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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang 

diinginkan, metode juga dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan 

menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. Dalam arti luas, 

Silalahi (2009: 12) menjelaskan “metode penelitian merupakan cara dan prosedur 

yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan 

maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah 

tersebut”. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam mengangkat tema penulisan 

skripsi yang berjudul “Invasi Sekutu dalam Operasi Militer Di Pulau Sisilia Tahun 

1943” yaitu menggunakan metode sejarah (historis) metode ini dipilih karena 

penulisan ini merupakan kajian sejarah yang data-datanya diperoleh dari jejak-jejak 

yang ditinggalkan dari suatu peristiwa masa lampau. Gottschalk (1969: 32) 

menjelaskan “metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau”.  

Selain itu metode sejarah juga dikemukakan oleh Ismaun (2005: 34) “metode 

sejarah ialah rekonstruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-

peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data 

peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah”.  Berhubungan dengan itu  

dalam metode sejarah ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sejarawan. 

Dimana dijelaskan oleh Ismaun (2005: 34) mengenai prosedur kerja langkah-langkah 

seorang sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan bukti-bukti 

yang ditinggalkan oleh masa lampau yaitu sebagai berikut: (1) Mencari jejak-jejak 

masa lampau; (2) Meneliti jejak-jejak itu secara kritis; (3) Berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari jejak-jejak itu berusaha membayangkan bagaimana gambaran 

masa lampau; dan (4) Menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif dari masa 

lampau itu sehingga sesuai dengan jejak-jejaknya maupun dengan imajinasi ilmiah. 
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Mengutip pendapat Gray dari buku yang ditulis oleh Dadang Supardan yang 

berjudul Pengantar Ilmu Sosial; Sebuah Kajian pendekatan Stuktural. Gray 

(Supardan, 2008: 307) bahwa seorang sejarawan minimal memiliki enam tahap dalam 

penelitian sejarah. 

a) Memilih suatu topik yang sesuai. 

b) Mengusut semua evidensi atau bukti yang relevan dengan topik. 

c) Membuat catatan-catatan penting dan relevan dengan topik yang ditemukan 

ketika penelitian diadakan. 

d) Mengevaluasi secasra kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan atau 

melakukan kritik sumber secara eksternal dan internal. 

e) Mengusut hasil-hasil penelitian dengan mengumpulkan catatan fakta-fakta 

secara sitematis. 

f) Menyajikan dalam suatu cara yang menarik serta mengkomunikasikannya 

kepada para pembaca dengan menarik pula.  

 

Selain itu Ismaun menjelaskan dari buku yang ditulis Dadang Supardan. 

Ismaun (Supardan, 2008: 307) mengemukakan bahwa dalam “metode sejarah 

meliputi (1) heuristik (pengumpulan sumber-sumber); (2) kritik atau analisis sumber 

(eksternal dan internal); (3) interpretasi; (4) historiografi (penulisan sejarah)”. Disini 

jelas tampak terlihat begitu mudah untuk melakukan penelitian sejarah, namun dalam 

praktiknya tidak semudah apa yang kita dibayangkan. Akan tetapi  untuk melakukan 

penelitian dan penulisan sejarah dituntut memiliki keterampilan-keterampilan khusus 

tertentu.  

Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur. Teknik 

studi literatur dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku serta 

sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 

dan ditulis. Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data dan fakta yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan ditulis yaitu peristiwa pertempuran 

“Invasi Sekutu dalam Operasi Militer Di Pulau Sisilia Tahun 1943” yang terjadi di 

Italia, peristiwa ini merupakaan bagian yang tak terpisahkan dari peristiwa yang 

menggemparkan dunia yakni Perang Dunia II. Penulisan peristiwa ini sebelumnya 

telah dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yang akan dikaji. Adapun 
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langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian dan 

penulisan sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh Sjamsuddin (2007: 85-239) antara 

lain sebagai berikut :  

1. Heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi dalam penelitian ini. Dalam tahap 

ini, penulis melakukan pencarian sumber-sumber sejarah baik yang berupa 

sumber benda, sumber tertulis seperti buku, dokumen, maupun artikel. 

Sumber lisan. Secara lebih luas lagi, sumber sejarah juga dapat dibeda-

bedakan ke dalam sumber resmi formal dan informal. Selain itu, dapat 

diklasifikasikan dalam sumber primer dan sekunder yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan 

data dan fakta tentang ”Invasi Sekutu dalam Operasi Militer Di Pulau 

Sisilia Tahun 1943”. Topik yang penulis pilih dalam bentuk studi literatur 

sehingga sumber yang diambil merupakan sumber tertulis. 

2. Kritik Sumber, merupakan langkah selanjutnya dari metode ilmiah sejarah 

yang dilakukan ketika sumber-sumber sejarah telah ditemukan. Kritik 

menurut Ismaun (2005: 50) “merupakan kegiatan kedua dalam metode 

penelitian sejarah yang didasari etos ilmiah yang menginginkan, 

menemukan, atau mendekati kebenaran. Kritik sumber terbagi kedalam 

dua, yaitu Kritik Eksternal dan Kritik Internal”. “Kritik eksternal ialah 

cara melakukan verifikasi atau pengajuan terhadap aspek-aspek “luar” dari 

sumber sejarah” (Sjamsuddin 2007: 132). Dalam kritik eksternal 

diperlukan pemeriksaan bahan dan bentuk sumber, umur, dan asal 

dokumen, kapan dibuat, dibuat oleh siapa, instansi apa, atau atas nama 

siapa. Sehingga dalam tahapan ini, fungsi dari keritik eksternal yaitu 

memeriksa sumber sejarah dan menegakan sebisa mungkin otentisitas dan 

integritas dari sumber itu sendiri. Disini penulis mencoba menilai sumber-

sumber sejarah tersebut berdasarkan ketentuan dari kritik eksternal. Selain 

daripada itu, adapun kritik Internal lebih ditujukan untuk menilai 
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kredibilitas sumber dengan mempertanyakan isinya, kemampuan 

pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Pada tahap ini, penulis 

membandingkan isi dari sumber-sumber sejarah dari satu penulis buku 

dengan penulis buku lainnya dengan maksud agar fakta-fakta sejarah yang 

diperoleh lebih valid untuk mendukung pembahasan yang akan dikaji oleh 

penulis. 

3. Interpretasi adalah proses pemberian penafsiran atas fakta-fakta sejarah 

yang telah dikritisi melalui kritik sumber. Proses ini dilakukan untuk 

memberikan makna pada fakta-fakta sejarah agar dapat mendukung 

peristiwa yang dikaji. Dalam tahap ini, penulis memberikan penafsiran 

pada fakta-fakta sejarah yang diperoleh selama penelitian dengan 

menghubungkan beberapa fakta menjadi suatu kesatuan makna yang 

sejalan dengan peristiwa “Invasi Sekutu dalam Operasi Militer Di Pulau 

Sisilia Tahun 1943” tersebut. 

4. Historiografi (penulisan sejarah) merupakan tahapan terakhir dari metode 

ilmiah sejarah dalam penulisan skripsi ini. Dimana dalam historiografi ini, 

fakta-fakta yang telah melalui berbagai macam proses tahapan (heuristik, 

kritik sumber, dan interpretasi) yang kemudian disusun menjadi satu 

kesatuan sejarah yang utuh sehingga terbentuklah suatu skripsi yang 

merupakan suatu tulisan yang logis dan sistematis, dengan demikian maka 

akan diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Dalam hal ini penulis berusaha mengajukan atau 

melakukan penulisan dalam bentuk laporan penelitian sejarah yang 

berjudul Invasi Sekutu dalam Operasi Militer Di Pulau Sisilia Tahun 

1943. 

 

Selanjutnya sesuai dengan pemaparan diatas maka peneliti akan memaparkan 

mengenai beberapa langkah-langkah kegiatan dalam proses dari penelitian sehingga 

dapat menjadi suatu karya tulis ilmiah yang sesuai ketentuan. langkah-langkah 
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penelitian tersebut penulis bagi ke dalam tiga bagian pembahasan, yaitu persiapan 

penelitian, pelaksanaan penelitian, dan laporan penelitian. 

 

3.1. Persiapan Penelitian 

 Pada tahap ini awalnya dilakukan proses penentuan metode serta teknik 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan studi literatur, 

yakni mencari sumber tertulis yang relevan dan terdapat hubungan dengan 

permasalahan-permasalahan yang dikaji baik itu berupa buku, artikel, maupun hasul 

karya ilmiah seperti skripsi. Adapun yang menjadi tahapanan persiapan penelitian 

antara lain:  

 

3.1.1 Penentuan dan Pengajuan Topik Penelitian 

 Penentuan dan pengajuan topik penelitian merupakan kegiatan awal yang 

penting dan harus dilakukan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Awal ketertarikan 

penulis untuk mengkaji permasalahan Perang Dunia II di Italia tidak terlepas dari 

ketertarikan penulis pada peristiwa Perang Dunia II di Eropa pada umumnya. 

Berangkat dari ketertarikan inilah penulis berusaha mencari sesuatu yang dianggap 

memiliki kesenjangan dan menarik untuk diangkat oleh penulis. Tema awal penelitian 

ini ialah Operasi Husky, karena terdapat dalam suatu literatur dimana disebutkan 

bahwa Operasi Husky adalah operasi gabungan pendaratan pasukan amfibi di Pulau 

Sisilia. Dalam pendaratan tersebut pasukan gabungan ini belum berpengalaman 

dalam pendaratan pasukan amfibi. Selain itu, operasi ini juga merupakan debut atau 

tidakan pertama penugasan penerjunan pasukan payung dari pihak sekutu. Sementara 

disisi lain pihak Poros, terdapat gejolak politik di pemerintahan maupun rakyat Italia 

atas kerugian-kerugian bangsa Italia terjun kedalam kancah peperangan dibawah 

perintah Perdana Menteri Benito Mussolini.. 

 Dari sumber bacaan tersebut penulis kemudian merasa tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam lagi mengenai Operasi Husky yang terjadi pada tahun 1943. Pertanyaan 

awal penulis adalah mengapa Sekutu bisa memenangkan pertempuran mengalahkan 
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pasukan Italia dan Jerman (Pihak Poros), padahal Sekutu menggunakan pasukan yang 

belum berpengalaman dalam operasi pendaratan amfibi serta penerjunan pasukan 

payung yang baru mereka bentuk.  

 Penulis merasa yakin untuk menulis permasalahan tentang Operasi Husky dan 

sebelum diajukan ke Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS), penulis 

mengkonsultasikan judul terlebih dahulu kepada dosen mata kuliah Sejarah 

Peradaban Barat yaitu Bapak Drs Achmad Iriyadi. Penulis mengajukan judul “Invasi 

Sekutu dalam Operasi Militer Di Pulau Sisilia Tahun 1943” yang kemudian 

didiskusikan. Setelah disetujui,  penulis langsung mengajukan judul kepada TPPS 

untuk dipresentasikan dalam seminar skripsi.  

 Pengajuan judul skripsi ke-TPPS dilakukan pada bulan Juli 2012, yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan proposal penelitian. Adapun isi dari 

proposal penelitian tersebut antara lain:  

 Judul 

 Latar Belakang Masalah 

 Rumusan dan Batasan Masalah 

 Tujuan Penelitian 

 Manfaat Penelitian 

 Metode dan Teknik Penelitian 

 Tinjauan Pustaka 

 Sistematika Penulisan 

 Daftar Pustaka 

 

3.1.2. Penyusunan Rancangan Penelitian 

 Setelah pengajuan judul ke-TPPS dilakukan, kemudian penulis menyusun 

proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan dengan TPPS. Hal ini dilakukan 

agar proposal yang diajukan oleh penulis dapat dikritisi dan dilihat sesuai atau tidak 

dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Bandung. 

Selain itu TPPS juga melakukan pemeriksaan judul karena tidak menutup 
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kemungkinan kalau penulisan judul proposal penelitian ini sudah ada yang menulis 

yang akan ditulis oleh penulis. Setelah proposal penelitian disetujui oleh TPPS, maka 

penulis akhirnya diizinkan untuk melakukan seminar proposal skripsi yang dilakukan 

pada tanggal 19 Juli 2012 di Labolatorium Jurusan Pendidikan Sejarah, lantai 4 

Gedung FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Setelah dipresentasikan dalam 

seminar skripsi dan dikoreksi oleh Bapak Nana Supriatna M.Pd, ada perubahan dalam 

proposal skripsi tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap latar belakang 

masalah yang terlalu luas. Koreksi ini bertujuan agar penulis lebih fokus terhadap 

suatu peristiwa serta memudahkan penulis dalam penulisan skripsi. 

 

3.1.3. Proses Bimbingan 

Bimbingan merupakan suatu hal penting dalam penulisan karya ilmiah/skripsi 

yang dilaksanakan oleh dua orang dosen pembimbing yang memiliki kompetensi 

sesuai dengan tema permasalahan yang penulis kaji. Dalam hal ini, kompetensi yang 

dimiliki oleh kedua dosen pembimbing itu adalah kajian dalam sejarah Eropa atau 

sejarah peradaban barat. Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang 

telah dikeluarkan oleh Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS), dalam 

penyusunan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dr. Nana Supriatna, M.Ed sebagai 

pembimbing I dan Drs. Tarunasena Ma’mur, M.Pd sebagai pembimbing II. Proses 

bimbingan merupakan proses yang harus dilakukan oleh penulis guna mendapatkan 

masukan-masukan yang sangat membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini. 

Dimana lewat bimbingan, peneliti bisa berkonsultasi mengenai hasil yang 

akan dicapai agar lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Proses bimbingan secara 

ideal dilaksanaan secara intens dan berkelanjutan, agar hasil penulisan tetap terarah. 

Selain itu dalam proses bimbingan peneliti bisa mengungkapkan apa yang menjadi 

kendala agar dapat menemukan solusi yang menjadi permasalahan yang dihadapi 

baik dari sumber-sumber atau data-data yang dicari. Pertukaran informasi juga terjadi 

pada tahap ini, untuk itu bimbingan merupakan hal sangat penting dalam langkah 

penelitian. Bimbingan yang dilakukan oleh penulis dengan dosen pembimbing cukup 
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baik, sebelumnya dalam prosedur bimbingan penulis menghubungi masing-masing 

dosen pembimbing dan kemudian membuat jadwal pertemuan. Meskipun dalam 

proses bimbingan ini karya ilmiah mengalami banyak revisi atau perbaikan, namun 

peneliti yakin melalui revisi ini akan membuahkan karya ilmiah yang baik.  

 Demikian uraian mengenai persiapan dalam melakukan penelitian, hal ini 

diungkapkan agar penelitian lebih terencana dan sistematis, karena dengan langkah 

yang terencana dimulai dari sebuah proses yang tersusun akan menghasilkan karya 

ilmiah/skripsi yang baik serta mampu dipertanggung jawabkan. 

 

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Pada tahap ini setelah sebelumnya secara terperinci menjelaskan mengenai 

perencanaan atau persiapan penelitian. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 

pelaksanaan penelitian, tahapan dari pelaksanaan penelitian itu terdiri dari (1) 

Heuristik (pengumpulan sumber-sumber, data-data atau fakta-fakta); (2) Kritik atau 

analisis sumber (meliputi kritik eksternal dan kritik internal); (3) Interpretasi; (4) 

Historiografi (penulisan sejarah). Tahapan-tahapan ini akan diuraikan sesuai secara 

sistematis agar terlihat dengan baik pelaksanaan yang digunakan oleh penulis. 

 

3.2.1 Pengumpulan Sumber (Heuristik) 

Heuristik merupakan suatu langkah dalam pengumpulan sumber-sumber 

sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. 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, 2007:95). Pada tahap ini peneliti mencari/mengumpulkan sumber dan 

data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji yaitu invasi Sekutu dalam operasi 

militer di pulau Sisilia tahun 1943. Sejalan dengan teknik penelitian yang penulis 

gunakan yaitu dengan menggunakan teknik studi literatur, maka sumber yang penulis 

gunakan adalah sumber tulisan. Sumber-sumber tersebut kebanyakan berupa buku-

buku yang berkaitan dengan invasi sekutu dalam operasi militer di pulau Sisilia tahun 
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1943. Adapun buku-buku koleksi penulis yang menunjang penulisan skripsi ini 

diantaranya ialah: buku das Panzer: Strategi dan Taktik Lapis Baja Jerman 1935-

1936 yang ditulis oleh Fernando R Srivanto (2008), buku Perang Eropa Jilid II yang 

ditulis oleh P.K Ojong, buku Paratroops Pasukan Penyergap Dari Udara karya 

Nugroho Hariadi, buku El Alamein 1942: Laga Montgomery vs Romel karya Ken 

Ford, buku Mussolini: di Antara Bayang-bayang Hitler & Romantika Clara Petacci 

karya Vincent Bero, buku Erwin Romel: Kisah Panglima Perang Jerman yang Nyaris 

Mengalahkan Montgomery dalam Peran Dunia II karya Boogie Wibowo, buku Kisah 

Diktator-Diktator Psikopat karya Syamdani, buku Warships and Submarines of 

World War II karya Peter Darman, buku Sea Power – A Naval History karya E.B 

Potter.  

Pengumpulan atau pencarian sumber referensi penulis lakukan dengan 

melakukan kunjungan ke beberapa perpustakaan diantaranya: 

a. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Di perpustakaan ini 

penulis menemukan buku: Perang Eropa Jilid I karya P. K. Ojong dan buku 

Modern Europan History karya David Welch. 

b. Perpustakaan Batu Api. Di perpustakaan ini penulis menemukan buku yang 

berjudul: The Second World War karya Winston Churchill, buku Churchill 

karya David Mason, buku A Concise History of World War karya Vincent J. 

Esposito,  kemudian buku Sejarah Perang Dunia karya M. Dimyati. 

 

3.2.2 Kritik Sumber 

Kritik sumber ini terbagi menjadi dua jenis, yakni, kritik eksternal dan kritik 

internal. Keduanya berfungsi untuk mencai kebenaran dari fakta yang diperoleh, 

karena bukan hal mustahil terkadang sumber itu adalah palsu, dan tidak objektif maka 

untuk menghindari hal itu diperlukan suatu kritik terhadap sumber. 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. 
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3.2.2.1 Kritik Eksternal 

“Kritik eksternal merupakan upaya melakukan verifikasi atau pengujian 

terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah” (Sjamsuddin, 2007: 132). Kritik 

eksternal dilakukan untuk menilai kelayakan sumber-sumber sejarah yang dijadikan 

bahan penunjang dalam penulisan skripsi dari aspek luar sebelum melihat isi dari 

sumber tersebut. penulis sangat memahami bahwa sumber yang penulis temukan 

adalah sumber sekunder. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang menjadi kendala 

penulis sehingga tidak mendapatkan sumber primer oleh karena itu sumber yang 

penulis gunakan hanyalah sumber sekunder berupa buku yang berkaitan dengan judul 

yang penulis angkat dalam skripsi ini. Kritik terhadap penulis dari buku yang 

dijadikan sebagai sumber dilakukan untuk melihat asal usul latar belakang penulis 

tersebut. Maksudnya ialah apakah penulis sumber tersebut seorang sejarawan atau 

bukan, bangsa Amerika/Inggris/Jerman/Italia dan non-Inggris/Amerika/Jerman/Italia. 

Hal ini dilakukan semata-mata untuk meminimalisir subjektivitas dalam penulisan.  

 

3.2.2.2 Kritik Internal 

Kritik internal merupakan kebalikan dari kritik eksternal. “Kritik internal 

merupakan penilaian terhadap aspek “dalam”, yaitu isi dari sumber sejarah setelah 

sebelumnya disaring melalui kritik eksternal” (Sjamsuddin, 2007: 143). Disini 

penulis melakukan evaluasi terhadap fakta yang telah didapat melalui kritik eksternal, 

disinilah penulis harus memutuskan atau memisahkan mengenai kesaksian yang 

kredibel dan yang tidak kredibel. Dalam melakukan verifikasi, penulis melakukan 

kritik internal dengan melakukan perbandingan isi buku yang penulis jadikan sebagai 

sumber.  

 

3.2.3 Interpretasi 

Interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta-fakta yang penulis dapatkan dari 

sumber-sumber sehingga nantinya tercipta suatu penafsiran yang relevan dengan 

permasalahan yang penulis kaji. Interpretasi perlu dilakukan agar data-data atau fakta-fakta 
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yang telah penulis kumpulkan sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan dari penulisan 

skripsi. Dalam melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah penulis menggunakan 

pemikiran sejarah yang deterministik. Pemikiran sejarah yang deterministik menolak semua 

penyebab yang berdasarkan kebebasan manusia dalam menentukan dan mengambil 

keputusan sendiri dan menjadikan manusia semacam robaot, manusia ditentukan oleh 

kekuatan yang berada diluar dirinya. “Tenaga-tenaga atau kekuatan yang berada diluar diri 

manusia berasal dari dunia fisik seperti dari faktor geografi, etnologi, dan lingkungan budaya 

manusia seperti sistem ekonomi dan sosial” (Romein dan Lucey dalam Sjamsuddin 2007: 

163).  

Diantara bentuk-bentuk penafsiran deterministik, penulis memilih untuk 

menggunakan penafsiran sintesis. Sjamsuddin (2007: 170) menjelaskan bahwa “dalam 

penafsiran sintesis tidak ada sebab tunggal dalam suatu peristiwa dalam sejarah”. 

Perkembangan dan jalannya sejarah digerakkan oleh beberapa faktor dan tenaga 

secara bersamaan dan menjadikan manusia sebagai pemeran utamanya. Pemilihan 

penafsiran sintesis dilakukan karena peristiwa peristiwa di Sisilia 1943 tidak lepas 

dari faktor-faktor pendorong seperti politik Mussolini untuk mengangkat kembali 

kejayaan Italia seperti pada zaman romawi. 

 

3.2.3.1 Pendekatan 

 Dalam melakukan interpretasi, penulis menggunakan pendekatan 

interdisipliner. Pendekatan ini menggunakan bantuan dari berbagai disiplin ilmu yang 

serumpun (ilmu-ilmu sosial). Oleh karena itu, dalam hal ini penggunaan ilmu sejarah 

tetap menjadi prioritas, namun untuk mempertajam hasil analisis penulis 

menggunakan ilmu bantu dari disiplin ilmu yang serumpun. Dalam pendekatan 

interdisipliner ini, penulis menggunakan ilmu bantu berupa ilmu politik dan sosiologi. 

Ilmu politik yang penulis gunakan antara lain konsep perang, konsep pendaratan 

pasukan amfibi, konsep geostrategis dan geopolitik sedangkan dalam ilmu sosiologi 

penulis menggunakan teori konflik. 

 Konsep perang digunakan oleh penulis karena pada intinya permasalahan 

yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah masalah perang, yaitu mengenai Perang 
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antara pasukan Sekutu Barat dengan pasukan Poros. Konsep geostrategis yang 

digunakan penulis untuk mengungkap kepentingan-kepentingan dari kebijakan kedua 

belah pihak yang sedang bertikai terhadap keinginan penguasaan laut (Laut Tengah), 

karena pada dasarnya lokasi maritim suatu negara akan memberikan keuntungan bagi 

kemajuan sektor ekonomi maupun politik dan sebaliknya jika suatu negara maritim 

yang terjepit tidak mampu untuk memanfaatkan sektor geografis (laut) yang strategis 

justru akan sangat merugikan untuk perkembangan suatu negara. Sementara konsep 

geopolitik penulis gunakan untuk menganalisis kepentingan apa sebenarnya yang 

mendorong tentara Sekutu Barat dan Jerman untuk saling merebut serta 

mempertahankan Pulau Sisilia serta melihat reaksi pemerintah maupun rakyat Italia 

ketika dilakukan pendudukan Jerman di Italia sampai pada jatuhnya Pulau Sisilia. 

 Konsep konflik penulis gunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab 

konfrontasi yang terjadi antara Sekutu Barat dan pihak Poros, serta menganalisis 

gesekan-gesekan yang terjadi di dalam kubu Sekutu Barat itu sendiri maupun kubu 

pihak Poros sehinggu memicu terjadinya kegagalan bagi pihak Sekutu Barat dan 

pihak Poros. Selain itu, peperangan antara kedua belah pihak ini sendiri terjadi karena 

berakar dari adanya konflik atau perbedaan kebijakan antara kedua pihak yang 

bertikai. Konsep yang terakhir adalah konsep pendaratan pasukan amfibi, konsep ini 

digunakan untuk menganalisis pendaratan pasukan Sekutu di Pulau Sisilia yang 

sebelumnya dilakukan tipu muslihat untuk mengecoh konsentrasi pihak Poros di 

Italia. Selain itu pendaratan pasukan ini dilakukan dengan cara menggabungkan 

pasukan darat, udara, maupun laut dari pasukan Sekutu. Sekutu menggunakan 

pasukan yang berpengalaman dalam berperang namun Sekutu belum berpengalaman 

dalam melakukan pendarataan gabungan. 

 

3.2.4 Historiografi 

 Historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa 

yang terjadi pada waktu yang telah lalu (Ismaun, 2005: 28). Dengan kata lain 

historiografi merupakan penulisan hasil penelitian yang dilakukan setelah selesai 
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melakukan analisis dan penafsiran terhadap data dan fakta sejarah. “Atau rekonstruksi 

masa lampau yang bersifat kritis dan imajinatif itu berdasarkan evidensi atau data 

yang diperoleh dengan menempuh proses tertentu disebut juga historiografi” (Ismaun, 

2005: 32). Sejalan dengan pemikiran di atas Sjamsudin (2005: 156) menjelaskan,   

ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh 

daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan 

dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan 

analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari 

seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh 

yang disebut historiografi.  

 

Jadi historiografi merupakan penulisan sejarah yang telah menggunakan 

langka-langkah atau tahapan-tahapan yang sesuai dengan metodologi penelitian. Pada 

tahap ini seluruh hasil penelitian dituangkan oleh peneliti dalam sebuah tulisan. 

Dalam tahap historiografi ini penulis mencoba untuk mensintesiskan hubungan atau 

keterkaitan diantara fakta yang didapat sehingga kemudian dituangkan dalam sebuah 

penulisan sejarah. 

 

3.3 Laporan Penelitian 

Langkah ini merupakan tahap akhir dari prosedur penelitian yang penulis 

lakukan. Hal ini dilakukan setelah penulis menemukan sumber-sumber, 

menganalisisnya, menafsirkannya, lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan/skripsi. 

Skripsi ini ditulis bertujuan untuk memenuhi tugas akademik sebagai tugas akhir 

penulis yang akan menyelesaikan tingkat sarjana strata satu, sehingga sistematikanya 

disesuaikan dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh 

Universitas Pendidikan Indonesia.  

 

Laporan penelitian ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari:  

1. Bab I Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di memuat penjelasan 

mengapa masalah yang diteliti muncul dan penting diserta mengenai alasan atau 
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ketertarikan penulis memilih permasalahan itu untuk diangkat ataupun yang selama 

ini menjadi keresahan bagi penulis. Pada bab ini juga berisi perumusan dan 

pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah 

penulis mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, penjelasan judul, 

metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan. Adapun yang menjadi 

uraian dari bab 1 ini yakni: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Teknik Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan.    

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Mengenai Tinjauan Pustaka memaparkan berbagai sumber literatur yang 

peneliti anggap memiliki keterkaitan dan relevan dengan masalah yang dikaji. Dalam 

kajian pustaka ini, penulis membandingkan dan memposisikan kedudukan masing-

masing literatur yang dikaji kemudian dihubungkan dengan masalah yang sedang 

diteliti. Hal ini dimaksudkan keterkaitan antara permasalahan dengan buku-buku atau 

secara teoritis, agar keduanya bisa saling mendukung, dimana dari teori yang sedang 

dikaji dengan permasalahan yang diteliti bisa berkaitan. Fungsi dari kajian pustaka 

adalah sebagai landasan teoritik dalam analisis temuan. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Mengenai Metodologi Penelitian berisi mengenai tahap-tahap, langkah-

langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi  

Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi serta teknik penelitian studi literatur.   

4. Bab IV Pembahasan 

Pembahasan merupakan isi utama dari tulisan karya ilmiah, ini mengenai 

permasalahan-permasalahan yang terdapat pada rumusan dan batasan masalah. 

Memaparkan dengan rinci mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

memaparkannya dalam bab ini. Selain itu pada dasarnya Bab IV ini merupakan hasil 

pengolahan dan analisis sumber yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.  
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5. Bab V Kesimpulan 

Sebagai Bab terakhir yakni menjelaskan kesimpulan yang merupakan jawaban 

dan analisis penulis terhadap masalah-masalah secara keseluruhan yang merupakan 

hasil dari penelitian. Hasil akhir ini merupakan pandangan serta 

interpretasi/penafsiran penulis mengenai inti dari bab IV yakni mengenai pembahasan 

yang hasilnya disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. Semua hal tersebut 

disajikan dalam satu laporan utuh yang kemudian disebut sebagai skripsi dengan 

judul “Invasi Sekutu dalam Operasi Militer di Pulau Sisilia Tahun 1943”. 

 

 

 

 


