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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III merupakan bab yang secara khusus memaparkan 

mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan. Dalam bab ini akan 

dipaparkan secara rinci metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian sejarah dengan judul skripsi yang peneliti angkat 

yaitu Politik Hugo Rafael Chavez Frias dalam kepemimpinannya di 

Venezuela (1998-2013). Pada bab III ini peneliti memaparkan mengenai 

tahapan-tahapan dalam proses penyusunan skripsi. Pada bagian pertama 

dipaparkan mengenai metode serta teknik penelitian yang digunakan oleh 

peneliti. Selanjutnya akan peneliti paparkan juga tentang tahap-tahap 

persiapan dalam punyusuan skripsi ini yang dimulai dari pra-penelitian, 

pelaksanaan penelitian hingga melakukan penyusunan laporan tertulis 

dalam bentuk skripsi. 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode historis 

yang menggunakan studi literatur yang berupa karya ilmiah baik itu 

berupa buku-buku maupun artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. 

Kamus Webster’s (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 10) mendefiniskan 

metode sebagai suatu prosedur, teknik, atau cara melakukan penyelidikan 

yang sistematis yang dipakai oleh atau yang sesuai untuk suatu ilmu 

(sains), seni, atau disiplin tertentu. Metode historis adalah proses menguji 

dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau 

(Gottschlak, 2008, hlm. 39). Rekaman dan peninggalan tersebut 

direkontruksi oleh peneliti dengan menempuh proses historiografi atau 

penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan bentuk dan proses 

pengisahan atas peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia. Dalam 

pengisahan tersebut tentu akan ada sifat subjektifitas dari peneliti yang 

dipengaruhi oleh sudut pandangnya terhadap apa yang terjadi dengan 

berbagai interpretasi, pendekatan atau orientasinya (Abdurahman, 2007, 

hlm. 16). Walaupun sulit untuk menghindari subjektifitas dalam 

penelitian ini. Namun, peneliti akan berusahan untuk menempatkan 
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peneliti untuk bisa objektif yang didasari dengan pendekatan yang 

relevan. Berkaitan dengan prosedur dalam metode historis, beberapa ahli 
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yang memaparkan tahapan-tahapan dari metode historis yang dapat 

dilakukan oleh peneliti sejarah dalam menjalankan penelitiannya. 

Menurut Wood Gray (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 70) menyebutkan 

paling tidak ada enam tahapan yang harus ditempuh dalam penelitian 

sejarah, yaitu: 

1. Memilih suatu topik yang sesuai; 

2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik; 

3. Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan 

dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung  

4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan 

(kritik sumber); 

5. Menyusun hasil-hasil penelitian (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 pembaca sehingga dapat 

dimengerti dengan sejelas mungkin. 

Tahapan lainnya menurut Hugiono dan Purwantara (1992, hlm. 

25-26), metode sejarah bertumpu pada empat kegiatan pokok, yaitu: 

1. Pengumpulan Obyek yang berasal dari zaman terdahulu dan 

pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, ataupun lisan yang 

tentunya relevan dengan topik yang akan diteliti. 

2. Menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik. 

3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-

bahan yang otentik. 

4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya menjadi cerita penyajian 

yang berarti. 

Sedangkan Kuntowijoyo (2005, hlm. 89) mengemukakan lima 

tahapan dalam penelitian sejarah, yakni: 

1. Pemilihan topik. 

2. Pengumpulan sumber. 

3. Verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber). 

4. Menginterpretasi. 

5. Penelitian. 
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Sementara itu, Menurut Ismaun (2005, hlm. 125) terdapat 

beberapa tahapan penelitian sejarah yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengkaji permasalahan, di antaranya: 

 

1. Heuristik 

Heuristik adalah proses pengumpulan sumber-sumber sejarah 

yang dianggap relevan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti.  

Menurut Carrard (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 67) heuristik merupakan 

sebuah kegiatan mencari sumber-sumber, untuk mendapatkan data-data 

atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Tahap ini merupakan tahap awal 

dalam penelitian. Peneliti melakukan heuristik dengan mencari beberapa 

sumber ke beberapa tempat. Seperti perpustakaan Universitas Pendidikan 

Indonesia, perpustakaan Universitas Padjadjaran, perpustakaan 

Universitas Parahyangan, dan perpustakaan Universitas Pasundan.  

2. Kritik sumber 

Tahap ini merupakan proses untuk menguji dan mengkaji 

kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan 

menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga 

dapat disajikan dalam bentuk cerita sejarah (Ismaun, 2005 hlm. 35). 

Dalam proses kritik tersebut terbagi lagi menjadi dua tahap yaitu kritik 

eksternal dan krtik internal. Kritik eksternal adalah proses pengujian 

terhadap sumber sejarah dari aspek material seperti bahan dan bentuk 

sumber, umur dan bentuk sumber dan lain sebagainya (Ismaun, 2005, 

hlm. 50). Dalam proses kritik eksternal tersebut, peneliti tidak melalukan 

kritik terhadap sumber buku karena buku itu sudah melewati tahap 

verifikasi yang ketat. Kritik eksternal hanya peneliti lakukan terhadap 

sumber arsip. Dari sumber arsip tersebut peneliti melihat berapa usia dari 

arsip itu, kertas dan tulisan yang digunakan serta dari mana arsip itu 

berasal. Sedangkan kritik internal adalah proses pengujian tehadap 

sumber sejarah dari segi aspek isi atau konten sumber sejarah tersebut. 

Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana kredibilitas dari isi sumber 

tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Dalam 

kritik internal ini, peneliti lebih menekankan pada sumber buku.  

Misalnya seperti apakah penulis dari buku tersebut memiliki kompetensi 

yang baik, sumber apa yang digunakan dalam buku tersebut, bagaimana 

cara penulis dalam menuangkan gagasannya ke dalam buku tersebut dan 
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lain sebagainya. Sedangkan bagi sunber arsip, kritik internal yang 

dilakukan adalah melihat isi dari arsip itu apakah sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh peneliti serta apakah arsip itu telah menyediakan data 

yang akurat dan lain sebagainya. 

3. Interpretasi 

Sebelum melakukan penelitian sejarah, peneliti melakukan dulu 

analisis sejarah terhadap sumber-sumber yang telah dikritik. Tahap ini 

disebut dengan interpretasi yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta yang 

telah dikritik baik kritik eksternal maupun internal. Fakta-fakta yang 

kemudian akan peneliti gabungkan dengan membandingkan fakta-fakta 

lainnya dan akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai kajian 

yang akan dibahas. Pada tahap interpretasi, dituntut kecermatan dan 

sikap objektif peneliti terutama dalam merekonstruksi fakta-fakta 

sejarah. Sifat subjektif dari interpretasi tidak bisa lepas dari peneliti 

sendiri. Namun, di sini peneliti akan tetap berusaha untuk seobjektif 

mungkin dengan tidak memihak pada satu sudut pandang. 

4. Historiografi  

Tahap terakhir dalam penelitian adalah penelitian sejarah. 

Setelah melalui beberapa langkah penelitian, tentu peneliti juga dalam 

melakukan historiografi, menggunakan pendekatan interdisipliner yakni 

dengan menggunakan ilmu bantu seperti ilmu politik, sosiologi, dan 

lainnya untuk melakukan historiografi. Dengan menggunakan ilmu-ilmu 

bantu, peneliti akan dapat lebih mempertajam analisa dalam menjawab 

permasalahan-permasalahan yang akan dikaji. Dalam historiografi ini, 

peneliti akan menyajikannya dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir 

mahasiswa. 

3.2 Persiapan Penelitian 

 Persiapan penelitian merupakan tahapan awal peneliti untuk 

menentukan langkah dalam menentukan penelitian ini dan harus 

dipersiapkan secara matang karena akan benar-benar terjun ke lapangan. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Penentuan dan Pengajuan Topik Penelitian 

 Tahapan penentuan topik penelitian merupakan tahapan paling 

awal dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan seorang 

peneliti. Topik yang dipilih dalam penelitian ini adalah sejarah kawasan 
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yaitu kawasan Amerika Latin mengenai Politik Hugo Rafael Chavez 

Frias dalam kepemimpinannya di Venezuela (1998-2013). 

 Ketertarikan peneliti mengangkat judul ini berawal saat peneliti 

membaca buku yang berjudul biografi Hugo Chavez karya Tofik Pram. 

Ternyata ada sebuah perlawanan terhadap negara adidaya Amerika 

Serikat yang berasal dari negara berkembang di wilayah Amerika Latin, 

lebih tepatnya di negara penghasil minyak nomor lima di dunia, 

Venezuela. Peneliti pun membaca buku tersebut dan cukup tertarik untuk 

mengangkat tokoh Hugo Chavez sebagai penelitian tugas akhir peneliti. 

Peneliti pun mencari siapa tokoh tersebut di internet dan ternyata memang 

benar Hugo Chavez merupakan tokoh nasional di Venezuela yang 

berperan dalam rangka mensejahterakan rakyatnya dari kemiskinan dan 

keterpurukan ekonomi, karena saat itu di Venezuela, sebelum Hugo 

Chavez terpilih sebagai presiden, keadaan sosial-ekonomi masyarakatnya 

bisa dikatakan tidak stabil akibat gagalnya sistem neoliberalisme yang 

diterapkan Presiden Carlos Andres Perez. Awalnya peneliti mengajukan 

judul Rekam Jejak Politik Hugo Rafael Chavez Frias di Venezuela Tahun 

1998-2006 kepada Ibu Yani Kusmarni sebagai Ketua Tim Pengembangan 

Penelitian Skripsi (TPPS). Peneliti pun langsung membuat proposal 

skripsi tentang judul tersebut dan sudah diseminarkan pada tanggal 7 Juli 

2017 di Laboratorium Departemen Pendidikan Sejarah dengan penguji 

Ibu Yeni Kurniawati yang kemudian akan menjadi Dosen Pembimbing II 

dan Bapak Wawan Darmawan sebagai Dosen Pembimbing I. Namun 

setelah melalui revisi proposal terjadi perubahan judul menjadi Politik 

Hugo Rafael Chavez Frias dalam kepemimpinannya di Venezuela (1998-

2013).  

3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Penyusunan rancangan penelitian disusun dalam bentuk proposal 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti semenjak mengampu mata kuliah 

Seminar Penelitian Karya Ilmiah (SPKI) pada semester enam. Selama 

mata kuliah SPKI berlangsung, peneliti melakukan konsultasi dengan 

beberapa dosen, seperti Bapak H. Ayi Budi Santosa dan Ibu Yeni 

Kurniawati maupun dengan kakak tingkat. Selain itu juga, peneliti 

melakukan beberapa pencarian sumber yang berkaitan dengan tema yang 

akan dibahas. Setelah itu, peneliti membuat proposal dan diajukan kepada 

TPPS untuk diseminarkan. Namun, sebelum diseminarkan proposal 
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dikoreksi terlebih dahulu oleh Bapak H. Ayi Budi Santosa. Ada beberapa 

bagian yang mesti dikoreksi saat itu, seperti judul, latar belakang masalah 

penelitian, serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Koreksi tersebut sangat membantu peneliti dalam mengembangkan kajian 

yang akan dibahas sehingga membuat proposal tersebut menjadi lebih 

baik. Setelah peneliti mengajukan judul dan merancang susunan proposal 

penelitian yang terdiri dari:  

A. Judul penelitian 

B. Latar belakang masalah penelitian 

C. Rumusan masalah penelitian 

D. Tujuan penelitian 

E. Manfaat penelitian 

F. Metode penelitian 

G. Kajian pustaka 

H. Penelitian terdahulu 

I. Struktur organisasi skripsi 

J. Daftar pustaka 

Rancangan proposal penelitian yang telah selesai disusun 

kemudian diajukan kepada Tim Pertimbangan Penelitian Skripsi (TPPS) 

Departemen Pendidikan Sejarah. Setelah dikoreksi oleh TPPS kemudian 

peneliti melakukan revisi terhadap rancangan proposal penelitian untuk 

mengikuti kegiatan seminar proposal skripsi. Proposal rancangan 

penelitian tersebut kemudian diseminarkan pada seminar proposal tanggal 

7 Juli 2017 di Laboratorium Departemen Pendidikan Sejarah. Dalam 

seminar proposal tersebut, peneliti mempresentasikan rancangan 

penelitian peneliti di depan dosen-dosen, TPPS, dan calon dosen 

pembimbing skripsi untuk dikaji dan didiskusikan apakah rancangan 

tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Dalam seminar proposal tersebut, 

peneliti mendapatkan berbagai saran dan masukan terkait judul, latar 

belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian serta kajian 

pustaka. Selain itu, peneliti juga mendapatkan masukan dari calon dosen 

pembimbing mengenai judul dan latar belakang masalah yang terlalu 

melebar dan harus difokuskan lagi. Rancangan proposal penelitian 

tersebut kemudian disetujui oleh calon dosen pembimbing I dan II serta 

dosen yang menghadiri forum. Selanjutnya, pengesahan penelitian 

dikeluarkan melalui surat keputusan dari Tim Pertimbangan Penelitian 
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Skripsi (TPPS) Departemen Pendidikan Sejarah No: 

07/TPPS/DPS/PEM/2017. Setelah disetujui, pengesahan untuk penelitian 

skripsi dikeluarkan melalui surat keputusan Ketua Departemen 

Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, dan sekaligus penentuan pembimbing 

skripsi yaitu Bapak Wawan Darmawan, S.Pd, M.Hum. sebagai 

Pembimbing I dan Ibu Yeni Kurniawati S, S.Pd, M.Pd. sebagai 

Pembimbing II. 

3.2.3 Proses Bimbingan 

Proses bimbingan merupakan konsultasi yang dilakukan oleh 

mahasiswa dengan dosen pembimbing yang sesuai dengan SK 

dikeluarkan oleh TPPS. Bimbingan dengan dosen pembimbing 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan skripsi. Hal 

ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengambil langkah-

langkah yang tepat dalam membantu proses penyusunan skripsi. Selain 

itu juga, adanya proses bimbingan ini akan mempermudah peneliti untuk 

berdiskusi tentang berbagai macam hambatan dan permasalahan yang 

dihadapi oleh peneliti. Sehingga akan diperoleh banyak masukan, saran, 

maupun kritik bagi peneliti dari pembimbing. 

Proses bimbingan ini dilakukan secara berkala, baik dengan 

dosen pembimbing I maupun dosen pembimbing II. Adanya kesibukan 

dari peneliti memang cukup menghambat proses bimbingan karena proses 

bimbingan dimulai ketika peneliti sedang melaksanakan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 8 Bandung. Bukan hanya 

bimbingan akan tetapi pencarian sumber maupun pengerjaan revisi juga 

terhambat akan adanya PPL ini. Namun, peneliti berusaha melakukan 

bimbingan agar proses penyusunan skripsi ini tetap berjalan. Adapun 

teknis bimbingan dilakukan setelah peneliti menyerahkan draft skripsi 

kepada pembimbing. Selang beberapa hari kemudian, peneliti 

menghubungi dosen pembimbing bahwa peneliti telah menyerahkan draft 

skripsi dan menentukan kapan dan di mana bimbingan akan dilakukan. 

Proses bimbingan akan berjalan setelah dosen pembimbing 

mengkonfirmasi waktu dan tempat untuk bimbingan. 

 Setiap bimbingan dalam satu pertemuan membahas satu bab 

yang diajukan, revisi, maupun sumber yang digunakan oleh peneliti. 

Untuk bimbingan pada bab I yakni tentang Pendahuluan yang berisi 
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tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat tidak cukup untuk dilakukan dalam satu kali 

pertemuan, yang sering kali mendapat revisi dari dosen pembimbing 

yakni terdapat pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan 

manfaat. Hal tersebut dikarenakan pada bab I merupakan langkah awal 

dalam menentukan masalah apa yang akan dibahas oleh peneliti dalam 

bab selanjutnya. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Setelah melakukan persiapan penelitian, maka tahap selanjutnya 

adalah pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini yang 

menggunakan metode historis terdapat beberapa langkah dalam 

melakukan penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki peranan yang penting untuk 

menentukan penyajian hasil penelitian dalam bentuk sebuah tulisan. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap-tahap tersebut akan 

diuraikan di bawah ini. 

3.3.1 Heuristik 

 Pada tahap heuristik, peneliti berusaha untuk melakukan 

pencarian, pengumpulan dan pengklarifikasian berbagai sumber yang 

berhubungan dengan masalah penelitian baik berupa buku, artikel, jurnal, 

internet, maupun karya ilmiah lainnya. Menurut Carrard dalam Helius 

Sjamsuddin (2012, hlm. 67) “heuristik merupakan sebuah kegiatan 

mencari sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau 

evidensi sejarah.” Proses pengumpulan sumber merupakan tahapan yang 

sangat penting karena sumber-sumber yang dapat diperoleh inilah peneliti 

akan mendapatkan gambaran tentang masa lalu dan tentu akan 

berpengaruh pada proses penyajian dan penelitian sejarah. Pada tahap 

heuristik ini, peneliti mencari dan mengumpulkan kemudian menyaring 

literatur-literatur kepustakaan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan 

Hugo Chavez baik dalam perjalanan karir di bidang militer, politik 

maupun kehidupannya. Adapun beberapa tempat yang dikujungi oleh 

penulis dalam mencari sumber-sumber sejarah tersebut:  

1. Perpustakaan Univeritas Pendidikan Indonesia. Pencarian sumber 

diawali dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) Bandung. Pencarian sumber tersebut dilakukan pada 
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bulan Juli 2017. Peneliti pun menemukan sumber yang berkaitan 

dengan penelitian. Peneliti menemukan buku karya Black Jan 

Knipper yang berjudul Latin America Its Problem and Its Promise 

dan Skripsi karya Teriana Akbar berjudul Lingkaran Bolivarian: 

Analisis Terhadap Gerakan Sosial Baru di Venezuela Tahun 2001-

2003. 

2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran. Di perpustakaan ini peneliti 

mendapatkan sumber yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. Buku yang ditemukan peneliti adalah karya Terry Lynn Karl 

berjudul Kasus Amerika Latin: Transisi Menuju Demokrasi. 

3. Universitas Katolik Parahyangan. Di perpustakaan ini peneliti tidak 

menemukan buku yang relevan dengan pembahasan penelitian. 

4. Perpustakaan Batu Api. Di perpustakaan ini peneliti mendapatkan 

sumber yang berkaitan dengan penelitian. Buku karya Pendle yang 

berjudul A History of America Latin. 

5. Perpustakaan DPRD Provinsi Jawa Barat. Di perpustakaan ini 

peneliti menemukan sumber buku karya Rory Carroll berjudul Hugo 

Chavez Soekarno dari Venezuela dan buku karya Tofik Pram 

berjudul Hugo Chavez Malaikat Dari Selatan. 

6. Universitas Pasundan. Di perpustakaan ini peneliti tidak menemukan 

buku yang relevan dengan pembahasan penelitian. 

7. Landmark Braga. Pada acara pameran buku tersebut, peneliti 

menemukan sumber buku yang ditulis oleh Nurani Soyomukti 

berjudul Hugo Chavez dan Amerika Serikat. 

8. Internet. Buku-buku yang sesuai dengan judul atau tema yang 

peneliti angkat cukup sulit untuk ditemukan dan itu menjadi salah 

satu kendala dalam penelitian karya ilmah ini, maka peneliti 

memutuskan untuk mencari sumber melalui jual-beli online seperti 

berdikari book, resist book, amartapura.com dan lainnya. Peneliti 

menemukan beberapa buku yang relevan dari toko buku online 

tersebut, diantaranya Hugo Chavez Soekarno Dari Venezuela karya 

Rory Carroll, Memahami Revolusi Venezuela dan Sosialisme: 

Pengalaman Venezuela karya M. Harnecker, Sosialisme Sekarang 

Juga karya Lebowitz, Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik 

Rsdikal karya Nurani Soyomukti. 
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9. Koleksi Pribadi. Dalam menyusun skripsi, peneliti tidak hanya 

menggunakan buku-buku yang didapatkan dari beberpa perpustakaan 

tetapi peneliti pun menggunakan beberapa buku yang merupakan 

koleksi dari peneliti sendiri. Buku tersebut diantaranya Metodologi 

Sejarah yang ditulis oleh Helius Sjamsuddin, Sejarah Sebagai Ilmu 

dalam Wahana Pendidikan yang ditulis oleh Ismaun, dan Pengantar 

Ilmu Sosial : Sebuah Kajian Pendekatan Struktural yang ditulis oleh 

Dadang Supardan. 

Selain dengan melakukan studi kepustakaan serta toko buku 

online, peneliti juga melakukan penelusuran sumber dengan mengunjungi 

website maupun blog yang dapat dipercaya untuk menambah data-data 

yang dibutuhkan seperti Academia.edu, perpusnas.go.id dan lainnya 

untuk mendapatkan jurnal, artikel-artikel maupun kabar berita online 

yang berhubungan dengan masalah yang peneliti kaji. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan tambahan informasi agar dapat mengisi kekurangan 

dari sumber lainnya. 

3.3.2 Kritik Sumber 

 Sumber-sumber yang telah didapatkan dan dikumpulkan tentu 

tidak digunakan begitu saja. Akan tetapi, dilakukan pengujian atau kritik 

sebagai tahap selanjutnya baik terhadap sumber utama maupun sumber 

pendukung lainnya. Kritik sumber adalah suatu proses pengujian dan 

penyelidikan terhadap sumber-sumber untuk diketahui otentisitas 

(keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber 

sejarah (Hamid dan Madjid, 2014, hlm. 47). Adapun fungsi dari kritik 

sumber ini yaitu erat kaitannya dengan tujuan sejarawan itu sendiri yaitu 

untuk mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk 

membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang mungkin, 

dan apa yang meragukan atau mustahil (Sjamsuddin, 2012, hlm 103). 

Tahapan ini merupakan tahapan yang penting karena menyangkut layak 

atau tidaknya pemakaian suatu sumber dalam penelitian karya ilmiah 

sejarah sehingga dapat dihasilkan suatu karya yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

  Penelitian sejarah merupakan penelitian untuk merekontruksi 

peristiwa-peristiwa masa lampau dalam bentuk tulisan. Semua jenis 

tulisan atau penelitian tentang sejarah menempatkan sumber sejarah 
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sebagai syarat mutlak yang harus ada. Tanpa sumber sejarah, kisah masa 

lalu tidak dapat direkonstruksi oleh sejarawan. Maka dari itu, adanya 

sumber-sumber yang telah dikritik dengan melalui tahap-tahap tertentu 

akan mempengaruhi penelitian sejarah. Setiap sumber sejarah 

diperlakukan sama, yakni diseleksi baik kritik eksternal maupun kritik 

internal. Dalam metode penelitian sejarah terdapat kritik eksternal dan 

internal. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan memaparkan proses kritik 

sumber yang telah didapatkan baik kritik eksternal maupun kritik internal. 

3.3.2.1 Kritik Eksternal 

Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian 

terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Sebelum sumber-

sumber itu digunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, maka 

diperlukan pemeriksaan yang ketat agar terhindar dari pemalsuan sumber 

sejarah. Adapun maksud dari kritik eksternal adalah suatu penelitian atas 

asal-usul sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu 

sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin untuk 

mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah 

diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak (Sjamsuddin, 2012 hlm. 105). 

Merujuk pada penjelasan Sjamsuddin, maka kritik eksternal 

disini lebih ditekankan pada sumber-sumber primer. Peneliti berasumsi 

bahwa kritik eksternal tidak perlu dilakukan terhadap sumber-sumber 

sekunder (buku), karena buku itu sudah melewati tahap verifikasi yang 

ketat. Karena pada dasarnya dalam kritik eksternal ini adalah upaya 

menegakkan keotentisitasan sebuah sumber primer (dokumen, arsip, 

maupun kesaksian) yang sesuai dengan zamannya. 

Berdasarkan dari hasil heuristik, peneliti kesulitan untuk 

menemukan sumber-sumber primer yang menjelaskan tentang sosok 

Hugo Rafael Chavez Frias, akhirnya kebanyakan sumber yang digunakan 

oleh peneliti adalah sumber kedua atau sumber sekunder. Hal ini mungkin 

dikarenakan peristiwa yang tengah dikaji peneliti merupakan peristiwa 

yang berada di luar sejarah Indonesia, sekalipun ada sumber primer 

mungkin letaknya berada di Venezuela dimana peneliti tentu mengalami 

keterbatasan waktu maupun biaya untuk mendapatkan sumber primer 

tersebut. Dengan demikian peneliti tidak melakukan kritik eksternal. 

3.3.2.2 Kritik Internal 
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 Kritik internal dilakukan terhadap aspek isi dari sumber atau 

kesaksian sejarah. Melalui kritik internal sejarawan memutuskan tentang 

reliabilitas kesaksian tersebut, yakni apakah kesaksian itu dapat 

diandalkan atau tidak. Arti sebenarnya dari kesaksian itu harus dipahami, 

karena bahasa tidak statis dan selalu berubah, serta kata-kata mempunyai 

dua pengertian (arti harfiah dan arti sesungguhnya), selain itu kredibilitas 

saksi juga harus ditegakkan. Peneliti melakukan kritik internal dengan 

tujuan untuk mencari nilai pembuktian yang sebenarnya dari isi sumber 

sejarah. Kritik internal dilakukan terutama untuk menentukan apakah 

sumber itu dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak. 

Kritik internal ini dilakukan setelah penulis selesai membuat kritik 

eksternal. Setelah diketahui otentisitas sumber, maka dilakukan kritik 

internal untuk melakukan pembuktian apakah sumber-sumber tersebut 

benar-benar merupakan fakta historis. Kritik internal untuk sumber 

tertulis dilaksanakan peneliti dengan melakukan konfirmasi dan 

membandingkan berbagai informasi dalam suatu sumber dengan sumber 

yang lain dalam membahas masalah yang serupa. 

 Peneliti melakukan kritik internal terhadap buku karya Rory 

Carroll (2012) dalam bukunya yang berjudul Comandante Hugo Chavez’s 

Venezuela dan diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Change 

Publisher. Dalam buku ini Carroll melakukan teknik wawancara dalam 

mengumpulkan data dengan langsung datang ke Venezuela. Carroll 

berusaha menjelaskan sosok Hugo Chavez, yang disebutnya sebagai 

manusia yang telah diberi kesempatan oleh takdir untuk menyelamatkan 

negaranya, bukan hanya mewawancarai pendukung Chavez (Chavista) 

melainkan juga pihak yang menjadi oposisi pemerintahan Hugo Chavez 

selama kurun waktu 1999-2012, karena Carroll mempunyai anggapan 

bahwa pro dan kontra itu selalu ada maka dari itu untuk mendapatkan 

informasi yang objektif, datangilah keduanya. Alasan Hugo Chavez 

melakukan pemberontakan tahun 1992 merupakan pembahasan paling 

awal dalam buku ini, Hugo Chavez memberikan jawaban kepada Carroll 

ketika sedang wawancara di pesawat tahun 1999 saat Hugo Chavez akan 

dikukuhkan sebagai Presiden Venezuela. Kemudian dijelaskan pula 

percakapan Hugo Chavez dengan asosiasi ternak Caracas ketika 

melakukan unjuk rasa menolak salah satu kebijakan presiden mengenai 

Latifundio (Perkebunan Luas) tahun 2007, dijelaskan bahwa menurut 
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pemilik lahan, Latinfundio ini merupakan sebuah invasi oleh pemerintah 

namun pemerintah beranggapan bahwa Latinfundio ini merupakan 

pembebasan lahan dari pihak swasta karena Latinfundio merupakan 

musuh negara dan program tersebut merupakan proses dalam sebuah 

revolusi yang terjadi di Venezuela. Percakapan-percakapan masyarakat 

dan Hugo Chavez lebih banyak dimunculkan dalam buku ini. 

 Kritik selanjutnya peneliti lakukan terhadap buku karya Marta 

Harnecker (2005) berjudul Understanding Venezuela Revolution Hugo 

Chaez talk to Marta Harnecker dan diterbitkan ke dalam bahasa 

Indonesia oleh Aliansi Muda Progresif dan IGJ. Membaca buku ini, hasil 

wawancara antara Harnecker dan Hugo Chavez kita akan memahami 

bagaimana persolaan-persoalan yang dihadapi Hugo Chavez selama 

menjadi Presiden Venezuela, lebih jelas lagi tentang kudeta yang dialami 

pada tanggal 11 April 2002 dan bagaimana bentuk dukungan masyarakat 

terhadap Hugo Chavez yang dikenal dengan nama Chavista. 

Dikatakan dalam buku ini bahwa Hugo Chavez bukan 

merupakan seorang Marxis, namun sebagai seorang revolusioner dan 

Bolivarian. Ideologi Bolivarianisme tidak berbicara tentang perjuangan 

kelas tetapi mengenai integrasi Amerika Latin dimana demokrasi diniliai 

sebagi sebuah sistem politik yang akan membawa kebahagiaan maksimal 

bagi rakyat Venezuela. Revolusi ini didasarkan akibat penderitaan 

Venezuela selama beberapa dekade, dijelaskan bahwa Chavez sedang 

melakukan transformasi sosial-ekonomi yang mendalam agar dapat 

membawa Venezuela keluar dari penderitaannya. 

Buku yang digunakan peneliti sebagai pembanding yaitu 

karangan Nurani Soyomukti (2007) berjudul Revolusi Bolivarian Hugo 

Chavez Dan Politik Radikal. Buku ini menjelaskan proses revolusi yang 

sedang terjadi di Venezuela periode pertama Hugo Chavez menjabat 

sebagai Presiden Venezuela. Sejak pemilihan umum 1998, Hugo Chavez 

menjadi tantangan besar bagi imperialisme Amerika Serikat. Kekayaan 

minyak Venezuela digunakan untuk mendanai program-program sosialis 

dalam upaya mengembangkan tingkat kehidupan mayoritas masyarakat 

Venezuela yang hidup dalam garis kemiskinan.  

Berdasarkan temuan dari ketiga buku tersebut, para penulis 

sama-sama membahas mengenai sosok Hugo Chavez, namun peneliti 

menemukan perbedaan dari ketiga penulis tersebut. Perbedaan tersebut 
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terdapat dari fokus kajian, cara mendapatkan informasi dan rentang waktu 

penelitian yang berbeda. Carroll dan Harnacker contohnya melakakuan 

wawancara langsung di Venezuela untuk menggali lebih dalam tentang 

Hugo Chavez sementara Soyomukti lebih menggunakan teknik studi 

litelatur dalam menggali informasi tentang sosok Hugo Chavez, hal ini 

tentu dikarenakan kemampuan dan latar belakang penulis buku yang 

berbeda.  Dalam kritik internal, peneliti lebih banyak membandingkan 

informasi-informasi dan data-data dari berbagai sumber, serta 

menentukan sifat dari sumber-sumber itu apakah sumber tersebut cocok 

dengan kajian penelitian atau tidak. Untuk lebih jelasnya, hasil dari kritik 

internal ini, akan dipaparkan pada bab IV yang akan menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Kelengkapan dan 

keaslian dari beberapa buku yang telah dikumpulkan akan dinilai pada 

kajian yang peneliti bahas. Selanjutnya, diantara sekian banyak sumber 

yang telah peneliti temukan dan baca, peneliti tidak begitu mengalami 

kesulitan dalam pengolahan informasi karena diantara banyak sumber 

tersebut tidak terlalu banyak perbedaan pendapat mengenai sosok Hugo 

Rafael Chavez Frias. Para pengarang buku tersebut menggunakan 

referensi yang tidak jauh berbeda antara satu sama lain, sehingga penulis 

tidak terlalu rumit dalam memahami dan mengolah informasi tersebut. 

3.3.3 Interpretasi 

 Setelah sumber-sumber tersebut di kritik secara eksternal 

maupun internal, maka tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi 

atau penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan. Dari 

sumber-sumber tersebut akan diperoleh berbagai macam fakta yang harus 

diolah, dirangkai dan ditafsirkan agar menjadi satu tulisan yang utuh. 

Menurut Ismaun (2005, hlm. 38) fakta-fakta sejarah yang ditafsirkan itu 

harus berdasarkan pada kebenaran tentang kenyataan-kenyataan dalam 

sejarah. Ketika seorang sejarawan menulis, maka sadar atau tidak sadar 

mereka telah berpegang pada salah satu kombinasi beberapa filsafat 

sejarah tertentu yang menjadi dasar penafsirannya. Aliran filsafat tersebut 

terbagi menjadi dua yaitu aliran kamuan bebas (free will) dan kebebasan 

menentukan sendiri (free determination) (Sjamsuddin, 2012 hlm. 124-

125). 

 Jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, maka peneliti pun berasumsi bahwa aliran filsafat diterministik 
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sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut aliran ini, 

faktor pembentuk sejarah itu bukan semata-mata oleh manusia tetapi ada 

kekuatan-kekuatan yang berada di luar diri manusia dan berasal dari dunia 

fisik seperti faktor geografis, faktor budaya, faktor politik, faktor sosial 

dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi gerak sejarah  

(Sjamsuddin, 2012 hlm. 124-125). Terpilihnya Hugo Chavez pada 

pemilihan umum 1998 sebagai Presiden Venezuela bukan serta-merta 

atas dasar kehendak manusia saja tetapi ada faktor-faktor lain yang 

menyebabkan Hugo Chavez terpilih, misalnya situasi sosial yang semakin 

membuat masyarakat Venezuela hidup di bawah garis kemiskinan karena 

presiden-presiden sebelumnya tidak terlalu memperhatikan kesejahteraan 

rakyatnya. 

 Dilihat dari bentuknya, aliran filsafat deterministik ini terbagai 

menjadi beberapa bentuk penafsiran. Salah satu bentuk penfasiran yang 

cocok dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah 

penafsiran “orang besar”. Menurut Sjamsuddin (2012 hlm. 131) 

penafsiran tersebut berpendapat bahwa yang menjadi faktor utama dalam 

perkembangan sejarah adalah tokoh-tokoh orang besar. Yang dimkasud 

dengan tokoh-tokoh orang besar salah satunya negarawan dan dalam 

penelitian ini merujuk kepada Presiden Venezuela, Hugo Rafael Chavez 

Frias. 

Setelah diperoleh fakta-fakta hasil dari kritik sebelumnya, 

peneliti menggabungkan dan menghubungkan fakta-fakta tersebut agar 

ditemukan kesimpulan atau gambaran peristiwa sejarah yang disusun 

secara ilmiah. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk cermat dan 

seobjektif mungkin dalam menafsirkan sejarah. Dengan demikian 

rangkaian fakta-fakta tersebut dapat memberikan penjelasan mengenai 

permasalahan yang menjadi faktor penelitian. Peneliti menafsirkan 

pergerakan politik Hugo Chavez dilahirkan akibat adanya praktik 

Neoliberalisme yang dengan proyek imperialismenya telah membuat 

keadaan sosial, politik, dan ekonomi di Venezuela semakin mendekati 

krisis, salah satunya seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 1989 yang 

dikenal dengan nama El-Caracazo. Hal ini dibuktikan oleh Hugo Chavez 

dimana tiga tahun berikutnya, tahun 1992 Hugo Chavez melakukan 

sebuah kudeta militer terhadap pemerintah. 

3.3.4 Historiografi 
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Setelah melalui langkah-langkah metode penelitian sejarah, tiba 

saatnya untuk melakukan historiografi atau penelitian sejarah. 

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode sejarah. Ketika 

sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya 

pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan 

dan catatan-catatan, tetapi yang paling utama penggunaan pikiran-pikiran 

kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan sintesis 

dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu 

penelitian yang utuh (Sjamsuddin, 2012, hlm. 121). Historiografi 

merupakan cara penelitian, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian 

sejarah yang telah dilakukan. Dalam hal ini, pelaporan penelitian ini akan 

disajikan dalam bentuk skripsi sebagai karya ilmiah dan tugas akhir 

mahasiswa. Penelitian hasil penelitian ini, akan memberikan gambaran 

yang jelas mengenai proses penelitian dari tahap perencanaan penelitian 

hingga penarikan kesimpulan dan penelitian sejarah. 

Pada tahap ini, peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian 

dalam suatu tulisan. Tahap historiografi juga merupakan gambaran 

pemikiran peneliti mengenai permasalahan penelitian yaitu mengenai 

Politik Hugo Rafael Chavez Frias dalam kepemimpinannya di Venezuela 

(1998-2013). Skripsi ini ditulis mengacau kepada buku Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) tahun 2017. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa 

sistematika penulisa skripsi terbagai menjadi lima bab yaitu, bab I 

pendahuluan, bab II kajian pustaka, bab III metode penelitian, bab IV 

pembahasan dan bab V Simpulan dan rekomendasi serta daftar pustaka 

(Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI, 2017 hlm. 20-31). 

 Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang perlunya 

topik mengenai Pemikiran Politik Hugo Rafael Chavez Frias ini ditulis, 

berikutnya terdapat juga rumusan masalah yakni batasan materi yang 

akan dibahas serta kerangka utama dari penulisan skripsi ini. Kemudian 

terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara akademis 

maupun praktis serta struktur organisasi skripsi 

 Bab II Kajian Pustaka, pada bagian ini akan diuraikan mengenai 

teori-teori, konsep-konsep, serta penelitian terdahulu tentang tema yang 

peneliti kaji yakni Politik Hugo Rafael Chavez Frias dalam 

kepemimpinannya di Venezuela (1998-2013). 
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 Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang langkah-

langkah yang digunakan oleh peneliti yang berupa metode penulisan dan 

teknik penelitian yang menjadi dasar atau landasan peneliti untuk mencari 

sumber-sumber maupun referensi-referensi yang kemudian diolah dan 

dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan. Sumber-sumber yang 

digunakan oleh peneliti berupa buku-buku yang relevan dengan 

pembahasan yang akan dikaji. Adapun metode yang digunakan antara lain 

mengacu pada pendapat Sjamsuddin yang terdiri dari Heuristik, Kritik 

Internal dan Eksternal, Interpretasi dan tahap akhir yaitu Historiografi. 

Semua prosedur serta tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian 

ini mulai dari tahap persiapan hingga penulisan diuraikan secara rinci 

dalam bab ini. 

 Bab IV Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti 

memaparkan semua hasil penelitian dalam bentuk uraian deskriptif yang 

ditujukan agar semua keterangan yang ada dalam pembahasan dapat 

dijelaskan secara rinci. Adapun pemaparan yang akan dijelaskan dalam 

bab ini diantaranya: Pertama, pembahasan mengenai latar belakang 

kehidupan Hugo Rafael Chavez Frias. Kedua, pembahasan mengenai 

gerakan politik Hugo Rafael Chavez Frias dalam memerintah Venezuela. 

Ketiga, pembahasan mengenai dampak kepemimpinan Hugo Rafael 

Chavez Frias dalam dinamika politik Venezuela tahun 1998-2013. 

Bab V Simpulan, dan Rekomendasi. Bab ini mengemukakan 

kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti secara 

keseluruhan terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah dideskripsikan 

pada bab sebelumnya. Selain itu dikemukakan pula implikasi dan 

rekomendasi dari hasil penelitian.  

Daftar Pustaka merupakan bagian penting yang memperlihatkan 

keseriusan dan tanggung jawab peneliti dalam melakukan penulisan 

skripsi ini. Dalam daftar pustaka dituliskan berbagai sumber yang 

digunakan peneliti untuk membantu penyelesaian penulisan skripsi yang 

mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, kota terbit, dan 

penerbit buku yang disusun secara alfabetis. Daftar Pustaka ini memuat 

sumber buku, jurnal, skripsi, atau artikel terkait yang dapat peneliti rujuk 

atau kutip tulisannya dalam penyusunan skripsi ini. Penulisan daftar 

pustaka dari keseluruhan bab yang terdapat dalam skripsi ini disusun 
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berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah terbaru tahun 2017 yang 

diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. 


