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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang metodologi penelitian yang 

dilakukan dalam mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan skripsi yang 

berjudul Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja di 

Surakarta Tahun 1945-1946. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah metode historis atau metode sejarah dengan menggunakan studi literatur dan 

wawancara sebagai teknik penelitiannya. 

Metode sejarah yakni proses pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara 

kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (Sjamsuddin, 2007: 17-19). 

Menurut Gottschalk (1985: 32), metode sejarah adalah proses menguji dan 

menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau dan 

menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang disebut 

historiografi. Seperti halnya pendapat dari Surakhmad (1994: 32) bahwa metode 

sejarah merupakan langkah yang di dalamnya kita berusaha mencari penjelasan 

mengenai suatu gejala dalam masa lampau. Pengertian yang lebih khusus 

dikemukakan oleh Garraghan yang dikutip oleh Abdurahman (1999: 43-44), bahwa 

penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematik untuk 

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

mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. 
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa metode sejarah 

digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa data-data yang digunakan berasal dari 

masa lampau sehingga perlu dianalisis terhadap tingkat kebenarannya agar kondisi 

pada masa lampau dapat digambarkan dengan baik. Penulisan sejarah tidak hanya 

mengungkapkan suatu peristiwa secara kronologis, melainkan dilakukan dengan 

ditunjang kajian atau analisis dengan penggunaan teori. 

Metodologi dalam penelitian sejarah memiliki tahapan-tahapan dalam proses 

penelitiannya. Ismaun (2005: 34), mengungkapkan beberapa langkah yang harus 

dilakukan dalam melakukan metode sejarah yaitu: 

1) Heuristik 

Heuristik, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang relevan 

(Ismaun, 2005: 49). Heuristik merupakan upaya  menemukan jejak-jejak atau 

sumber-sumber dari sejarah suatu peristiwa. Pada dasarnya, sumber-sumber 

sejarah itu dapat berupa: sumber benda, sumber tertulis dan sumber lisan. 

Dalam tahapan ini, penulis mengumpulkan data-data baik dari buku, arsip, 

artikel, foto, internet tentang sejarah dan perkembangan Kasunanan Surakarta. 

2) Kritik atau Analisis Sumber 

Kritik atau analisis, yaitu usaha menilai sumber-sumber sejarah (Ismaun, 

2005: 50). Kritik sejarah atau kritik sumber adalah langkah yang digunakan untuk 

menilai keabsahan sumber yang kita butuhkan dalam mengadakan penulisan 

sejarah. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah sumber-sumber yang 
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diperoleh itu relevan atau tidak dengan permasalahan yang dikaji. Tahap kritik ini 

meliputi: 

a. Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap 

aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah (Sjamsuddin, 2007: 132). Adapun 

yang dimaksud kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul dari 

sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk 

mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui 

apakah pada suatu waktu asal mulanya sumber itu telah diubah oleh 

orang-orang tertentu atau tidak (Sjamsuddin, 2007: 133-134). Pada tahap 

ini dilakukan penyeleksian secara ketat, karena setiap sumber harus 

dinyatakan otentik dan integral. Saksi mata yang dijadikan sumber harus 

diketahui sebagai orang yang dapat dipercaya (credible).  

b. Kritik internal ialah kritik yang dimaksudkan untuk menilai kredibilitas 

sumber berkaitan dengan aspek “dalam”. Disini, dilakukan evaluasi 

terhadap kesaksian atau isi sumber. Isi sumber dinilai dengan 

membandingkan kesaksian-kesaksian di dalam sumber dengan kesaksian-

kesaksian dari sumber lain. Dalam penelitian ini, penulis banyak 

menggunakan sumber tulisan karena penelitian ini merupakan sejarah 

lokal yang tentunya dihadapkan pada keterbatasan sumber lisan.  
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3) Interpretasi 

Interpretasi adalah menafsirkan keterangan dari sumber sejarah berupa  data 

dan fakta yang terkumpul. Tahap ini adalah upaya untuk memahami dan mencari 

hubungan antar fakta sejarah sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan rasional. 

Adapun pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan dalam 

skripsi ini yaitu pendekatan interdisipliner.    

4) Historiografi 

Historiografi merupakan tahap akhir dalam langkah penelitian sejarah. 

Historiografi ialah penulisan sejarah. Di sini, penulis berusaha mengerahkan 

seluruh daya pikiran, seperti penggunaan keterampilan teknis kutipan-kutipan dan 

catatan-catatan dan penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisis agar didapatkan 

suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian dalam suatu penulisan yang utuh. 

Tulisan ilmiah ini dituangkan ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang 

berjudul “Sikap Kasunanan Surakarta dalam Gerakan Anti Swapradja tahun 

1945-1946 ”. Penulisan skripsi ini disesuaikan dengan ketentuan penulisan karya 

ilmiah yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, terdapat suatu kesamaan dalam 

metode historis ini. Pada umumnya tahapan yang harus ditempuh dalam metode ini 

adalah mengumpulkan sumber, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikannya dalam 

bentuk karya tulis ilmiah. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan 

interdisipliner yang dimaksudkan untuk mempertajam analisis penulisan agar suatu 
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masalah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga pemahaman tentang 

masalah yang akan dibahas baik keluasan maupun kedalamannya semakin jelas. 

Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dengan meminjam konsep pada 

ilmu-ilmu sosial lain. Pendekatan ilmu sosial yang digunakan penulis di sini adalah  

Sosiologi dan Antropologi.  

Kuntowijoyo (2003: 89) juga mengemukakan lima tahapan dalam penelitian 

sejarah, yaitu: 

1. Pemilihan topik.  

2. Pengumpulan sumber. 

3. Verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber). 

4. Menginterpretasi. 

5. Penulisan. 

 

Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah studi literatur yaitu dengan cara menelusuri berbagai sumber kepustakaan, 

baik berupa buku, dokumen maupun hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan 

penjelasan mengenai metode dan teknik penelitian yang digunakan, penulis mencoba 

untuk memaparkan tahap-tahap metode sejarah ke dalam tiga langkah penelitian 

skripsi, yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian dan laporan hasil 

penelitian. 
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3.1 Persiapan Penelitian.  

Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis sebelum melakukan 

penelitian. Adapun beberapa langkah yang dilakukan penulis, diantaranya adalah: 

 

3.1.1 Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian. 

Tahap ini merupakan langkah awal dari suatu penelitian, setelah peneliti 

memilih dan menetapkan tema yang sesuai maka kemudian peneliti menentukan 

tema. Dengan tema yang dipilih serta diajukan oleh peneliti, yakni mengkaji tentang 

Gerakan Anti Swapraja tahun 1945-1946, didasarkan pada keinginan untuk mengkaji 

upaya yang dilakukan oleh pihak Kasunanan Surakarta dalam mengatasi gerakan anti 

Swapraja di Surakarta berdasarkan pada kajian sosial politik.  

Proses dari pemilihan tema ini awalnya dilakukan dengan cara studi literatur 

dan wawancara dengan pihak Kasunanan Surakarta mencari mengenai masalah yang 

dikaji. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang pegawai 

kearsipan Kasunanan dan Mangkunegaran untuk mendapatkan informasi awal 

tentang gerakan ini. Langkah tersebut sebagai bentuk upaya untuk mencari dan 

memperoleh sumber-sumber dan data-data yang berhubungan dengan peneliti kaji. 

Berdasarkan hasil studi literatur dan studi awal penelitian langsung ke 

lapangan, maka peneliti mengajukan tema kepada pihak TPPS (Tim Pertimbangan 

dan Penilaian Skripsi) Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. 

Langkah selanjutnya setelah mengajukan judul dan disetujui oleh TPPS, maka 
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peneliti mulai menyusun langkah berikutnya yakni membuat suatu rancangan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk Proposal Skripsi.  

3.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian. 

Dalam tahapan ini peneliti melakukan pencarian sumber-sumber yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Peneliti membaca berbagai sumber 

literatur yang relevan mengenai permasalahan yang dikaji. Setelah mendapatkan data, 

rancangan penelitian ini dijabarkan dalam bentuk proposal oleh peneliti. Setelah 

proposal selesai, peneliti mengajukannya kembali ke Tim Pertimbangan Penulisan 

Skripsi dengan judul yang diajukan adalah Gerakan Anti Swapradja di Surakarta 

tahun 1945-1946 dan disetujui dengan surat ketetapan dari ketua jurusan Pendidikan 

Sejarah dengan No: 009 / TPPS/ JPS/ 2011. Setelah proposal disetujui maka 

ditetapkan calon Pembimbing I dan calon Pembimbing II dan peneliti 

mempresentasikan proposal skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 

Januari 2011 bertempat di Lab Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Adapun 

rancangan penelitian tersebut meliputi: (1) judul penelitian, (2) latar belakang, (3) 

rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) tinjauan kepustakaan, (6) metode dan 

teknik penelitian, (7) sistematika penelitian, (8) daftar pustaka. 

 

3.1.3 Mengurus perizinan. 

 Pembuatan surat perijinan ini dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam 

mendapatkan informasi ketika melakukan penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti 

membuat surat perijinan dari jurusan yaitu surat permohonan izin mengadakan 
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penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan, yang kemudian diajukan 

kembali ke bagian Sub Bagian Mahasiswa FPIPS yang kemudian ditandatangani oleh 

Pembantu Dekan bidang pendidikan dan kemahasiswaan. Surat itu ditujukan kepada: 

a. Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran. 

b. Perpustakaan Rono Pustoko Kasunanan Surakarta 

 

3.1.4 Menyiapkan Perlengkapan Penelitian. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka terlebih dahulu harus 

direncanakan dalam rancangan yang dapat berguna bagi kelancaran penelitian. 

Adapun perlengkapan penelitian ini antara lain: 

a. Surat izin dari Dekan FPIPS UPI. 

b. Alat Tulis. 

c. Kamera. 

 

3.1.5 Proses Bimbingan. 

Proses bimbingan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam 

penyusunan laporan penelitian ini. Dengan melakukan bimbingan, peneliti 

mendapatkan masukan-masukan dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang 

membantu dalam proses penyusunan skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti 

dibimbing oleh Dr. Agus Mulyana, M.Hum selaku pembimbing I dan Dra. Hj. Lely 

Yuliyar selaku pembimbing II. Setiap hasil penelitian yang peneliti dapatkan 

dilaporkan kepada pembimbing untuk dikonsultasikan agar peneliti lebih memahami, 
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dan mendapat petunjuk untuk menghadapi segala kendala yang ditemukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 Dalam proses bimbingan penulis mendapatkan beberapa masukan dari 

Pembimbing I dan Pembimbing II diantaranya mengenai redaksional judul skripsi, 

penajaman latar belakang masalah, pengarahan fokus masalah yang lebih spesifik 

serta masukan untuk membaca beberapa sumber literatur yang beliau sarankan 

berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Dan proses bimbingan, penulis mengganti 

judul dikarenakan judul yang diajukan pada saat seminar proposal ternyata judul 

tersebut sudah pernah dipakai oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta sebagai 

judul skripsinya sehingga penulis berdiskusi dengan pembimbing dengan adanya 

permasalahan kesamaan judul tersebut. Karena ditakutkan terjadi masalah di 

kemudian hari sehingga penulis sepakat untuk mengganti judul baru yang masih tetap 

bertemakan gerakan anti swapraja tersebut namun lebih difokuskan dengan sikap 

Kasunanan Surakarta dalam mengatasi gerakan sosial tersebut. 

Penulis beranggapan bahwa kegiatan bimbingan ini sangat diperlukan untuk 

dapat menemukan langkah yang paling tepat dalam proses penyusunan skripsi. 

Kegiatan bimbingan yang dilakukan dengan cara diskusi dan bertanya mengenai 

permasalahan yang sedang dikaji serta untuk mendapatkan petunjuk atau arahan 

mengenai penulisan skripsi maupun dalam melaksanakan proses penelitian. Setiap 

hasil penelitian dan penulisan diajukan pada pertemuan dengan masing-masing 

pembimbing dan tercatat dalam lembar bimbingan. 
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3.2 Pelaksanaan Penelitian. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan sesuai dengan metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode historis. Agar penelitian yang akan 

dilaksanakan lebih sistematis, penulis menggunakan metode penelitian sejarah 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ini: 

3.2.1 Pengumpulan Sumber (Heuristik). 

Tahap ini merupakan langkah awal bagi penulis dalam proses mencari dan 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperlukan dan berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini. Sumber sejarah merupakan 

segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung menceritakan atau memberikan 

gambaran kepada kita tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa 

lampau (Sjamsuddin, 2007:73). Untuk mempermudah dalam pengumpulan sumber 

yang berkaitan dengan “Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi Gerakan Anti 

Swapradja tahun 1945-1946”, maka pengumpulan sumber tersebut dilakukan melalui 

dua tahapan yaitu mencari dan mengumpulkan sumber tertulis dan sumber lisan. 

 

3.2.1.1. Sumber Tertulis. 

Pada tahapan ini, penulis berusaha untuk mencari dan mengumpulkan 

sumber-sumber tertulis berupa buku-buku dan dokumen yang diperoleh dari berbagai 

tempat, diantaranya adalah: 
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1. Perpustakaan Nasional, Penulis mendapatkan buku-buku yang mengkaji 

tentang keadaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan keadaan sosial 

ekonomi Jawa pada masa awal kemerdekaan.  

2. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, penulis mendapatkan buku yang 

mengkaji tentang Kasunanan Surakarta dalam berpolitik pada masa 

kebangkitan nasional dan memasuki pendudukan Jepang beserta buku yang 

membahas tentang keadaan Surakarta pasca kemerdekaan. 

3. Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran, penulis memperoleh buku-

buku tentang sepak terjang dua Keraton yang ada di Surakarta. 

4. Kantor Kearsipan Mangkunegaran, penulis memperoleh arsip-arsip yang 

berhubungan dengan diberikannya hak Keistimewaan terhadap kedua Keraton 

di Surakarta hingga surat keputusan pemerintah untuk mengambil alih 

keistimewaan Surakarta. 

5. Perpustakaan Daerah Surakarta, penulis mendapatkan buku tentang masa awal 

kemerdekaan serta buku-buku yang berhubungan dengan sejarah lahirnya 

Surakarta. 

 

3.2.2 Kritik Sumber. 

Kritik sumber merupakan tahapan mengenai data dan informasi yang telah 

diperoleh, diselidiki kesesuaian, keterkaitan, dan keobjektifannya. Sebelum sumber-

sumber tersebut dapat diperoleh dan dipergunakan paling tidak ada lima pertanyaan, 

adapun lima pertanyaan tersebut antara lain: 
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1) Siapa yang mengatakan itu? 

2) Apakah dengan satu atau cara lain kesaksian itu telah diubah? 

3) Apakah sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan kesaksiannya? 

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

kompeten, apakah ia mengetahui fakta itu? 

5) Apakah saksi itu mengatakan yang sebenarnya dan memberikan kepada kita 

fakta yang diketahui itu? (Sjamsuddin, 2007:13). 

 

    Kritik sumber dilakukan karena tidak semua sumber terkumpul merupakan 

data yang sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi, dan yang terpenting adalah 

dapat dipertanggungjawabkan. Kritik sumber menyangkut verivikasi sumber yaitu 

pengajian mengenai kebenaran atau ketepatan dari sumber tersebut, dalam metode 

sejarah dikenal dengan kritik eksternal dan internal. 

Dengan demikian dapat dibedakan yang benar dan tidak benar, serta yang 

mungkin dan yang meragukan. Berikut adalah penjelasan dari kritik eksternal dan 

internal dalam penulisan skripsi oleh penulis : 

 

3.2.2.1 Kritik Eksternal. 

Kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu 

pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri. Hal itu untuk mendapatkan 

semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu 

sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak 

(Sjamsuddin, 2007:134). Sumber kritik eksternal harus menerangkan fakta dan 

kesaksian bahwa, 

1. Kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang itu atau pada waktu itu 

(authenticity atau otensitas). 
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2. Kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa ada 

perubahan,atau penambahan dan penghilangan fakta-fakta yang 

substansial. 

    Kritik eksternal dilakukan guna menilai kelayakan sumber tersebut sebelum 

mengkaji isi sumber. Peneliti melakukan kritik eksternal dalam sumber tertulis, 

seperti dengan cara melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi diantaranya 

memuat nama penulis buku, tahun terbit, judul buku, tempat diterbitkannya dan 

penerbit. Kritik eksternal terhadap sumber tertulis bertujuan untuk melakukan 

penelitian asal-usul sumber, terutama yang berbentuk dokumen seperti buku, artikel 

surat kabar dan sebagainya. 

Sumber tertulis yang penulis dapatkan yaitu berupa buku dan artikel dari 

internet. Buku-buku yang menjadi sumber tulisan sebagian besar ditulis dari tahun 

1960 sampai 2000-an, sehingga tampilan buku kondisinya cukup baik dan sukar di 

baca. Selain itu ejaan yang digunakan pun belum disempurnakan masih memakai 

ejaan lama sehingga terkadang sukar untuk dibaca. Adapun buku yang didapat 

penulis dibawah tahun 1960 antara lain buku yang berjudul Swapradja : sekarang dan 

dikemudian hari karya Uneh Ranawidjaja (1958) dan Mangkunegaran : analisis 

negara di Jawa karya T.H Metz (1939). Sumber buku utama yang dijadikan bahan 

referensi oleh penulis dinilai penulis cukup berkompeten hal ini dilihat dapat 

menggambarkan perkembangan politik Kasunanan Surakarta dan pergerakan-

pergerakan yang terjadi di Surakarta, seperti halnya buku Revoloesi pemoeda : 

pendudukan Jepang dan perlawanan di Jawa karya Ben Anderson, beliau merupakan 
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seorang sejarahwan yang memfokuskan kepada sejarah Asia Tenggara dan Jawa. 

Begitu juga dengan George D Larsson dengan bukunya yang berjudul Masa 

Menjelang Revolusi : Kraton dan kehidupan politik di Surakarta tahun 1920-1942. 

redibilitas George D Larsson dalam membahas ini semua tidak perlu ditanyakan 

kembali karena buku tersebut merupakan disertasi beliau. Namun satu kelemahan dari 

buku-buku tersebut adalah sulit ditemukan dipasaran karena kedua buku ini 

merupakan buku yang dicetak diatas tahun 1990an sehingga mencari kedua buku 

tersebut harus teliti dan menyambangi beberapa perpustakaan. 

3.2.2.2 Kritik Internal. 

Kritik internal menekankan kegiatannya pada pengujian terhadap aspek-aspek 

dalam dari setiap sumber. Kritik internal dilakukan untuk mengetahui isi sumber 

sejarah tersebut atau tingkat kredibilitas isi informasi dari narasumber. Kritik internal 

dilakukan pada sumber tertulis atau lisan. Dalam sumber tertulis kritik internal 

dilakukan dengan cara membandingkan antara sumber-sumber yang telah terkumpul 

dengan sumber lainnya. Hal lainnya dengan menentukan sumber yang relevan dan 

akurat dengan permasalahan yang dikaji. Kritik intern  atau kritik “dalam” bertujuan 

untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, tanggung jawab dan 

moralnya. Isinya dinilai dengan membandingkan kesaksian-kesaksian dari sumber 

satu dengan kesaksian-kesaksian dari sumber lain. Untuk menguji kredibilitas sumber 

(sejauh mana dapat dipercaya) diadakan penilaian terhadap sumber dengan 

mempersoalkan hal-hal tersebut. Kemudian dipunguti fakta-fakta sejarah melalui 
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perumusan data yang di dapat, setelah diadakan penelitian terhadap evidensi-evidensi 

dalam sumber (Ismaun, 2005: 50). 

 Contoh kritik yang dilakukan oleh penulis terhadap buku sumber rujukan 

adalah pada buku yang ditulis oleh Dwi Ratna Nurhajarini dalam bukunya yang 

berjudul Sejarah Kerajaan Tradisonal Surakarta (1999). Buku ini menuliskan sejarah 

nama Surakarta yang merupakan nama lain dari jakarta, pada saat Demak menguasai 

jakarta dinamakan Jayakarta dan Jayakarta pada saat itu menjadi salah satu kota yang 

ramai dikunjungi oleh para pedagang yang singgah, sehingga PB II menamainya 

Surakarta yang diharapkan bisa sebesar Jayakarta. Namun, menurut penulis 

merupakan sebuah harapan agar Surakarta bisa sebesar Jayakarta dahulu. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Brandes yang dikutip oleh Kastoyo Ramelan 

(2010: 44), menyatakan nama Surakarta merupakan desa Solo yang bisa diubah 

menjadi Sula, Sola, Sura dihubungkan dengan Karta menjadi Sulakarta. Selain itu 

nama Surakarta merupakan pemecahan sekaligus pembalikan kata dari nama 

Kartasura. Dalam buku Kastoyo Ramelan ini bersifat umum sehingga penulis harus 

lebih teliti dalam menggunakan buku ini sebagai sumber rujukan karena sifat 

keumumannya ini juga penulis merasa untuk lebih teliti lagi dalam mengkritisi 

substansi dari buku ini karena pembahasanya mencakup seluruh elemen Kasunanan 

Surakarta yang tidak hanya bersifat kesejarahan saja.  

 Dalam kritik eksternal dan internal, peneliti juga melakukan kaji banding 

antar sumber sesuai dengan kebutuhan penulis dalam penulisan skripsi. 
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3.2.3 Interpretasi (Penafsiran Sumber). 

Tahap ini merupakan tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah 

disaring dan diidentifikasikan melalui proses kritik ekstern dan intern yaitu berupa 

fakta. Fakta yang telah didapatkan tersebut kemudian ditafsirkan oleh peneliti 

sehingga peneliti dapat menguji kebenarannya. Peneliti melakukan penafsiran 

terhadap data-data yang telah dikritik dan menetapkan makna dan fakta-fakta dari 

data-data yang saling berhubungan dari sumber-sumber sejarah yang didapat. Setelah 

kebenaran didapatkan, maka peneliti menggabungkan atau merekonstruksi fakta 

tersebut menjadi sebuah satu kesatuan yang dibantu dengan “historical thingking”, 

hal tersebut dilakukan dengan memikirkan kembali masa lalu seolah-olah peneliti 

mengalami dan menjadi pelaku pada peristiwa yang terjadi pada masa lalu, sehingga 

penulis dapat memperoleh gambaran tentang permasalahan yang dikaji. 

Ketika melakukan tahapan ini peneliti juga menggunakan pendekatan 

interdisipliner agar dapat membantu dalam merangkaikan fakta yang telah 

didapatkan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dalam pemecahan 

suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun 

yang relevan secara terpadu. Penggunaan pendekatan interdisiplin maksudnya ialah 

dalam menganalisis berbagai peristiwa atau fenomena masa lalu, sejarah 

menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial tertentu yang relevan dengan 

pokok kajiannya (Ismaun, 2005: 198). Pendekatan ini juga digunakan agar penulis 

lebih jelas dalam mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dikaji. 
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Penulis melakukan salah satu interpretasi berdasarkan informasi yang didapat 

dari sumber-sumber rujukan menyatakan bahwa pada masa awal kemerdekaan, 

Kasunanan Surakarta bersifat tidak tegas dalam menanggapi segala aksi protes yang 

dilakukan oleh rakyat Surakarta,. Hal ini dikarenakan Sinuhun PB XII saat diangkat 

menjadi Susuhunan masih amat muda sehingga belum dapat mengatasi permasalahan 

yang terjadi dalam Kasunanan maka dari itu pada saat penyelesaian masalah gerakan 

Anti Swapraja ini lebih berperan Wuryaningrat yang saat itu menjadi pepatih dalem 

menjadi penasehat Sunan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi Gerakan 

Anti Swapraja ini. Selain ketidak tegasan Pakubuwono XII, adanya hubungan tidak 

harmonis antara Kasunanan Surakarta dan Puri Mangkunegara yang membuat 

penyelesaian Gerakan Anti Swapraja ini terpecah. Penulis memberikan penafsiran 

seperti ini dengan membandingkan berbagai sumber ini berguna untuk 

mengantisipasi penyimpangan informasi yang berasal dari pelaku sejarah. Dari 

hubungan antara berbagai sumber dan fakta inilah yang kemudian dijadikan sebagai 

dasar untuk membuat penafsiran. 

 

3.3 Penulisan Laporan Penelitian (Historiografi) 

 Historiografi merupakan tahapan akhir yang dilakukan dalam prosedur 

penelitian ini. Tahapan ini merupakan langkah penyusunan hal-hal yang telah penulis 

dapatkan dalam bentuk penulisan skripsi. Historiografi berarti pelukisan sejarah, 

gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah lalu yang 

disebut sejarah (Ismaun, 2005: 28). Pada penulisan ini peneliti merekonstruksi 
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berbagai fakta yang telah ditemukan dan yang telah dipahami serta dimengerti secara 

mendalam sehingga sehingga penulis dapat menjawab segala permasalahan yang ada 

dalam penelitian yang telah dilakukan. 

 Berbagai penafsiran yang telah didapatkan dikaitkan menjadi beberapa fakta, 

disusun ke dalam sebuah skripsi. Di dalam skripsi ini tertuang berbagai hal yang telah 

dilakukan dan dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, 

dituangkan pula berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

 Fakta yang didapat oleh penulis tidak hanya ketika melakukan penelitian saja, 

namun peneliti juga mendapatkannya ketika penulisan laporan ini sedang disusun. 

Fakta baru ini memberikan informasi dan kontribusi yang penting sehingga penulisan 

laporan ini menjadi lebih baik lagi. Fakta baru juga dicari oleh penulis ketika merasa 

ada yang kurang dalam penelitian ini. 

 Skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika yang berlaku dalam 

jurusan Pendidikan Sejarah dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan. 

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman karya ilmiah yang dikeluarkan 

oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Penulisan ini ditujukan sebagai salah satu 

tugas akhir akademis yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam jurusan Pendidikan 

Sejarah untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana. 

 Hasil penelitian akan disusun ke dalam lima bab, yang terdiri dari 

Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Pembahasan, dan 

Kesimpulan. Pembagian penyusunan kedalam lima bab ini bertujuan untuk 

memudahkan pemahamam terhadap karya tulis ini. 
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 Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah 

yang menjelaskan kerangka pemikiran mengenai pentingnya penelitian terhadap 

Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja di Surakarta 

tahun 1945-1946. Untuk memfokuskan penelitian maka bab ini dilengkapi pula 

dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah. Bab ini juga memuat mengenai 

metode penelitian yang digunakan serta dilengkapi dengan uraian sistematika 

penulisan. 

 Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini dipaparkan mengenai sumber-sumber 

buku dan sumber lain yang digunakan oleh penulis sebagai sumber rujukan yang 

dianggap relevan dalam proses penelitian terhadap judul penelitian Sikap Kasunanan 

Surakarta Dalam Gerakan Anti Swapraja Di Surakarta Tahun 1945-1946. Dijelaskan 

pula tentang beberapa kajian dan materi yang berkaitan dengan konsep Revolusi 

Indonesia, Kasunanan Surakarta secara umum dan Gerakan-gerakan sosial di 

Surakarta. 

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini akan menjelaskan mengenai 

serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian 

untuk mendapatkan sumber yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji oleh 

penulis. Diantaranya heuristik, yaitu proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan 

dalam penulisan skripsi ini. Kritik yaitu melakukan penilaian secara intern dan 

ekstern terhadap data yang telah diperoleh dalam langkah sebelumnya, untuk 

mendapatkan berbagai informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan yang 

dikaji, interpretasi yaitu penafsiran terhadap fakta yang telah ditemukan karena 
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pemahaman dan pemikiran yang dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti, serta 

historiografi yaitu tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah yang merupakan 

suatu kegiatan penulisan dan proses penyusunan hasil penelitian. 

BAB IV Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Gerakan Anti Swapraja Di 

Surakarta Tahun 1945-1946. Bab ini merupakan pembahasan atas jawaban 

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diantaranya: Pertama, 

latar belakang munculnya Gerakan Anti Swaparaja. Kedua, tindakan rakyat dalam 

Gerakan Anti Swapraja. Ketiga, dinamika politik yang terjadi dalam internal 

Kasunanan Surakarta. Keempat, tindakan Kasunanan Surakarta dalam penyelesaian 

Gerakan Anti Swapraja. Pada bab ini juga berisi tentang seluruh jawaban-jawaban 

atas rumusan masalah yang telah dibuat.  Jadi pada umumnya dalam bab ini penulis 

memaparkan seluruh data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 Bab V Kesimpulan. Didalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan serta sebagai inti dari pembahasan pada bab-

bab sebelumnya dan menguraikan hasil temuan penulis tentang permasalahan yang 

dikaji pada penulisan skripsi ini. 

 

 


