BAB III
METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh
penulis dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi
yang diambil. Metode yang digunakan oleh penulis untuk menjawab
permasalahan tentang peran investasi asing terhadap perekonomian Indonesia
tahun 1967-1998 adalah metode historis dengan studi literatur sebagai teknik
pengumpulan data.
Pengertian dari metode historis diungkapkan oleh Gotschalk 1986. hlm.
32, sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan
peninggalan masa lampau dan hasilnya berupa rekonstruksi imajinatif atau
historiografi. Sedangkan menurut Siswojo, 1987, hlm 75 mengungkapkan bahwa
penelitian historis (historical research) adalah suatu usaha untuk menggali faktafakta dan menyusun kesimpulan dan peristiwa-peristiwa masa lampau.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode sejarah
merupakan suatu metode yang digunakan dalam proses penelitian terhadap
sumber-sumber masa lampau yang dilakukan secara kritis-analitis dan sistematis
yang disajikan secara tertulis. Ismaun, 2005 hlm 48-50 mengungkapkan bahwa
metode historis terbagi menjadi empat langkah penelitian, yaitu:
1. Heuristik (mencari sumber-sumber sejarah), penulis dalam langkah ini
melakukan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan
yang dikaji.
2. Kritik atau analisis (menilai sumber), dalam tahap ini penulis melakukan
penelitian terhadap keaslian sumber sejarah baik bentuk maupun isinya. Kritik
sumber ini dilakukan dalam dua cara yaitu kritik intern dan kritik ekstern.
3. Interpretasi (menafsirkan keterangan sumber-sumber), penulis memberikan
penafsiran tehadap data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
4. Historiografi (penulisan sejarah), merupakan proses penyusunan seluruh hasil
penelitian ke dalam tulisan suatu bentuk penulisan baik yang bersifat
deskriptif, narasi atau analisis. Dalam tahap ini penulis menyajikan hasil
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temuan dalam bentuk tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana serta
menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.
Penulis dalam penyusunan skripsi ini selain menggunakan pendekatan
historis juga menggunakan pendekatan interdisipliner. Pengertian interdisipliner
adalah pendekatan yang menggunakan satu disiplin ilmu yang dominan ditunjang
atau dilengkapi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya sebagai pelengkap. Sehingga dalam
hal ini, sejarah menggunakan konsep-konsep ilmu sosial sebagai alat analisisnya
(Sjamsudin, 2007, hlm, 303).
Konsep-konsep ilmu sosial seperti ekonomi dan politik digunakan untuk
mengkaji mengenai peran investasi asing terhadap perekonomian Indonesia tahun
1967-1998. Hal ini dikarenakan masalah yang diangkat dalam penelitian ini
banyak mengkaji mengenai masalah ekonomi, politik dan sosial guna memperkuat
analisis dan memperjelas dalam memahami fenomena sejarah yang akan
dijelaskan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sjamsudin, 2007, hlm 304 bahwa
penggunaan konsep-konsep ilmu sosial lain seperti sejarah, memungkinkan suatu
masalah dapat dilihat dari berbagai dimensi, sehingga pemahaman tentang
masalah tersebut baik keluasan maupun kedalamannya akan semakin jelas.
Teknik penelitian yang digunakan penulis adalah teknik studi literatur
yaitu membaca dan menkaji berbagai sumber, baik itu buku, jurnal, artikel
ataupun ensiklopedia yang relevan dengan penelitian ini. Penulisan skripsi ini
terdiri dari beberapa rangkain kegiatan yang harus dilakukan penulis, yang
diklasifikasikan kedalam tiga tahapan, yaitu: persiapan penelitian, pelaksanaan
penelitian dan laporan penelitian.
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini terdapat beberapa tahap, yaitu:
3.1 Persiapan Penelitian
Proses persiapan penulisan skripsi merupakan langkah awal dalam
melaksanakan penulisan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:
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3.1.1

Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian
Pada tahap mendasar ini penulis mengajukan rancangan judul
penelitian kepada Tim Pertimbangan Penelitian Skripsi (TPPS). Tema
yang diambil adalah perekonomian Indonesia. Adapun bagian dari sejarah
perekonomian Indonesia yang dianggap menarik menurut penulis adalah
mengenai perekonomian Indonesia pada tahun 1967-1998. Judul yang
diambil oleh penulis adalah “Peran investasi asing terhadap perekonomian
Indonesia pada tahun 1967-1998”. Untuk langkah selanjutnya peneliti
melakukan penulisan rancangan penelitian dalam bentuk proposal
penelitian.

3.1.2

Penyusunan Rancangan Penelitian
Penyusunan rancangan penelitian merupakan langkah selanjutnya
yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penelitian. Rancangan
penelitian yang disusun dalam bentuk proposal skripsi. Rancangan
proposal tersebut dibantu oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk
memudahkan penulis dalam membuat rancangan proposal. Kemudian
rancangan

penelitian

tersebut

diserahkan

kepada

TPPS

untuk

diseminarkan. Seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 24 Maret
2016. Setelah dipresentasikan kemudian para pembimbing memberikan
masukan yaitu perubahan judul skripsi dari “Dampak Dibukanya Keran
Investasi Asing pada Perekonoian Indonesia Tahun 1967-1998” menjadi
“Peran Investasi Asing Terhadap Perekonomian Indonesia tahun 19671998”.

3.1.3

Bimbingan
Dalam penyusunan skripsi ini peneliti dibimbing oleh dosen
pembimbing I dan pembimbing II yang sesuai dengan ketetapan dalam
seminar proposal. Pada tahap awal, setelah seminar proposal skripsi,
peneliti melakukan konsultasi kepada Pembimbing I dan Pembimbing II
dalam rangka menentukan teknis dan waktu pelaksanaan bimbingan agar
proses bimbingan dapat berjalan efektif dan efisien.
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Setelah terjadi kesepakatan maka peneliti mengikuti prosedur
bimbingan yang diberikan pembimbing I dan pembimbing II, dimana
jadwal bimbingan dilaksanakan secara kesinambungan. Bimbingan
dilaksanakan secara kesinambungan mulai dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab
IV dan Bab V dengan tata cara penulisan yang baik dan benar sesuai
dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan
Indonesia.

3.2 Pelaksanaan Penelitian
Pada tahap ini, penulis melakukan beberapa tahapan di antaranya
sebagai berikut.

3.2.1

Pengumpulan Sumber (Heuristik)
Pada tahap ini penulis mencari berbagai sumber yang berkaitan

dengan masalah penelitian. Adanya keterbatasan jumlah sumber yang
dimiliki oleh penulis, sehingga pencarian sumber dilakukan dengan
mengunjungi

perpustakaan-perpustakaan,

diantaranya

perpustakaan

Universitas Pendidikan Indonesia, perpustakaan, perpustakaan Batu Api,
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA) Bandung. Sumbersumber tertulis yang didapat adalah berupa buku, skripsi, jurnal dan artikel
yang relevan dengan tema yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
Pencarian terhadap sumber-sumber mulai dilakukan sejak bulan
februari 2016. Berikut adalah daftar tempat pencarian sumber literature yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini:

a. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
Pencarian di perpustakaan ini dilakukan sejak Maret 2016. Penulis
berhasil mendapatkan beberapa buku diantaranya, Sjamsudin Metodologi
Sejarah, Syukur A, dkk Indonesia dalam Arus Sejarah.
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b. Perpustakaan Batu Api
Buku yang penulis dapat diperpustakaan ini diantaranya buku
karangan Adisumirta yang berjudul Komentar Peristiwa Ekonomi 19651969 dan Komentar Peristiwa Ekonomi 1970-1974, Damajanti Analisis
Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kenijakan
Deviden Payout Ratio, Mallarangeng Mendobrak Sentralisme Ekonomi
Indonesia 1986-1992, Mas’oed Stabilitas dan Pembangunan Ekonomi
yang Berorientasi Keluar dalam Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru
1967-1971, Mulyadi J. A Makro Ekonomi, Nopirin Ekonomi Moneter,
Arndt H.W Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde
Baru, Booth, A dan McCawley P. Ekonomi Orde Baru, Muhaimin, Y.A.
Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980,.

c. BAPUSIPDA
Ditempat ini penulis menemukan buku yang relevan terhadap
penelitian karya tulis ini diantaranya buku karangan Rahardjo
Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis, Anwar M.A Ekonomi
Indonesia Masalah dan Prospek 1986/1987, Winters J.A Power in
Motion Modal Berpindah, Modal Berkuasa Mobilitas Investasi dan
Politik di Indonesia

d. Koleksi Pribadi
Penulis mempunya beberapa buku yang menunjang terhadap
penelitian ini diantaranya Gottschalk Mengerti Sejarah, Supardan
Pengantar Ilmu Sosial Sebuah KajianPendekatan Struktural, Ismaun
Sejarah Sebagai Ilmu.

3.2.2

Kritik (Verifikasi)
Setelah memperoleh data dari sumber-sumber yang didapatkan,
kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik
literatur yang didapatkan oleh penulis. Kritik sumber yang diperoleh
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penulis dilakukan dalam penelitian yaitu dengan cara malakukan kaji
banding diantara sumber-sumber yang diperoleh.
Kritik sumber merupakan suatu proses yang sangat penting dalam
karya sejarah agar dapat menjadi suatu produk dari proses ilmiah yang
dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hasil dari manipulasi. Fungsi dari
kritik sumber adalah mencari kebenaran. Menurut Sjamsudin, 2007, hlm.
131 mengatakan
“Pada tahap ini sejarawan selalu dihadapkan dengan kebutuhan
untuk membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa
yang meragukan atau mustahil”.

Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik internal dan kritik
eksternal. Kritik internal lebih menekankan kritiknya pada isi (content)
dari sumber sejarah (Sjamsudin, 2007, hlm.143). Sedangkan kritik
eksternal merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap
aspek-aspek luar dari sumber sejarah (Sjamsudin, 2007, hlm.132).
Pada pelaksanaan proses kritik internal, penulis membedakan
sumber-sumber rujukan yang digunakan menjadi sumber primer dan
sekunder. Hal tersebut merupakan bagian dari pengklasifikasian terhadap
sumber-sumber tertulis sehingga dapat diperoleh sumber informasi yang
relevan dengan permasalah penelitian yang akan dikaji. Kritik internal
dilakukan untuk mengetahui sumber tertulis yang sudah didapatkan dapat
dipergunakan atau tidak.
Buku Komentar Peristiwa Ekonomi 1965–1969 dan Komentar
Peristiwa Ekonomi 1970-1974 dari Adisumarta yang diterbitkan tahun
2003 merupakan buku yang memaparkan mengenai perekonomian
Indonesia

pada

masa

Orde

Baru,

buku

tersebut

dapat

dipertanggungjawabkan karena memuat peran investasi asing terhadap
pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada masa Orde Baru.
Sedangkan menganai kritik eksternal dalam penyusunan skripsi ini,
penulis melihat dari kredibilitas seorang penulis buku. Adisumarta K
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penulis buku Komentar Peristiwa Ekonomi 1965-1969 dan Komentar
Peristiwa Ekonomi 1970-1974 merupakan staf ahli Menteri Keuangan
bidang Moneter, staf ahli Dirjen Pajak Departemen Keuangan dan
Sekretasi II Sub-Dewan Moneter di bawah pimpinan Direktur Bank
Indonesia, Bapak Kartadjumena tahun 1968-1972 (Adisumarta, K, 2003,
hlm 390).
3.2.3

Interpretasi (Penafsiran Sumber)
Tahap selanjutnya yang dilakukan penulis dalam menyusun karya
tulis ini setelah mengumpulkan sumber (heuristik) dan kritik sumber
adalah melakukan interpretasi. Pada tahap ini dilakukan pengolahan,
penyusunan dan penafsiran terhadapa fakta-fakta yang telah didapat dan
telah teruji kebenarannya. Hal ini dilakukan agar penulis dapat
mengungkapkan suatu

peristiwa sejarah secara utuh

dan dapat

memperoleh gamabaran terhadap permasalahan yang dibahas dalam
penelitian.
Setelah

fakta-fakta

tesebut

dirumuskan

dan

disimpulkan

berdasarkan data yang diperoleh, maka fakta tersebut kemudian disusun
dan ditafsirkan. Antara fakta yang satu dihubungkan dengan fakta yang
lainnya, sehingga dapat menjadi sebuah rekonstruksi yang memuat
penjelasan dari pokok-pokok permasalahan penelitian.
Sebelum sampai kepada tahap penulisan sejarah, terlebih dahulu
diadakan analisis terhadap makna dari-fakta-fakta yang telah diuraikan
dalam kritik sumber, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kalimat.
Setelah itu, barulah disusun beberapa pokok pikiran sebagai kerangka
pemikiran untuk penulisan sejarah.
Untuk mengkaji dan memahami suatu peristiwa yang telah terjadi
di masa lampau, pendekatan merupakan suatu hal yang penting dalam
prosos penelitian. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan
menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu dengan menggunakan
disiplin ilmu-ilmu sosial dalam analis-analisisnya, terutama ilmu sosial
dan ekonomi karena sebagaian besar penelitian ini membahas mengenai
Zainal Ibnu Nurdin, 2017
Peran Investasi Asing Dalam Perekonomian Indonesia Tahun 1967 – 1998
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

29

masalah perekonomian Indonesia.

Hal ini dilakukan agar dapat

mengungkapkan suatu peristiwa sejarah secara utuh dan menyeluruh
(Kartodirjo, 1993, hlm. 87), dengan menggunakan berbagai konsep dan
disiplin sosial maka permasalahan akan dilihat dari berbagai dimensi
sehingga pemahaman tentang permasalahan itu baik keluasan maupun
kedalamannya akan semakin jelas (Sjamsuddin, 2007, hlm.304).
3.2.4

Historiografi
Tahap ini merupakan langkah akhir dari keseluruhan prosedur
penelitian. Seluruh hasil penelitian dituangkan dalam bentuk tulisan.
Dalam metode historis langkah tersebut dikenal dengan istilah
historiografi. Historiografi merupakan proses penyususnan seluruh hasil
penelitian kedalam bentuk tulisan secara kronologis dan sistematis.
Penulisan disusun secara kronologis sebagai cara untuk memahami suatu
peristiwa secara utuh.
Penulisan penelitian tersebut disusun secara ilmiah dengan gaya
bahasa yang sederhana, dan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan
oleh Universitas Pendidikan Indonesia tentang cara penulisan yang baik
dan benar. Adapun penulisan hasil penelitian ini ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan studi akademis tingkat sarjana pada Departemen
Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Universitas Pendidikan Indonesia. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi
menjadi lima bagian, diatanrnya memuat pendahuluan, tinjauan pustaka,
metode penelitian, pembahasan dan kesimpulan.
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