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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian jika menurut kamus The Lexicon Webster’s Dictionary 

of The English language (dalam Sanusi. 2013, hlm 44). Metode adalah suatu cara 

untuk berbuat sesuatu. Suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu, keteraturan 

dalam berbuat dan berencana. Berdasarkan Sjamsuddin mengenai hubungan dalam 

metode disebutkan bahwa metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, 

atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk 

mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsuddin. 2016, hlm 10). Pada 

bab ini akan dibahas secara terperinci mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan sumber berupa data dan fakta  berkaitan dengan 

judul skripsi yang dikaji, disini penelitian yang dilakukan termasuk kedalam jenis 

kualitatif dengan metode dari penelitiannya yakni penelitian historis atau dapat juga 

disebut  sebagai penelitian sejarah dan penggunaan teknik studi literatur sebagai 

teknik penelitiannya. Proses pengujian dan analisis dari peristiwa masa lampau 

yang mana didalamnya meliputi metode menggali, penilaian serta menerjemahkan 

dan menafsirkan fakta sejarah yang kemudian dianalisis dan menjadi kesimpulan 

mengenai peristiwa tersebut itulah metode historis (Gottchalk. 1986, hlm 32).  

 Pemilihan dari studi literatur tidak terlepas dari keterbatasan yang ada 

untuk melakukan penelitian secara langsung, maka dengan jalan penggunaan 

penelitian studi literatur diharapkan dapat tetap menjadi jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian yang ada dengan melakukan perbandingan dari literatur satu 

dengan literatur lainnya. Topik penelitian yang dipilih mengenai Jerman dalam 

Pertempuran di Norwegia maka referensi refrensi yang ada juga harus tetap 

berhubungan dengan topik tersebut baik berhubungan dengan Jerman dalam Perang 

Dunia II, Pertempuran Norwegia dan yang lainnya.  

 Penulisan historis atau penulisan sejarah memiliki beberapa tahapan 

dalam penulisannya adapun adanya tahapan tersebut salah satunya untuk mencegah 

pentulisan yang ada menjadi terlalu subyektif dalam menuliskan penelitian sejarah. 

Tahap-tahap tersebut yakni :  
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1. Heuristik 

 Tahap awal dalam penelitian sejarah adalah proses pencarian dan 

pengumpulan sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Jika 

merujuk kepada  Ismaun (2005, hlm 49). Heuristik adalah proses menemukan dan 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. Sjamsuddin memaparkan (2016, hlm 55). Heuristik adalah sebuah 

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

sejarah, atau evidensi sejarah, sedangkan jika menurut Gottslack (1975. Hlm 35). 

Karena heuristik dalam sejarah tidak akan memiliki perbedaan dengan proses 

bibliografis lain mengenai buku-buku, namun disini sejarawan perlu menggunakan 

banyak bahan yang tidak terdapat dalam buku seperti dokumentasi, catatan maupun 

peninggalan lain. 

 Cara yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber baik 

dalam bentuk buku, artikel, jurnal maupun penelitian terdahulu yang masih yang 

masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Setelah proses pencarian sumber 

telah selesai dilakukan maka yang selanjutnya dilakukan adalah mengklasifikasikan 

sumber sumber yang ada tersebut, karena berdasar pada bahwa tidak semua sumber 

yang ada tersebut memiliki kualitas yang sama dan belum tentu memiliki kebenaran 

yang kuat karena pada dasarnya suatu hal baru dapat dikatakan sejarah jika 

mengandung kebenaran/fakta yang kuat dan mampu untuk dipertanggung 

jawabkan, sumber-sumber yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian akan 

ditelaah dan diuji kebenarannya lewat tahapan selanjutnya yakni lewat kritik 

sumber  

 

2. Kritik Sumber 

 Setelah proses pengumpulan dan pengklasifikasian dari beberapa sumber 

telah selesai dilakukan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kritik sumber. 

Kritik sumber merupakan kemampuan menilai sumber-sumber sejarah yang telah 

dicari (ditemukan). Kritik sumber sejarah meliputi kritik ekstern dan kritik intern 

(Bungin. 2008, hlm 106). Pada tahap ini akan ditetapkan mengenai kelayakan 

sumber tersebut untuk digunakan dalam penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Sjamsuddin, “Tujuan dari dilakukannya proses ini agar sejarawan tidak 
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langsung menerima begitu saja apa yang ditulis dan tercantum di sumber tersebut 

namun perlunya proses pemilihan dan penyaringan secara kritis terutama untuk 

sumber-sumber pertama sehingga didapatkan fakta yang dipilih” (2007, hlm 83). 

dalam kritik sumber ini terdapat kritik eksternal dan kritik internal, kritik eksternal 

adalah melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber 

sejarah”. Maka memang seharusnya setelah pengumpulan sumber-sumber tersebut 

tidak langsung diterima begitu saja perlu ditelaah lebih lanjut lewat proses kritik 

eksternal dan internal mengenai kualitas sumber tersebut apakah memang benar 

layak atau tidak untuk menjadi sumber penelitian.  

 

3. Interpretasi  

 Tahap selanjutnya setelah sumber yang ada sudah melewati proses kritik 

sumber yakni tahap interpretasi, intepretasi yakni proses penafsiran dari sumber 

yang ada untuk kemudian dipahami dan dicari hubungan-hubungan antara berbagai 

fakta sejarah yang ada kemudian diperoleh menjadi kesatuan yang jelas dan 

rasional, di dalam tahapan ini diperlukan ketelitian dalam pengungkapan data agar 

penelitian yang ada berdasar pada data yang benar-benar akurat, tujuan dari tahapan 

interpretasi salah satunya yakni untuk meminimalisir unsur subyektifitas yang dapat 

terjadi di dalam penulisan. Proses Interpretasi atau analisis sejarah jika menurut 

Kuntowijoyo (dalam Abdurahman. 2007, hlm 73) “Tujuan dari analisis sejarah 

adalah Menyusun suatu interpretasi menyeluruh berdasarkan berbagai fakta dari 

hasil sintesis sejumlah fakta yang didapatkan dari berbagai sumber sejarah serta 

berbagai teori”. Peneliti menafsirkan sumber-sumber yang ada untuk kemudian 

dicari keterkaitan antara fakta fakta yang ada dalam sumber tersebut dan dalam 

proses penafsiran sumber tersebut peneliti mencoba untuk meminimalisir unsur 

subyektifitas dalam penulisan. 

 

4. Historiografi. 

 Tahap terakhir setelah ketiga tahapan tadi dari penelitian ini adalah 

penulisan hasil penelitian. Peneliti dalam tahap ini menjelaskan hasil penelitian 

yang dilakukan ke dalam bentuk tulisan. Ketika sejarawan memasuki tahap 

menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan 
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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 (Sjamsuddin. 2016, hlm 99). 

 Dalam tahap ini peneliti merekonstruksi, menuturkan mengenai peristiwa 

sejarah yang diteliti berdasar pada fakta-fakta yang sudah didapatkan dari berbagai 

sumber yang telah melewati tahapan-tahapan sebelumnya, dari mulai pencarian dan 

pengumpulan sumber, mengkritik sumber yang telah ada, hingga ke tahap 

penafsiran sumber yang telah dikritik tersebut. Hal hal yang didapat disertai dengan 

penafsiran-penafsirannya sehingga hasil dari historiografi berupa rekonstruksi dari 

peristiwa sejarah. Dalam hal ini perlunya kemampuan peneliti untuk dapat menulis 

dan merekonstruksikan kembali kejadian kejadia sejarah yang didapt sumber-

sumber yang ada tersebut ke sebuah karya tulis ilmiah yang didukung dengan 

sumber penulisan yang kredibel. 

 

 

3.1.Persiapan Penelitian 

3.1.1.Penentuan dan pengajuan topik penelitian 

 Proses dalam penyusunan skripsi ini diawali dengan menentukan tema 

dan judul yang akan diteliti. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik 

berdasarkan dari Kuntowijoyo (2005, hlm 185).  Pemilihan topik penelitian dapat 

didasarkan pada unsur-unsur berikut ini: 

a. Bernilai, peristiwa sejarah yang diungkap tersebut harus bersifat unik, 

 kekal, abadi. 

b. Keaslian (Orisinalitas), peristiwa sejarah yang diungkap hendaknya 

 berupa upaya pembuktian baru atau ada pandangan baru akibat 

 munculnya teori dan metode baru 

c. Praktis dan Efesien, peristiwa sejarah yang diungkap terjangkau dalam 

 mencari sumbernya dan mempunyai hubungan yang erat dengan peristiwa 

 itu. 

d. Kesatuan, unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian itu mempunyai 

 satu  kesatuan ide  
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 Peneliti memperoleh tema penelitian berdasarkan ketertarikan dan minat 

peneliti terhadap sejarah perang terutama mengenai Perang Dunia II dan mengenai 

Eropa, karena memang dalam hemat peneliti sejarah mengenai perang akan selalu 

memiliki daya tarik untuk dijadikan bahan penelitian terutama jika mengenai 

Perang Dunia II dan Jerman juga dari segi sumber penelitian, peneliti berpikiran 

bahwa tidak akan terlalu menemui kendala, adapun hal lain yang semakin membuat 

peneliti menetapkan tema tersebut yang akan diteliti adalah ketika berkonsultasi 

dengan Bapak Drs. H. Achmad Iriyadi yang mana beliau juga memberikan masukan 

lebih spesifik mengenai tema yang akan diteliti nantinya. 

 Pada awalnya peneliti akan mengkaji mengenai taktik Blitzkrieg Jerman 

pada Perang Dunia II 1939-1942 namun setelah proses konsultasi judul tersebut 

tidak disetujui untuk dilanjutkan karena beberapa masalah seperti kurang 

spesifiknya masalah apa yang akan dimunculkan dalam penelitian, maka peneliti 

disarankan untuk mengubah judul penelitian 

 Menindaklanjuti terhadap saran dari Dosen tersebut maka peneliti segera 

melakukan pencarian judul dan masalah baru untuk kemudian diteliti, dan dari hasil 

konsultasi dengan Bapak Drs. H. Achmad Iriyadi dimana beliau memberikan 

masukan agar memilih di pertempuran atau di negara mana yang akan difokuskan 

untuk diteliti, adapun beliau juga membantu peneliti dengan memberikan opsi 

seperti di Denmark, Belgia, Norwegia, dan setelah melakukan pencarian sumber 

terlebih dahulu akhirnya peneliti menetapkan memfokuskan untuk memilih 

pertempuran di Norwegia, adapun alasan pemilihan mengenai Norwegia tersebut 

karena peneliti merasa hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri karena 

mengambil fokus mengenai serangan Jerman ke negara yang boleh dibilang jarang 

dijadikan pembahasan di dalam Perang Dunia II  terutama ketika melihat dalam 

buku buku sejarah yakni Norwegia, juga yang pertama terpikirkan oleh peneliti 

yakni apa sebenarnya yang diinginkan dan yang membuat Jerman untuk menyerang 

Norwegia terlebih dahulu dibanding dengan negara lain seperti Prancis misalnya.  

Pada akhirnya peneliti membawa judul yang akan diajukan ke TPPS dan pada 

akhirnya setelah beberapa proses konsultasi lanjutan dengan disetujuinya judul 

Taktik Blitzkrieg Jerman dalam pertempuran Norwegia 9 april-10 juni 1940 maka 
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peneliti hanya tinggal mengikuti Ujian Seminar Proposal yang dilaksanakan 14 

agustus 2019 , adapun isi dari proposal yang diajukan tersebut antara lain: 

a. Judul 

b.  Latar Belakang Masalah 

c. Rumusan Masalah 

d. Tujuan Penelitian 

e. Manfaat Penelitian 

f. Kajian Pustaka 

g. Metode dan Teknik Penelitian 

h. Struktur Organisasi Skripsi 

 

3.1.2.Penyusunan rancangan penelitian 

 Setelah disetujuinya judul tersebut untuk melakukan Ujian Seminar 

Proposal maka hal yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti yakni memberikan 

surat pengantar kepada calon pembimbing I yakni Prof. Nana Supriyatna, M.Ed dan 

pembimbing II yakni bapak Dr. Wawan Darmawan, M.Hum beserta dengan 

proposal yang telah ditandatangani oleh Departemen sebagai tanda telah disetujui. 

Tanggal 14 Agustus 2019 peneliti melakukan ujian proposal namun dalam bagian 

peneliti tidak melakukan presentasi melainkan Prof. Nana Supriyatna, M.Ed yang 

langsung memberikan masukan dan kritik terhadap proposal skripsi peneliti, 

beberapa masukan adalah supaya diganti untuk lebih ditonjolkan sisi 

pendidikannya. 

 Proses selanjutnya yakni melakukan bimbingan kepada Prof. Nana 

Supriyatna, M.Ed dimana dalam bimbingan tersebut dipaparkan kepada beliau 

mengenai fiksasi judul dan tema, dan menindaklanjuti beberapa masukan dari 

beliau pada saat ujian proposal maka untuk sisi pendidikan akan peneliti masukan 

kepada manfaat penelitian karena memang tema dan judul yang diteliti masih belum 

dijelaskan lebih lanjut di dalam buku buku sejarah SMA, maka hasil dari bimbingan 

pertama tersebut beliau menyetujui judul tersebut dan tetap memberikan masukan 

terkait latar belakang, sistematika penulisan, rumusan masalah dan yang lainnya, 

kemudian beliau memberikan arahan untuk langsung melakukan bimbingan dengan 

pembimbing II yakni bapak Dr. Wawan Darmawan, M.Hum. Peneliti 
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melangsungkan bimbingan lanjutan kepada Pembimbing II dan dari bimbingan 

tersebut telah didapatkan fiksasi judul yakni ”Taktik Blitzkrieg Jerman dalam 

Pertempuran Norwegia 9 april-10 juni 1940” beserta dengan beberapa koreksi, dan 

proposal yang ada dilanjutkan ke Bab I. Adapun pengesahan penelitian untuk dapat 

diujikan dalam ujian proposal berdasarkan pada Surat Keputusan dari Tim 

Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) Departemen Pendidikan Sejarah dengan 

nomor 3243/UN40.A2/DL/209, dan setelah disetujui maka pengesahan penulisan 

skripsi berdasarkan pada  Surat Keputusan Ketua Departemen Pendidikan Sejarah 

FPIPS UPI, dalam surat keputusan tersebut juga memuat mengenai penetapan 

pembimbing I dan pembimbing II. 

 

3.1.3.Konsultasi 

 Didalam proses pengerjaan dari skripsi ini melalui beberapa tahapan 

bimbingan yang peneliti lakukan dengan pembimbing I maupun dengan 

pembimbing II, yang mana dari proses awal bimbingan dengan pembimbing I 

didapati bahwa proposal skripsi yang peneliti buat dapat dipertahankan dan 

dilanjutkan jika sudah melakukan kordinasi dan bimbingan dengan pembimbing II. 

Setelah melakukan bimbingan pertama dengan pembimbing II maka sudah 

ditemukan fiksasi mengenai judul yang akan diteliti dan proposal skripsi tersebut 

dapat dilanjutkan menjadi bab I. Dalam proses bimbingan dengan pembimbing I 

tidak ditemui peraturan peraturan khusus dan dalam pelaksanaannya peneliti dapat 

melakukan bimbingan kapanpun selama pembimbing I memiliki waktu untuk 

melangsungkan bimbingan, namun dengan pembimbing II ada ketentuan khusus 

yakni untuk menyimpan draft skripsi tersebut seminggu sebelumnya baru kemudian 

disepakati mengenai waktu untuk bimbingan. 

 

3.2.Pelaksanaan Penelitian 

 Peneliti akan memaparkan proses-proses dari penelitian yang dilakukan 

mulai dari penentuan topik apa yang akan diteliti, pengumpulan sumber, kritik 

sumber, interpretasi hingga ke historiografi seperti yang diungkapkan oleh 

Kuntowijoyo (2005, hlm 90) ”Penelitian sejarah harus melalui 5 tahapan, pemilihan 

topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, analisis dan 
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sintesis, dan penulisan”. Adapun mengenai tahapan penelitian sejarah tersebut jika 

menurut Gray (dalam Wasino. 2018, hlm 12-13), Seorang calon sejarawan yang 

ingin melakukan penelitian sejarah, pada umumnya harus melalui prosedur 

penelitian sebagai berikut, Menentukan judul atau pokok penelitian yang akan 

diteliti atau diselidiki, Mencari bukti-bukti (pembuktian) atau bahan-bahan sumber 

(baik sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder) yang diperlukan 

(Heuristik), Menilai atau menguji bahan-bahan sumber dengan kritik luar/(external 

criticism) dan kritik dalam (internal criticism), Tahap Konstruksi dan Komunikasi: 

melakukan konstruksi (penyusunan dan penulisan atau sinthese dari hasil atau 

penemuan-penemuan penelitian) dengan bahasa yang sederhana, lugas dan ilmiah, 

agar dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pembacanya (Sinthese dan 

Penulisan Sejarah).  

 Maka beberapa proses yang peneliti lakukan dalam penyusunan skripsi ini 

antara lain : 

3.2.1.Pengumpulan Sumber 

 Proses pengumpulan sumber atau heuristik ini menjadi langkah awal yang 

ditempuh peneliti, pengumpulan sumber didapatkan dengan berbagai cara seperti 

kunjungan ke perpustakaan, pencarian sumber di internet ataupun dari koleksi buku 

yang sudah dimiliki oleh peneliti. Studi literatur menjadi cara yang dipilih peneliti 

untuk pencarian sumber karena memang dalam pengumpulannya lebih berfokus 

pada membaca buku, jurnal, artikel yang memiliki relevansi dengan topik yang 

akan diteliti, di dalam prosesnya peneliti tidak terlalu menghadapi kendala karena 

memang sumber mengenai Perang Dunia maupun mengenai peperangan cukup 

dapat mudah dicari hanya saja karena difokuskan mengenai pertempuran Norwegia 

disini ditemui kendala seperti tidak ditemukannya sumber berbahasa indonesia dan 

sulitnya mencari buku berbentuk fisik, adapun mengenai sumber berbahasa asing 

dapat ditangani oleh peneliti dengan adanya teknologi seperti Google Translate dan 

mengenai tidak ada buku fisik, peneliti mensiasatinya dengan lebih mencari Ebook 

maupun jurnal jurnal di internet. Mengenai Sumber dikategorikan menjadi 2 yakni 

sumber primer dan juga sumber sekunder, sumber primer adalah sumber yang 

memang dibuat berdekatan dengan saat peristiwa tersebut terjadi atau yang 

memang bersumber kepada saksi mata, dikarenakan adanya keterbatasan dalam 
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berbagai aspek seperti waktu, biaya dan tempat maka sumber tersebut dapat 

dikesampingkan dan peneliti lebih memilih untuk memfokuskan dalam sumber 

sekunder.  

 Pencarian sumber sekunder yang dilakukan disesuakan dengan topik 

penelitian skripsi yang akan diteliti yakni mengenai Perang, Strategi dan Taktik 

perang, Perang Dunia II maupun mengenai Blitzkrieg, pencarian tersebut tergolong 

mudah dilakukan karena ketersediaan sumber baik itu di perpustakaan maupun dari 

koleksi pribadi milik peneliti dan juga dari segi bahasa mengenai topik tersebut 

masih banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia, sedangkan mengenai 

pertempuran di Norwegia peneliti lebih memilih untuk mencari sumber tersebut di 

internet baik itu dalam bentuk Ebook, Jurnal maupun artikel yang dianggap relevan. 

Peneliti melakukan kunjungan ke beberapa tempat guna mendapatkan sumber 

sumber, tempat tempat tersebut antara lain : 

a. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia 

 Pemilihan perpustakaan UPI menjadi lokasi untuk mencari sumber tidak 

terlepas dari letaknya yang dekat sehingga dalam prosesnya memudahkan peneliti 

dalam pencarian sumber, sumber yang ditemukan memang tidak spesifik mengenai 

pertempuran di Norwegia karena peneliti tetap tidak menemukan sumber mengenai 

topik tersebut namun sumber yang ditemukan mengenai Perang Dunia II secara 

umum, yakni Perang Eropa dari P.K Ojong dari jilid I sampai jilid III meskipun 

memang secara garis besar lebih memakai Perang Eropa pada jilid I sesuai dengan 

kurun waktu penelitian yakni tahun 1940 saat awal Perang Dunia II terjadi. Buku 

lain yang peneliti temukan yakni buku dengan judul European Dictatorships 1918-

1945 oleh Stephen J Lee yang secara umum membahas mengenai kediktatoran 

Hitler di Jerman dan ketika Jerman terlibat di Perang Dunia II juga buku dari David 

Wilch berjudul Modern European History yang peneliti gunakan yang berkaitan 

dengan mulai terlibatnya Jerman dalam proses Perang Dunia II. Peneliti juga 

mendapatkan refrensi referensi dari Skripsi-skripsi terdahulu sebagai contoh seperti 

skripsi dari Feri Santoso berjudul Peranan Operasi Fortitude dalam Membantu 

Pendaratan Pasukan Sekutu di Normandia 6 juni 1944 dan skripsi dari Beni Ahmad 

Muharam berjudul Operasi Detachment : Operasi Militer Amerika Serikat di Iwo 

Jima (19 Februari – 26 Maret 1945) kedua skripsi tersebut memang memiliki kajian 
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yang kurun waktunya jauh dari yang dilakukan oleh peneliti namun disini 

digunakan sebagai referensi terkait teori teori dan konsep konsep yang 

digunakannya. 

b. Perpustakaan SESKOAU 

 Sumber sumber lain didapatkan oleh peneliti dari perpustakaan milik 

SESKOAU yang mana kebanyakan sumber sumber yang didapatkan merupakan 

sumber pendukung bagi beberapa teori yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi 

seperti buku Dahlan Nasution yang berjudul Perang atau Damai dalam Wawasan 

Politik dan Politik Internasional: Konsep dan Teori, dan buku dari Sayidiman 

Suryohadiprojo yang berjudul Pengantar Ilmu Perang, peneliti menggunakan buku 

dari nasution untuk lebih mengkaji pada teori kedaulatan negara karena memang isi 

dar kedua buku tadi lebih berfokus pada segi hubungan internasional, sedangkan 

buku pengantar ilmu perang dari Sayidiman digunakan untuk memperdalam 

pembahasan dalam teori perang maupun dalam konsep pertempuran yang peneliti 

tulis karena pembahasan mengenai pertempuran cukup baik dibahas dalam buku 

tersebut,  adapun beberapa jurnal yang peneliti dapatkan yakni jurnal dari Wahyu 

Anggono dengan judul Sejarah dan Teori Perang, dan dari Triswan Larosa berjudul 

Anatomi dan Intensitas Konflik kedua jurnal tadi peneliti gunakan untuk menjadi 

referensi penulisan dari teori perang dan teori konflik, karena isi dari kedua sumber 

tersebut cukup lengkap memuat isi dari beberapa teori perang yang sudah ada 

sebelumnya dan pembahasan mengenai konflik secara umum pun cukup lengkap. 

c. Buku Koleksi Pribadi 

 Sumber selanjutnya yang dicari untuk digunakan peneliti yakni buku buku 

koleksi pribadi dari peneliti, sumber sumber tersebut peneliti dapatkan dengan 

mencari ke toko buku seperti Gramedia maupun di Palasari, selain pencarian ke 

toko buku untuk mendapatkan buku berbentuk fisik peneliti juga melakukan 

pencarian sumber di internet baik dalam bentuk jurnal, Ebook maupun artikel 

ilmiah di beberapa web penyedia Ebook/Jurnal yang dapat diakses tanpa perlu 

persyaratan yang banyak. Beberapa buku tersebut ada yang berbentuk buku fisik 

maupun Ebook, juga selain bersumber dari buku buku, peneliti juga memiliki 

beberapa jurnal jurnal maupun artikel yang memang sudah dicari dan dikumpulkan 

sejak proses pembuatan dari proposal skripsi. Sumber sumber yang ada 
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diklasifikasikan oleh peneliti berdasarkan sumber tersebut mengkaji mengenai 

topik apa seperti sumber  mengenai Blitzkrieg yakni Panzer Leader karya Heinz 

Guderian dalam buku ini memuat mengenai perjalanan dari awal seorang Heinz 

Guderian dan juga mengenai taktik Blitzkrieg yang dikenalkan olehnya, peneliti 

memakai buku tersebut menjadi sumber karena untuk mengetahui penjelasan dari 

taktik Blitzkrieg, buku Blitzkrieg dari Len Deighton yang membahas mengenai awal 

penggunaan Blitzkrieg hingga ke pengepungan Dunkirk, Sumber selanjutnya 

mengenai sumber yang membahas secara spesifik mengenai pertempuran di 

Norwegia dan semuanya merupakan berbentuk Ebook karena memang untuk 

mencari buku berbentuk fisik sangat sulit ditemukan oleh peneliti sehingga 

dipilihlah opsi untuk mencari buku berbentuk Ebook dan ditemukan cukup banyak 

Ebook yang mengkaji mengenai Norwegia yakni  karya Henrik Lunde yang 

berjudul Hitler's Pre-Emptive War: The Battle for Norway, 1940, Denmark and 

Norway 1940 Hitler's boldest operation karya Douglas C Dildy, The German 

Northern Theater of Operations 1940-1945 karya Earl F Ziemke, Norway 1940 

Chronicle of a Chaotic Campaign karya Harry Plevy, juga jurnal dengan judul 9 

April 1940 German Invasion of Norway the Dawn of Decisive Airpower During 

Joint Military Operations Brian T. Baxley. 

 

3.2.2.Kritik Sumber 

 Proses selanjutnya setelah pengumpulan sumber sumber yang ada adalah 

melakukan kritik sumber terhadap sumber sumber yang telah peneliti kumpulkan 

seperti yang dipaparkan oleh Sjamsuddin (2016, hlm 83). ”Langkah selanjutnya ia 

harus menyaringnya secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar 

terjarinb fakta yang menjadi pilihannya. Langkah-langkah inilah yang disebut kritik 

sumber”. Kritik sumber diklasifikasikan menjadi dua yakni kritik eksternal dan 

kritik internal 

a. Kritik eksternal 

 Kritik eksternal di dalam penelitian ilmu sejarah umumnya menyangkut 

keaslan atau keautentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, 

seperti prasasti, dokumen, dan naskah. Bentuk penelitian yang dapat dilakukan 

sejarawan, misalnyatentang waktu pembuatan dokumen itu (hari dan tanggal) atau 



44 
 

Alfirdaus, 2021 
TAKTIK BLITZKRIEG JERMAN DALAM PERTEMPURAN NORWEGIA 9 APRIL-10 JUNI 1940 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

penelitian tentang bahan (materi) pembuatan dokumen itu sendiri (Sanusi. 2013, 

hlm 137).  Adapun sebenarnya proses kritik eksternal ini lebih ditujukan kepada 

sumber primer yang mana fungsinya untuk mengetahui keaslian atau keotentikan 

dari sumber tersebut, hal tersebut diungkapkan oleh Sjamsuddin (2016, hlm 84) 

bahwa kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Jadi 

fokus dari kritik eksternal lebih kepada penelitian mengenai asal usul sumber 

tersebut lebih kepada apakah sumber tersebut benar benar asli ataukah dibuat buat 

 Dikarenakan sumber yang digunakan lebih kepada sumber sekunder, hal 

tersebut karena beberapa keterbatasan yang ada untuk memperoleh sumber primer 

juga karna kajian yang  diteliti termasuk kajian sejarah kawasan membuat untuk 

mendapatkan sumber primer akan membuat peneliti menghadapi kesulitan jika 

tetap memaksakannya, juga karena pada segi rentang waktu sumber tersebut dengan 

objek kajian pun cukup jauh sehingga proses kritik eksternal oleh peneliti tidak 

dilakukan  

 

b. Kritik Internal 

 Proses Selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti setelah melakukan 

kritik eksternal yakni melakukan kritik internal, berbeda dengan kritik eksternal 

yang verifikasinya lebih kepada aspek ”luar” dari sumber tersebut, seperti yang 

dipaparkan Sjamsuddin (2016, hlm 91) Kebalikan dari kritik eksternal, kritik 

internal sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekankan aspek ”dalam” 

yaitu isi dari sumber kesaksian (testimoni). Jadi kritik internal merupakan uji 

verifikasi terhadap sisi akurat atau otentiknya suatu sumber berdasarkan isi/materi 

dari sumber tersebut, dimana dalam peroses verifikasinya perlu secara menyeluruh 

agar sumber tersebut dapat teruji keakuratan dan kredibilitasnya. Setelah fakta 

kesaksian (fact of testimony) ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba giliran 

sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan 

apakah kesaksian itu dapat diandalkan (reliable) atau tidak (Sjamsuddin. 2016, hlm 

91). Pada proses kritik internal ini peneliti memilih untuk melakukan perbandingan 

antar sumber satu dengan sumber lainnya, adapun perbandingan sumber ini untuk 

menemukan apakah dalam kajiannya ditemukan perbedaan mendasar, seperti yang 

dikatakan Sjamsuddin mengenai perbandingan sumber (2018, hlm 96) Ia akan 
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melacak kesalahan, menandai anakronisme, melihat kesesuaian, ketimpangan, atau 

perbedaan dengan sumber-sumber dari saksi-saksi. 

 Contoh dari perbandingan antar sumber ini adalah ketika peneliti 

melakukan perbandingan sumber buku antara buku dari Harry Plevy dengan judul 

Norway 1940 Chronicle of a Chaotic Campaign dengan buku dari Douglas C Dildy 

Denmark and Norway Hitler’s boldest operation, dari kedua buku tersebut 

ditemukan beberapa perbedaan dari mulai sudut pandang yang diambil dalam 

peristiwa tersebut buku dari Plevy mengambil sudut pandang dari Sekutu yang 

membantu mempertahankan Norwegia dari serangan Jerman, sedangkan Dildy 

meskipun memang menyoroti Jerman namun lebih berimbang dan tidak terlihat 

terlalu Jerman-sentris dimana Dildy pun mengkaji bagaimana peranan Sekutu 

beserta Norwegia di dalam peristiwa tersebut, namun peneliti mendapati adanya 

kesepakatan dalam kedua buku tersebut yakni persamaan mengenai awal mula dari 

mengapa Jerman memutuskan untuk menyerang Norwegia. 

 Perbandingan sumber juga dilakukan pada sumber selain buku, dalam hal 

ini sebagai contoh sumber jurnal, jurnal yang dijadika perbandingan yakni yang 

oleh peneliti kategorikan sebagai jurnal yang memang mengkaji mengenai 

Blitzkrieg berjudul Blitzkrieg: Operational Art or Tactical Craft dari Charles Pickar 

dengan jurnal Environmental Impacts on the German Blitzkrieg in World War II 

dari Jonathan Dillon Kuhl, berdasarkan hasil perbandingan tersebut peneliti 

menemukan kesamaan pendapat yang disetujui oleh kedua jurnal tersebut mengenai 

konsep Blitzkrieg, adapun beberapa perbedaan yang ditemukan oleh peneliti yakni 

jurnal dari Pickar memang secara lebih luas membahas mengenai Blitzkrieg 

daripada Kuhl yang terfokus pada Blitzkrieg tersebut ketika sudah mulai diterapkan 

pada Perang Dunia II saja. 

 Berdasarkan hasil yang sudah ditemukan oleh peneliti dari proses kritik 

sumber baik secara Eksternal maupun Internal menjadi data yang valid dan 

kemudian data-data tersebut yang akan dijadikan dasar dalam penulisan skripsi 

yang peneliti kerjakan. 
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3.2.3.Interpretasi 

 Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan proses 

Heuristik dan Kritik Sumber yakni proses Interpretasi, dalam proses ini dilakukan 

penyusunan kerangka data dan fakta yang sudah diperoleh, fakta-fakta ataupun 

data-data yang ada tersebut belum dapat banyak menceritakan sesuatu, maka 

fakta/data yang ada tersebut perlu disusun, perlu dirangkai agar membentuk sebuah 

peristiwa sejarah yang utuh, di dalam penyusunan tersebut perlu menekankan dan 

memperhatikan aspek deskripsi, narasi dan analisis, seperti yang dipaparkan oleh 

Sjamsuddin, Dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk 

teknis dasar tulis-menulis yaitu deskripsi, narasi, dan analisis (Sjamsuddin. 2016, 

hlm 100).  

 Pada pelaksaan dari proses interpretasi ini terdapat penggunaan dari 

filsafat sejarah dalam penafsiran fakta/data yang ada, Ketika para sejarawan 

menulis, disadari atau tidak, diakui atau tidak, dinyatakan secara eksplisit atau 

implisit, mereka berpegang pada salah satu atau kombinasi beberapa filsafat sejarah 

tertentu yang menjadi dasar penafsirannya (Sjamsuddin. 2016, hlm 101). Pemikiran 

Filsafat sejarah yang digunakan oleh peneliti adalah pemikiran Determinisme, 

dalam pemahamannya Determinisme muncul, jika faktor-faktor atau tenaga-tenaga 

yang dianggap penyebab ini tidak berasal dari kemauan bebas (free will) dan/atau 

keputusan meredeka (free ditermination) dari manusia sendiri melainkan berasal 

dari luar dirinya, maka hasilnya melahirkan filsafat sejarah yang Deterministik 

(Sjamsuddin. 2016, 103). Dalam Determinisme menolak mengenai kebebasan dari 

manusia yang menjadi penyebab dalam menentukan dan mengambil keputusan dan 

yang menentukan adalah hal yang berada di luar diri manusia tersebut. Jika berdasar 

pada pemaparan Romein (1956) dan Lucey (1984) (dalam Sjamsuddin.2016, hlm 

104), Tenaga-tenaga yang berada di luar diri manusia berasal dari dunia fisik seperti 

faktor-faktor geografi (luas daerah, letak daerah, iklim), etnologi (faktor keturunan, 

fisik biologis yang rasial), faktor faktor dalam lingkungan budaya manusia seperti 

sistim ekonomi dan sosial. Penggunaan filsafat Determinisme dianggap cocok oleh 

peneliti karena berdasarkan skripsi peneliti yang penyebab dari peristiwa dan 

permasalahan yang ada karena faktor di luar manusia itu sendiri dan lebih kepada 

kondisi seperti yang Romein dan Lucey katakan sebelumnya kepada faktor faktor 
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geografi dan lingkungan budaya manusia (Sosial, Ekonomi) yang mempengaruhi 

proses menentukan dan mengambil keputusan dalam peristiwa sejarah, kemudian 

dalam penafsiran deterministik tersebut peneliti menggunakan penafsiran sintesis 

karena diyakini peristiwa tersebut tidak hanya berdasar pada penyebab tunggal. 

Proses peristiwa tersebut terjadi karena beberapa faktor dan manusia yang menjadi 

pemeran utamanya dan di dalam peristiwa penyerangan Jerman ke Norwegia ini 

juga didasari oleh berbagai faktor salah satunya yakni karena Sekutu yang berada 

di Norwegia dianggap sebagai ancaman nyata dari utara bagi Jerman.  

 Beberapa konsep yang peneliti gunakan yakni konsep strategi perang, 

konsep pertempuran, dan konsep dari Blitzkrieg, penggunaan konsep-konsep 

tersebut untuk mengkaji mengenai pemakaian strategi dan taktik apa yang 

dijalankan oleh Jerman untuk melawan Sekutu dan Norwegia melalu konsep 

strategi perang, konsep pertempuran karena memang peristiwa yang sedang peneliti 

kaji diklasifikasikan kepada masalah pertempuran yang terjadi antara Jerman 

melawan pasukan Sekutu dan Norwegia, untuk memahami dari bagaimana 

Blitzkrieg dari penciptaan dan penggunaannya di dalam pertempuran berdasarkan 

konsep Blitzkrieg. 

 

3.2.4.Historiografi 

 Proses terakhir yang dilakukan setelah ketiga proses sebelumnya telah 

tuntas yakni proses Historiografi, dan proses ini menjadi proses akhir dalam 

memahami sejarah tersebut, Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual 

dan ini suatu cara utama untuk memahami sejarah (Sjamsuddin. 2016, hlm 99). 

Ketika sudah memasuki tahap ini maka seorang sejarawan perlu mengerahkan 

semua kemampuannya baik itu dalam pemikiran maupun keterampilannya dala 

menulis, Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan 

harus sadar bahwa tulisan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, tetapi 

juga untuk dibaca orang lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan struktur dan 

gaya bahasa penulisan nya. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang 

lain dapat mengerti pokok-pokok pemikiran yang diajukan (Notosusanto. 1978, hlm 

201).  
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 Penulisan dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yakni Pendahuluan, 

Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan dan terakhir Kesimpulan. Semua 

hasil tulisan tersebut kemudian digabungkan menjadi sebuah laporan penelitian 

utuh dalam bentuk Skripsi dengan judul ”Taktik Blitzkrieg Jerman dalam 

Pertempuran Norwegia 9 April-10 Juni 1940”. Skripsi ini juga menjadi syarat akhir 

kelulusan peneliti sebagai mahasiswa dari Departemen Pendidikan Sejarah di UPI. 

 


