megawati secara de facto sudah menyatakan sebagai ketua umum. Berbeda 

dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Elsye Maitoa mengenai latar belakang 

terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996, menurutnya hal ini disebabkan karena 

perebutan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro oleh Kubu Megawati dan Kubu 

Soerjadi.   

Kritik eksternal juga penulis lakukan terhadap sumber buku yaitu buku 

1996: Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia yang ditulis oleh 

Aderito de Jesus Soares diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 

Indonesia (YLBHI). Dalam buku ini diungkapkan beberapa peristiwa kekerasan 

yang terjadi sepanjang tahun 1996 salah satunya membahas mengenai Peristiwa 

27 Juli 1996. Penulis rasa buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

acuan.  

Selain terhadap sumber buku, penulis juga melakukan kritik eksternal 

terhadap sumber lisan yaitu narasumber. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kelayakan narasumber berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

sebagai bahan pertimbangan. Kritik eksternal terhadap sumber lisan dilakukan 

dengan mengidentifikasi narasumber apakah mengetahui, mengalami atau melihat 

peristiwa yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dari narasumber adalah mengenai usia, kesehatan baik fisik maupun 

maupun mental dan kejujuran narasumber.   

Kritik eksternal terhadap sumber lisan dilakukan pada Bapak Mangara 

Siahaan (66 tahun) dan Bapak Alexander Litaay (62 tahun). Bapak Mangara 
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maupun Bapak Alex merupakan pengurus yang aktif di PDI, keduanya menjabat 

sebagai Sekretaris Jenderal dan Ketua-Ketua dari tahun 1993-1998. Selain itu juga 

ketika Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi Bapak Mangara Siahaan sedang berada di 

lokasi kejadian. Sedangkan Ibu Elsye Maitoa merupakan salah satu simpatisan 

PDI yang ketika Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi sedang berada di lokasi kejadian. 

Selain itu penulis tidak mendapatkan narasumber dari kubu Soerjadi, sehingga 

mempengaruhi terhadap isi dari pembahasan yang penulis kaji yaitu hanya 

berdasarkan sudut pandang kubu Megawati.  

 

 3.3.3 Interpretasi 

Tahap ini merupakan tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah 

disaring dan diidentifikasi melalui proses kritik ekstern dan intern yaitu berupa 

fakta. Fakta yang telah didapatkan tersebut kemudian disusun, diolah, dan 

ditafsirkan oleh peneliti sehingga peneliti dapat menguji kebenarannya. Setelah 

kebenaran didapatkan, maka peneliti menggabungkan atau merekonstruksi fakta 

tersebut menjadi sebuah satu kesatuan yang dibantu dengan “historical 

thingking”. Hal tersebut dilakukan dengan memikirkan kembali masa lalu seolah-

olah peneliti mengalami dan menjadi pelaku pada peristiwa yang terjadi pada 

masa lalu tersebut. Sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran tentang 

permasalahan yang dikaji.  

Pada proses interpretasi ini, penulis menggunakan pendekatan 

interdisipliner. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dalam 

pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang 

ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Dalam hal ini, ilmu sejarah dijadikan 

sebagai disiplin ilmu utama dalam mengkaji permasalahan penelitian. Untuk 

membantu mempertajam analisis, penulis menggunakan konsep ilmu-ilmu sosial 

lainnya seperti ilmu Politik dan Sosiologi. Hal tersebut dilakukan agar penulis 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji dan 

mempermudah dalam proses penafsiran. 
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 3.3.4 Historiografi  

 Tahap selanjutnya dari proses penelitian ini adalah historiografi. Kegiatan 

tersebut merupakan tahap paling akhir dari metode penelitian sejarah. Penulis 

memaparkan seluruh hasil penelitian dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Menurut 

Ismaun (2005: 28), Historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah 

tentang peristiwa  yang terjadi pada waktu yang telah lalu yang disebut sejarah. 

Historiografi juga menggambarkan pemikiran penulis yang diawali dengan tahap 

heuristik, kritik sumber, hingga interpretasi yang merupakan hasil penelitian di 

lapangan yakni tentang Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik dalam Partai Demokrasi 

Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi). Hasan Usman dalam 

Abdurrahman (1999: 67-68) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa syarat 

umum yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti dalam melakukan pemaparan 

sejarah, antara lain: 

1. Peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan bahasa secara 

baik, agar data dapat dipaparkan seperti apa adanya atau seperti yang 

dipahami oleh peneliti dan dengan gaya bahasa yang khas. 

2. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu 

disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum, karena ia 

didahului oleh masa dan diikuti oleh masa pula. Dengan perkataan 

lain, penulisan itu ditempatkannya sesuai dengan perjalanan sejarah. 

3. Menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan 

bukti-buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti 

secara jelas oleh pemikiran pembaca. 

4. Keseluruhan pemaparan sejarah haruslah argumentatif, artinya usaha 

peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa 

lampau itu didasarkan pada bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup 

lengkap dan detail fakta yang akurat. 

 

Suatu karya ilmiah tentunya menggunakan sistematika penulisan tertentu. 

Demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Sistematika yang digunakan oleh 

penulis dalam laporan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini mengacu pada 

buku Pedoman Karya Ilmiah tahun 2012 yang diterbitkan oleh Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) yang terdiri atas Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan 
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Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Pembahasan dan Bab V 

Kesimpulan dan Rekomendasi. Laporan penelitian ini disusun dengan 

menggunakan gaya bahasa sederhana, ilmiah dan menggunakan cara-cara 

penulisan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).  

Adapun tujuan laporan hasil penelitian ini adalah selain untuk memenuhi 

kebutuhan studi akademis tingkat sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS 

UPI juga bertujuan untuk mengkombinasikan hasil temuan atau penelitian kepada 

umum sehingga temuan yang diperoleh dari hasil penelitian tidak saja 

memperkaya wawasan sendiri. Akan tetapi, penulisan ini juga dapat memberikan 

sumbangan ilmu kepada masyarakat. 

 


