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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai metode dan teknik penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan 

judul skripsi yang dibahas, yaitu Pemikiran Santo Agustinus dan Dampaknya 

Terhadap Kekuatan Politik Gereja (397-800 M). Adapun metode yang digunakan 

adalah metode historis dan untuk teknik penelitian menggunakan studi literatur. 

3.1 Metode Dan Teknik Penelitian 

3.1.1 Metode Penelitian 

Menurut Ismaun (2005, hlm. 34) metode sejarah ialah merekonstruksi 

imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis 

dan analitis berdasarkan bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut 

sumber sejarah. Menurut Gilbert J Garraghan (dalam Abdurahman, 2007, hlm. 53) 

metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan 

mengajukan sintetis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan. Di dalam 

skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah yaitu metode historis. 

Menurut Gottschalk dalam bukunya Mengerti Sejarah (1986, hlm. 32) metode 

historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman 

peninggalan masa lampau. Termasuk didalamnya metode dalam menggali, 

memberi penilaian, mengartikan serta menafsirkan fakta-fakta masa lampau untuk 

kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan dari peristiwa tersebut. 

Menurut Wood Gray (dalam Sjamsuddin, 2007, hlm. 89) mengemukakan ada 

enam langkah dalam metode historis, 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. 
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4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik 

sumber). 

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

yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

6. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada para pemabaca sehingga dapat dimengerti 

sejelas mungkin.  

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode 

historis sebagai metode penelitan sejarah merupakan hal yang tepat karena metode 

historis akan memberikan gambaran yang jelas mengenai masa lalu dengan 

langkah-langkah yang berdasarkan fakta dan data dari masa lalu yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam 

penelitan merujuk pada buku Sejarah Sebagai Ilmu dari Ismaun (2005, hlm. 50) 

yaitu:  

1. Heuristik 

Heuristik merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber 

sejarah yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Menurut Ismaun 

(2005, hlm. 48) Heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang 

dianggap relevan dengan topik yang dipilih. Cara yang dilakukan adalah mencari 

dan mengumpulkan sumber, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji. Sumber penelitian sejarah terbagi menjadi tiga yaitu 

sumber benda, sumber tertulis dan sumber lisan. Topik yang penulis pilih 

berbentuk studi literatur sehingga sumber yang diambil merupakan sumber 

tertulis. Sumber sejarah adalah “segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung 

menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada 

masa lalu (past actuality) (Sjamsuddin, 2007, hlm. 95). Maka dari itu perlu 

langkah selanjutnya untuk menyusun sumber sejarah hingga menjadi sebuah 

sejarah yang utuh. 
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2. Kritik Sumber 

Setelah penulis mendapatkan berbagai sumber yang dianggap relevan 

dengan permasalahan yang sedang dikaji, tahap selanjutnya adalah penulis 

melakukan penilaian dan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik sumber 

dapat diartikan sebagai suatu proses dalam menyelidiki serta menilai secara kritis 

apakah sumber-sumber yang terkumpul sesuai dengan permasalahan penelitian 

dan mendekati kebenaran. Menurut Helius Sjamsuddin (2007, hlm. 131) seorang 

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

sumber-sumber yang diperoleh, melainkan ia harus menyaring secara kritis, 

terutama terhadap sumber pertama agar terjaring fakta-fakta yang menjadi 

pilihannya. Intinya, tidak semua sumber yang ditemukan dalam tahap heuristik 

dapat dijadikan rujukan, tanpa disaring, ditelaah dan dikritik terlebih dahulu 

keotentikan sumber tersebut. 

Menurut Ismaun (2005, hlm. 48) bahwa dalam tahap inilah timbul 

kesulitan yang besar dalam penelitian sejarah, karena sifat sumber sejarah juga 

tidak lengkap serta kesulitan menemukan sumber-sumber yang diperlukan dan 

mempunyai kredibiltas yang tinggi. Dengan demikian penulis perlu melakukan 

kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal (luar) dilakukan dalam 

menguji integritas atau otentisitas sumber-sumber sejarah yang sifatnya bukan 

terhadap content atau isi dari sumber sejarah. Kritik internal digunakan untuk 

menilai isi dari sumber sejarah tersebut, dengan membandingkan antara sumber 

yang satu dengan sumber yang lainnya. Kemudian didapatkan fakta-fakta sejarah 

melalui perumusan data yang didapat, setelah diadakan penelitian terhadap 

evidensi-evidensi dalam sumber. 

3. Interpretasi 

Setelah melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang didapatkan, 

langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah melakukan penafsiran 

terhadap sumber-sumber tersebut, langkah ini sering disebut interpretasi. 

Interpretasi sejarah ini sering disebut juga dengan analisis sejarah. Menurut 
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Kuntowijoyo (dalam Abdurahman, 2007, hlm. 73) analisis sejarah itu sendiri 

bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-

sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta-fakta itu 

dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. 

4. Historiografi   

Menurut Gottschalk (1986, hlm. 18) historiografi yaitu kegiatan menyusun 

kesaksian (sumber) yang dapat dipercaya menjadi suatu deskripsi atau penyajian 

kisah yang bermakna. Menurut Ismaun (2005, hlm. 28) historiografi adalah usaha 

untuk mensintesiskan data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang 

jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan. Historiografi adalah usaha 

mensintesiskan seluruh hasil penelitian atau penemuan yang berupa data-data dan 

fakta-fakta sejarah menjadi suatu penulisan yang utuh, baik berupa karya besar 

ataupun hanya berupa makalah kecil (Sjamsuddin, 2007, hlm. 156). Setelah 

peneliti melakukan interpretasi maka penulis menuangkan interpretasinya dalam 

bentuk skripsi dengan tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan EYD 

sehingga menjadi sebuah sejarah yang utuh dengan judul tentang PEMIKIRAN 

SANTO AGUSTINUS DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKUATAN POLITIK 

GEREJA (397-800 M).  

3.1.2  Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

studi literatur. Studi literatur disini adalah sumber-sumber tertulis yang berkaitan 

dengan penelitian penulis, seperti buku-buku, jurnal baik online maupun yang 

berbentuk buku fisik maupun ebook, artikel online, dan berbagai sumber dari 

internet yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini. 

Sumber-sumber tersebut setelah ditemukan akan dikritik secara eksternal 

maupun internal, kemudian penulis melakukan analisis. Hasil analisis inilah yang 

dijadikan acuan untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Penulisan 

skripsi ini menggunakan sistem penulisan yang mengacu pada aturan dalam 
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penulisan karya ilmiah yang ditetapkan dan berlaku di lingkungan Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI). 

3.2 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian merupakan titik awal dalam suatu tahapan penelitian 

yang harus dipersiapkan dengan matang. Pada tahapan ini penulis melakukan 

beberapa langkah yang meliputi tahap penentuan dan pengajuan tema penelitian, 

penyusunan rancangan penelitian serta mengikuti proses bimbingan. 

3.2.1 Pengajuan Tema Penelitian 

Penentuan tema atau topik penelitian adalah hal pertama yang harus 

dilakukan semua peneliti pada saat akan memulai penelitiannya. Menurut 

Abdurahman (2007, hlm. 54) topik penelitian adalah adalah masalah atau objek 

yang harus dipecahkan melalui penelitian ilmiah. Menurut Abdurahman topik 

tidak sama dengan judul, karena yang dimaksud dengan judul adalah “abstraksi” 

dari masalah atau topik yang dirumuskan dalam bentuk kalimat.  

Dalam pemilihan tema, penulis tidak mengalami kesulitan karena 

semenjak awal penulis sangat tertarik mengkaji mengenai peradaban Barat. 

Penulis terkesan dengan perkembangan sejarah klasik Barat hingga intelektualitas 

dari peradaban Barat yang sangat maju. Perhatian penulis bertambah besar ketika 

pada saat mata kuliah Sejarah Peradaban Barat di semester empat, Drs. R. H. 

Achmad Iriyadi (sebagai dosen pengampu) menjelaskan mengenai peradaban 

Barat terutama mengenai abad pertengahan. Beliau menyebutkan bahwa abad 

pertengahan ketika dibawah gereja memasuki masa Dark Ages (Abad Kegelapan) 

dimana peradaban Barat menjadi sangat terbelakang karena penguasaan gereja 

terhadap kehidupan masyarakat abad pertengahan. Konsep ini merupakan hal 

yang baru penulis dengar sehingga penulis mencari lebih jauh mengenai abad 

pertengahan terutama mengenai gereja.  

Hingga pada mata kuliah Sejarah Pendidikan penulis berkesempatan 

untuk mengkaji mengenai pemikiran pendidikan menurut Agustinus dan Aquinas. 

Penulis berkeinginan agar kajian ini dikembangkan dalam skripsi. Tetapi 

keinginan penulis mengajukan tema pendidikan berubah ketika penulis membaca 
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literatur mengenai Agustinus dan Aquinas dalam pemikiran politik. Ketika 

membandingkan kedua tokoh tersebut penulis tertarik untuk menulis mengenai 

pemikiran Agustinus karena menurut penulis, pemikiran dari Agustinus mampu 

mewarnai pemikiran Barat hingga berabad-abad lamanya. Bahkan Martin Luther 

dan Calvin menggunakan pemikiran Agustinus sebagai dasar pemikirannya. 

Berangkat dari ketertarikan ini penulis akhirnya mengajukan judul dalam seminar 

proposal yaitu Pengaruh Pemikiran Agustinus Terhadap Kekuatan Politik Gereja 

(390-756).  

Tetapi setelah sidang proposal penulis mendapat masukan dari bapak Dr. 

Agus Mulyana M. Hum selaku pembimbing I untuk sedikit merubah format judul 

menjadi Pemikiran Santo Agustinus dan Dampaknya Terhadap Kekuatan Politik 

Gereja (390-756 M) dan ketika melakukan bimbingan dengan bapak Drs. H 

Achmad Iriyadi selaku Pembimbing II penulis melakukan revisi mengenai angka 

tahun sehingga menjadi Pemikiran Santo Agustinus dan Dampaknya Terhadap 

Kekuatan Politik Gereja (397-800 M). 

3.2.2  Penyusunan Rancangan Penelitian 

Perencanaan penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian petunjuk yang 

disusun secara sistematis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah 

mengikuti seminar proposal skripsi, sampai dengan proses bimbingan, maka 

penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Pemikiran Santo Agustinus dan 

Dampaknya Terhadap Kekuatan Politik Gereja (397-800 M)”. Adapun Isi 

perencanaan penelitian ini memuat langkah-langkah sebagai berikut:  

1.1 judul penelitian 

1.2 latar belakang masalah 

1.3 rumusan dan batasan masalah 

1.4 tujuan penelitian 

1.5 tinjauan pustaka 

1.6 metodologi dan teknik penelitan 

1.7 struktur organisasi skripsi 

Kemudian setelah dilaksanakan seminar proposal skripsi tersebut, penulis 

mengajukan kembali proposal yang telah direvisi kepada TPPS untuk 
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mendapatkan SK (Surat Keputusan). Kemudian panitia TPPS memberikan SK 

penunjukkan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II pada tanggal 1 Juni 

2015 dengan nomor 04/TPPS/JPS/PEM/2015. 

3.2.3  Proses Bimbingan 

Proses bimbingan merupakan hal yang penting karena disana penulis dapat 

berkonsultasi serta dibimbing untuk menyajikan skripsi yang benar. Dengan saran 

dan kritik tersebut penulis dapat mengetahui hal apa saja yang harus diperbaiki 

agar skripsi yang ditulis menjadi karya ilmiah yang tepat. Proses bimbingan akan 

membuat penulis lebih fokus dalam mengkaji tulisannya.  

Sesuai SK tanggal 1 juni 2015 nomor 04/TPPS/JPS/PEM/2015 penulis 

dibimbing oleh dua orang dosen. Pembimbing I adalah Bapak Dr. Agus Mulyana 

M.Hum yang dalam proses bimbingan sering dilakukan di ruang kerja beliau yaitu 

ruangan ketua departemen sejarah di lantai dua gedung FPIPS UPI. Adapun 

pembimbing II adalah Bapak Drs. R. H. Achmad Iriyadi yang dalam prosesnya, 

penulis diberi kesempatan untuk bimbingan di rumah beliau di komplek 

Perumahan Sariwangi dan di ruang kerja beliau di lantai 3 gedung FPIPS UPI. 

Berhubung bapak Drs. R. H. Achmad Iriyadi juga seorang pendidik di SMAK 1 

BPK Penabur, penulis bisa melaksanakan bimbingan disana, tepatnya di kantin 

lantai 1 gedung SMAK 1 BPK Penabur. Untuk jadwal bimbingan disesuaikan 

dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh kedua pembimbing. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian merupakan tahapan berikutnya setelah penulis 

merancang dan mempersiapkan penelitian. Tahapan ini merupakan tahapan yang 

penting dari rangkaian proses penelitian dalam rangka mendapatkan data dan 

fakta yang dibutuhkan. Pada tahap ini, penulis menempuh beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

3.3.1  Heuristik 

Menurut Helius Sjamsuddin (2007, hlm. 86) heuristik adalah suatu 

kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi 

sejarah atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji 

oleh penulis. Ini merupakan langkah awal penulis dalam melakukan penelitian 
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sejarah. Penulis mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah 

yang dianggap relevan dengan kajian yang diteliti oleh penulis. Sumber-sumber 

sejarah yang dimaksud penulis yaitu sumber tertulis karena tema sejarah yang 

diangkat hanya bisa dilakukan lewat sumber tertulis sebagai landasan informasi 

seputar permasalahan yang dikaji. 

Sumber-sumber literatur penulis dapatkan dari Perpustakaan UPI, 

UNPAR, Bapusipda Jabar, Batu Api, sumber dari internet berupa Ebook, 

pinjaman teman serta koleksi pribadi penulis. Berikut adalah rincian pencarian 

sumber literatur yang penulis telah lakukan. Pertama penulis melakukan 

kunjungan ke Perpustakaan UPI dan menemukan sumber buku mengenai 

penulisan metode penelitian sejarah untuk menyusun bab III dan beberapa sumber 

buku yang menunjang penulis untuk menyusun teori-teori pada bab II seperti 

buku-buku mengenai politik, organisasi, dan sosiologi agama. Untuk kajian 

penulis pada bab IV penulis hanya menemukan sedikit sumber yang mendukung 

kajian penulis. Untuk kajian mengenai abad pertengahan terutama pemikiran 

Santo Agustinus dan gereja secara lebih mendalam penulis tidak banyak 

menemukannya.  

Di perpustakaan Bapusipda Jabar penulis menemukan buku-buku yang 

masih terlihat sama dengan perpustakaan UPI yaitu untuk menyusun teori-teori 

yang akan penulis teliti. Penulis hanya menemukan satu buku yang membahas 

mengenai pemikiran politik Santo Agustinus. Di perpustakaan UNPAR penulis 

baru menemukan banyak sumber buku yang mendukung penulis untuk mengkaji 

bab IV terutama sumber-sumber yang mendukung untuk melihat perkembangan 

sejarah gereja dan pemikiran Santo Agustinus. Di perpustakaan Batu Api penulis 

hanya menemukan dua buku yang mendukung penulisan skripsi penulis. Ketika 

mencari sumber-sumber internet penulis banyak menemukan berbagai sumber 

buku elektronik, skripsi dan jurnal yang banyak mendukung penulisan skripsi 

penulis untuk mengkaji gereja maupun pemikiran Santo Agustinus. Untuk buku 

elektronik penulis banyak menemukan sumber buku lama dan skripsi baik yang 

diterbitkan oleh universitas dalam negeri maupun yang diterbitkan oleh luar 

negeri. Pembahasan mengenai Santo Agustinus sangat kaya sehingga penulis 
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tidak kesulitan mencarinya di internet. Untuk sumber dari teman penulis 

mendapatkan satu buku yang membahas mengenai pemikiran Santo Agustinus 

dan satu sumber pendukung. Penulis juga memiliki koleksi pribadi yang dapat 

mendukung kajian penulis dalam menyusun skripsi ini.    

3.3.2  Kritik Sumber 

Setelah melakukan tahapan Heuristik, sumber yang didapatkan penulis 

kemudian memasuki proses tahap kritik dimana peneliti tidak boleh menerima 

begitu saja kebenaran data-data yang diperolehnya dari sumber tersebut. Peneliti 

memilah fakta secara kritis, langkah inilah yang disebut kritik sumber, kritik 

sumber dilakukan baik terhadap bahan materi (ekternal) sumber maupun terhadap 

substansi (isi) sumber (Sjamsuddin, 2007, hlm. 131). Dalam metode sejarah 

dikenal dengan cara dilakukannya sebuah kritik eksternal dan kritik internal. 

Kritik eksternal menekankan pada aspek-aspek luar dari sumber sejarah, 

sedangkan kritik internal lebih menekankan pada isi dari sumber tersebut. Adapun 

kritik eksternal dan kritik internal terhadap sumber yang peneliti dapatkan akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kritik Eksternal  

Kritik ini menguji aspek-aspek luar dari sumber sejarah, dimana pada 

tahap ini akan dinilai mengenai kelayakan sumber-sumber sejarah yang akan 

dijadikan bahan penunjang dalam penelitian skripsi ini. Kritik eksternal juga 

dilakukan untuk meminimalisir subjektivitas dari berbagai sumber yang peneliti 

dapatkan. Peneliti menyadari bahwa sumber yang didapatkan adalah sumber 

sekunder, karena untuk mendapatkan sumber primer mengenai pemikiran Santo 

Agustinus penulis merasa kesulitan dikarenakan interpretasi terhadap karya Santo 

Agustinus harus dilihat dalam aspek filsafat dan teologi serta penafsiran politik. 

Sehingga penulis tidak menggunakan kritik eksternal, mengingat sumber yang 

didapatkan hanyalah sumber sekunder berupa buku yang berkaitan dengan 

Pemikiran Santo Agustinus dan Sejarah Gereja.  

b. Kritik Internal  

Pada kritik internal, penulis kemudian menguji kredibilitas sumber yang 

diperoleh. Tahap ini merupakan kegiatan untuk menilai aspek dalam dari suatu 
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sumber, sehingga dapat diketahui kelayakan dari sumber yang akan digunakan. 

Peneliti dalam tahap ini berusaha untuk menyaring dan menganalisis semua 

sumber-sumber yang didapatkan. Penulis mencoba membandingkan beberapa 

buku yang membahas mengenai pemikiran politik dari Santo Agustinus yaitu 

buku The Political Ideas of St Augustine’s De Civitate Dei karya Norman H 

Baynes dan buku Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli karya 

Rapar. Dari kedua buku tersebut berkesimpulan bahwa pemikiran Santo 

Agustinus dalam bukunya Civitas Dei mengenai dua kota yaitu Civitas Dei (Kota 

Tuhan) dan Civitas Teranna (Kota Duniawi) tidak dapat disamakan dengan 

organisasi gereja maupun negara karena menurut ketiga buku ini Agustinus tidak 

pernah mengidentifikasi keduanya dalam entitas tersebut. Kedua buku tersebut 

sepakat bahwa yang dimaksud Agustinus adalah bagaimana agar masyarakat 

dapat hidup menuruti kehendak Tuhan agar dapat membangun Civitas Dei di 

dunia.  

3.3.3  Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahapan selanjutnya setelah penulis melakukan 

kritik sumber. Interpretasi dapat diartikan untuk menafsirkan fakta-fakta dari 

sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan sehingga memberikan sebuah 

penafsiran mengenai kajian yang diteliti. Penulis memberikan penafsiran dari 

fakta-fakta yang diperoleh sehingga mampu mengungkap maksud dari fakta-fakta 

tersebut sehingga penulis mampu merekonstruksi secara utuh mengenai 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian. 

Salah satu contoh penafsiran penulis yaitu dalam semua buku bertema 

politik yang didapat penulis yang berfokus untuk menganalisis pemikir politik 

Santo Agustinus bahwa dalam bukunya yaitu The City of God, Civitas Dei 

(Negara Surgawi) dan Civitas Terana (Negara duniawi) tidak bisa disamakan 

dengan berbagai instansi/lembaga didunia baik negara maupun gereja. Karena 

Santo Agustinus tidak memberikan batasan-batasan apakah gereja dan negara 

merupakan Civitas Dei dan Civitas Terana. Tetapi penulis berasumsi bahwa 

berdasarkan jiwa zaman kala itu maka interpretasi dari dari Civitas Terana 

maupun Civitas Dei merupakan perwujudan dari negara dan gereja. Karena kedua 
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simbol tersebut dapat terlihat dalam kedua lembaga tersebut. Negara mengatur 

urusan duniawi sedangkan gereja mengatur urusan spiritual.  

3.3.4  Historiografi 

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dalam sebuah 

penelitian sejarah. Menurut Helius Sjamsudin (2007, hlm. 156) menulis karya 

sejarah sebenarnya adalah merupakan suatu paduan antara kerja “seni” karena 

menggunakan bahasa dengan berbagai gaya yang disukai atau dikuasai dan 

kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sintesis. Itu sebabnya mengapa karya 

sejarah acapkali disebut sebagai suatu gabungan antara “seni” (art) dan “ilmu” 

(science).  

Tata bahasa yang digunakan dalam penulisan sejarah sebaiknya mengikuti 

kaidah-kaidah keilmuan dan pedoman penulisan karya ilmiah. Untuk tahap 

historiografi ini, penulis akan menyusunnya ke dalam sebuah karya ilmiah yang 

tersusun dalam sebuah skripsi. Penyusunan skripsi ini mengikuti kaidah-kaidah 

yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang 

tercantum dalam pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh (UPI). 

Penulisan skripsi ini pun bertujuan untuk kepentingan akademis penulis, yaitu 

untuk meraih gelar sarjana pendidikan di departemen pendidikan sejarah. Adapun 

susunan dari struktur organisasi skripsi, berdasarkan buku pedoman penulisan 

karya ilmiah adalah sebagai berikut:  

1. Bab I Pendahuluan  

Bab ini berisi mengenai latar belakang dari penulisan penelitian ini, pada 

latar belakang ini haruslah terdapat suatu masalah yang menjadi keresahan penulis 

mengenai penelitian ini. Pada bab ini pun terdapat rumusan masalah yang 

nantinya akan dijawab pada bab IV, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan 

struktur organisasi skripsi.  

2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teoritis 

Bab ini berisi mengenai penjelasan konsep-konsep yang terdapat dalam 

penelitian seperti Hubungan Agama dan Negara dan Gereja dan Politik. Pada bab 

ini pun penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang penulis gunakan dalam 
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penelitian ini, seperti Teori Kedaulatan Tuhan: Menuju Ide Negara Teokrasi dan 

Teori Organisasi.  

3. Bab III Metode Penelitian  

Bab ini berisi mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian ini. Dimulai dari tahap perencanaan penelitian, 

pengajuan tema penelitian, penyusunan proposal penelitian, lalu dilanjutkan 

dengan tahap-tahap penelitian sejarah, seperti heuristik, kritik sumber, 

interpretasi, sampai kepada historiografi.  

4. Bab IV Pembahasan  

Bab ini berisikan mengenai penjelasan dan pengolahan data-data yang 

telah didapatkan oleh penulis yang tentu saja telah melalui tahap heuristik, kritik, 

dan interpretasi. Bab ini pun merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah 

dibuat pada bab I. Dalam pemaparan pun akan dipaparkan secara rinci mengenai 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.  

5. Bab V Kesimpulan  

Bab ini merupakan bab terakhir yang ada dalam dalam suatu karya skripsi. 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang telah penulis analisis dari data-data 

yang ada. Pada bab ini terdapat pula saran dan rekomendasi dari penulis kepada 

beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

 

 


