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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pembahasan pada bab ini peneliti menguraikan berbagai langkah atau prosedur 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian sejarah. 

Metode sejarah menurut Ismaun dkk (2016, hlm. 40) ialah proses menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sedangkan menurut 

Sjamsuddin (2012, hlm. 11) menjelaskan bahwa metode historis adalah suatu proses, 

prosedur, atau teknik dalam meneliti suatu disiplin ilmu secara sistematis untuk 

mendapatkan objek yang akan diteliti. Dari dua pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa metode sejarah adalah suatu proses, teknik dalam disiplin ilmu 

secara sistematis untuk  menganalisis secara kritis peninggalan pada masa lalu yang 

diteliti.  

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian sejarah. Metode 

penelitian sejarah memiliki langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh peneliti dalam 

merekonstruksi peristiwa pada masa yang lampau. Ismaun (2005, hlm. 125-131) 

menyebutkan bahwa dalam metode sejarah mencakup: 

a. Heuristik (pengumpulan sumber) 

b. Kritik (menganalisis sumber) 

c. Interpretasi (penafsiran) 

d. Historiografi (penulisan sejarah) 

Heuristik, adalah tahapan pertama sebagai upaya dalam menemukan dan 

mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang 

dikaji.  Seperti yang dijelaskan oleh Abdurahman (2007, hlm. 64) berpendapat bahwa 

heuristik merupakan suatu teknik, bukan suatu ilmu. Oleh karena itu dalam heuristik  

tidak memiliki peraturan yang baku. Sumber sejarah yang dikumpulkan dapat berupa
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 sumber tertulis, benda, dan lisan. Sumber sejarah dapat juga diklasifikasikan menjadi 

sumber primer dan sumber sekunder. Dalam proses pencarian sumber sejarah, peneliti 

mengunjungi beberapa perpustakaan seperti diantaranya Perpustakaan UPI 

(Universitas Pendidikan Indonesia), Perpustakaan UNPAD (Universitas Padjajaran), 

Perpustakaan Batu Api di Jatinangor. Selain itu, peneliti mencari buku yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji melalui toko buku offline, toko buku online, dan 

literatur internet. 

Kritik merupakan tahapan kedua dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk 

memilah sumber yang didapatkan oleh peneliti hingga dapat diperoleh fakta yang 

relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dengan melakukan kritik sumber, 

peneliti dapat membedakan antara sumber yang bisa dipercaya atau diragukan. Ada 

dua macam kritik dalam proses penyaringan sumber sejarah yaitu kritik internal dan 

kritik eksternal.  

Interpretasi ialah langkah ketiga dalam metode penelitian sejarah yang 

bertujuan untuk menafsirkan keterangan-keterangan sumber secara logis dan rasional 

dari fakta dan data yang telah terkumpul. Pada tahapan ini, peneliti menggunakan 

seluruh kemampuan intelektual dalam membuat deskripsi, analisis kritis serta seleksi 

dari fakta-fakta mengenai peranan Ronald Reagan dalam Perang Dingin di 

Afghanistan tahun 1981-1989. Peneliti juga melakukan pemberian makna terhadap 

fakta dan data yang selanjutnya disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain 

sampai menghasilkan bentuk penelitian sejarah secara utuh. 

Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah. Pada tahapan 

ini peneliti menyajikan asil temuannya pada tiga tahap sebelumnya (heuristik, kritik, 

dan interpretasi). Pada tahapan terakhir ini, peneliti menyusun hasil kajian menjadi 

suatu tulisan yang jelas, dalam bahasa yang mudah dimengerti, dan menggunakan tata 

bahasa sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang baik dan benar. Dalam hal 

ini peneliti melakukan kegiatan penulisan sejarah ke dalam bentuk skripsi. 

Peneliti beranggapan bila metode sejarah adalah metode yang sesuai dalam 

melakukan penelitian karena sumber atau data yang diperlukan dalam menyusun 

skripsi ini pada umumnya berasal dari masa lalu yang cocok dengan metode historis. 
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Selanjutnya, ada tiga tahap yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian ini yaitu 

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. 

 

3.2. Persiapan Penelitian 

3.2.1. Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian 

Langkah pertama dalam penelitian karya ilmiah adalah menentukan dan 

mengajukan topik penelitian. Pada awalnya peneliti telah mendapatkan tema 

penelitian. Akan tetapi, setelah melakukan bimbingan dengan dosen pengampu 

Seminar Penelitian Karya Ilmiah ternyata tema yang diusungkan oleh peneliti 

cakupannya terlalu luas dan harus didetailkan kembali. Pada saat itu, peneliti memilih 

tema tentang Peranan Ronald Reagan dalam mengakhiri Perang Dingin. Kemudian, 

dosen pengampu menganjurkan untuk mempersempit cakupan Perang Dingin pada 

suatu tempat karena Perang Dingin terjadi di berbagai negara dan tidak mungkin untuk 

dibahas semua. Selanjutnya, peneliti memilih untuk membahas Perang Dingin di 

Afghanistan. Kemudian, peneliti berkonsultasi kembali dengan dosen pengampu mata 

kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah, hingga beliau menyetujuinya. Membutuhkan 

waktu sekitar empat minggu untuk membuat proposal yang bisa dipresentasikan pada 

seminar proposal. Ketertarikan peneliti untuk membahas masalah Ronald Reagan 

dalam Perang Dingin di Afghanistan karena akibat dari peristiwa tersebut, Ronald 

Reagan berhasil membuat rezim komunis Uni Soviet kewalahan dalam mengintervensi 

Afghanistan dan mengakibatkan negara Uni Soviet mengalami kemunduran yang 

drastis. 

Dengan rasa ingin tahu tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai 

Ronald Reagan yang terlibat dalam Perang Dingin di Afghanistan pada tahun 1981-

1989. Peneliti mempertanyakan mengenai bagaimana cara Ronald Reagan berhasil 

membuat Uni Soviet kewalahan dalam Perang Dingin di Afghanistan padahal 

Afghanistan merupakan negara rekanan Uni Soviet yang berhaluan komunis sejak 

lama. Dengan demikian, membuat peneliti mulai lebih banyak mencari dan membaca 

dari berbagai sumber tulisan mengenai Ronald Reagan dalam Perang Dingin di 

Afghanistan tahun 1981-1989. 
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Peneliti berhasil menemukan sejumlah data berkaitan dengan peristiwa Perang 

Dingin di Afghanistan pada tahun 1981-1989 dari hasil pencarian sumber,. Hal itu 

membuat ketertarikan peneliti bertambah untuk mengkaji penelitian dengan tema 

peranan Ronald Reagan dalam Perang Dingin di Afghanistan. Kemudian, peneliti 

mencoba mengajukan proposal penelitian yang berjudul “Peranan Ronald Reagan 

Dalam Perang Dingin di Afghanistan pada tahun 1981-1989” kepada Tim 

Pertimbangan Penelitian Skripsi (TPPS) Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. 

Setelah judul tersebut disetujui, kemudian peneliti menyusun rancangan penelitian. 

 

3.2.2. Penyusunan Rancangan Penelitian 

Peneliti menyusun rancangan penelitian yang terdiri dari judul penelitian, latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, kajian pustaka, struktur organisasi skripsi, dan daftar pustaka. Kemudian 

peneliti mempresentasikan rancangan tersebut dalam Seminar Proposal Skripsi yang 

dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020 di Lab. Departemen Pendidikan Sejarah, 

Gedung FPIPS bersama Dr. Wawan Darmawan,M.Hum sebagai calon pembimbing I, 

dan Yeni Kurniawati, S.Pd., M.Pd sebagai calon pembimbing II. Ditemukan beberapa 

perubahan yang terkait dengan tema penelitian tersebut, yaitu perlunya memperbaiki 

latar belakang penelitian untuk lebih dijelaskan mengenai ketertarikan peneliti dengan 

permasalahan yang dikaji dan rumusan masalah supaya ruang lingkup permasalahan 

yang dikaji lebih berfokus. 

 

3.2.3. Proses Bimbingan 

Bimbingan adalah kegiatan berkonsultasi mengenai penelitian skripsi supaya 

peneliti mendapat masukan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti. Selama 

bimbingan berlangsung bersama dengan 2 dosen pembimbing skripsi, yaitu dengan 

dosen pembimbing I bapak Dr. Wawan Darmawan, M.Hum, dan dosen pembimbing II 

Ibu Yeni Kurniawati S.Pd., M.Pd., bimbingan berlangsung dari mulai penentuan topik 

skripsi hingga memasuki langkah dalam penelitian skripsi. Hubungan komunikasi 

antara dua dosen pembimbing dengan peneliti berjalan dengan baik. 
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Peneliti merasa terbantu dengan proses bimbingan ini karena selama bimbingan 

peneliti mendapatkan masukan dan saran yang penting untuk bisa menuntaskan skripsi 

ini. Proses bimbingan berlangsung ketika peneliti sebelumnya menyerahkan draft 

skripsi kepada dosen pembimbing I dan II. Setelah itu, bimbingan baru bisa 

dilaksanakan seminggu setelah draft diserahkan kepada dosen pembimbing.  

  

3.3.Pelaksanaan Penelitian 

3.1.1. Pengumpulan Sumber (Heuristik) 

Pada tahap pertama ini merupakan proses pencarian dan pengumpulan sumber 

yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dalam skripsi. Sumber sejarah yang 

akan digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah sumber tertulis seperti buku, jurnal, 

dokumen, dan surat kabar yang sesuai degan permasalahan yang sedang dibahas. 

Adapun metode yang dipakai dalam proses pencarian sumber tertulis ini adalah metode 

studi literatur. Cara pelaksanaannya terlebih dahulu peneliti melakukan kegiatan 

membaca beberapa literatur yang merupakan sumber tertulis yang sesuai dengan 

penelitian ini. Tahapan pengumpulan beberapa sumber tertulis dilakukan dengan cara 

mengunjungi perpustakaan, mengunjungi toko buku, dan mencari melalui internet. 

Hasil dari pengumpulan sumber sejarah terkait yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

sebagai berikut: 

a. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia adalah tempat pertama yang 

dikunjungi oleh peneliti dalam mencari proses mencari sumber tertulis dengan 

membaca beberapa penelitian sebelumnya seperti skripsi dan buku mengenai 

sejarah Perang Dingin dan buku yang bersifat umum seperti Sosiologi Suatu 

Pengantar, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional, Teori Sosiologi 

Modern, dan lain-lain. Buku tersebut digunakan peneliti untuk membantu dalam 

pengerjaan beberapa bab seperti pada bab II dalam kajian pustaka dan landasan 

teori. 

b. Perpustakaan Batu Api merupakan tempat kedua yang dikunjungi oleh peneliti. 

Perpustakaan tersebut terletak di daerah Jatinangor, di perpustakaan tersebut 
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peneliti menemukan buku seperti, “Dibawah Bayangan FDR dari Harry Truman 

sampai Ronald Reagan”. 

c. Koleksi pribadi yang dimiliki peneliti adalah buku-buku berjudul Sebuah Konflik 

Yang Mengubah Wajah Afghanistan 1979-1989 Tentara Komunis Uni Soviet Vs 

Mujahidin,  Reagan Diaries, Pirates and Emperor, An Outline History of America 

History, Siapakah Ronald Reagan?, Dokumen-dokumen Pilihan Tentang Politik 

Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia .  

d. Penelusuran sumber dilakukan juga melalui internet yang berupa e-book seperti 

What We Won: America Secret War in Afghanistan, Afghanistan from the Cold 

War through the War on Terror, The Crusader- Ronald Reagan and The Fall 

Communism, The Great Gamble- The Soviet War in Afghanistan. Selain itu, 

peneliti berhasil menemukan jurnal dan arsip yang berkaitan dengan penelitian 

yang dikaji dalam skripsi ini. 

Setelah sumber sejarah tersebut berhasil didapatkan, tahapan selanjutnya 

peneliti ialah membaca, memahami, serta menganalisis fakta dari sumber tersebut 

untuk diinterpretasikan dan kemudian hasil rekonstruksi dituliskan ke dalam penelitian 

ini. 

3.1.2. Kritik Sumber 

Setelah melalui tahapan heuristik atau pengumpulan sumber, tahap berikutnya 

adalah peneliti melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapat dari hasil 

pencarian. Kritik diperlukan seorang sejarawan sebagai usaha mencari kebenaran. 

Dalam mencari kebenaran seorang sejarawan dipertemukan dengan kebutuhan supaya 

bisa membedakan hal yang meragukan, yang benar, yang mustahil, yang tidak benar, 

dan yang mungkin. Setelah mencari sumber-sumber yang sesuai, peneliti menyeleksi 

fakta yang ditemukan di dalam sumber tersebut. Kritik sumber menjadi suatu proses 

dalam menyelidiki sekaligus menilai secara kritis apakah sumber tersebut relevan 

dengan permasalahan yang dikaji. 

Fungsi dari kritik sumber dalam melakukan sebuah penelitian sejarah adalah 

supaya suatu karya mengenai sejarah yang diteliti adalah sebuah produk dari suatu 
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proses ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karya sejarah tersebut bukanlah suatu 

fantasi atau imajinasi yang asal-asalan ataupun hasil dari manipulasi sejarawan. 

 

3.1.3. Kritik Eksternal 

Kritik eksternal dilakukan untuk menilai kelayakan sumber-sumber sejarah yang 

dijadikan bahan penunjang dalam penelitian skripsi ini. Ismaun, dkk (2016, hlm. 62) 

menjelaskan bahwasanya melalui kritik eksternal dipertanyakan bentuk dan bahan 

sumber, umur sumber, asal sumber, kapan dibuat, dan siapa yang membuat, sudah 

berubah ataukah masih utuh, apakah merupakan salinan atau asli. Ketika melaksanakan 

proses kritik eksternal ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan seperti otentisitas 

(authenticity), deteksi sumber palsu, integritas, dan penyuntingan. Sjamsuddin (2012, 

hlm. 108) menjelaskan ujian-ujian aplikasi kritik eksternal dan internal yang biasanya 

mendeteksi sumber palsu terbagi atas empat macam yaitu kriteria fisik, garis asal-usul, 

tulisan tangan, dan isi dari sumber tersebut. 

Alangkah baiknya semakin banyak apa yang bisa diketahui mengenai dokumen 

tersebut, maka semakin banyak juga data yang bisa digunakan oleh sejarawan tersebut. 

Akan tetapi, tetap kembali lagi kepada hakikat sumber tersebut. Sampai saat ini, belum 

ditemukan peraturan yang benar-benar baku maupun kaku untuk dapat dijadikan acuan 

supaya bisa memutuskan berapa banyak yang harus dibuktikan sebelum suatu sumber 

bisa diterima sebagai sesuatu yang asli, namun tetap saja perlu untuk mengetahui 

mengenai asal-usul dari sumber tersebut (Sjamsuddin, 2012, hlm. 107). Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti hanya melakukan kritik eksternal dengan melihat dari mana 

dokumen tersebut berasal. Sebagai contoh, peneliti mencari dokumen seperti arsip di 

dalam situs web resmi presiden Ronald Reagan yaitu https://www.reaganlibrary.gov/ 

dan CIA (Central Inteligence Agency) yaitu https://www.cia.gov/. Kedua situs web 

tersebut merupakan situs web yang dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat sehingga 

sumber tersebut bisa dipercaya.   
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3.1.4. Kritik Internal 

Kritik internal adalah suatu proses dalam menguji aspek isi dari sumber yang 

diperoleh. Seperti yang telah disampaikan oleh Sjamsuddin (2012, hlm. 112) 

bahwasanya kritik internal lebih memfokuskan bagian dalam suatu sumber yaitu isi 

dari sumber dengan melakukan penilaian terhadap kesaksian/tulisan sekaligus 

memutuskan bisa diandalkan atau tidak kesaksian tersebut. Melalui kritik internal 

terhadap sumber tertulis seperti buku, peneliti melakukan perbandingan antara buku 

yang satu dengan buku yang lainnya. Sedangkan untuk sumber tertulis seperti arsip, 

surat kabar dan dokumen, peneliti hanya berbekal kepercayaan pihak intansi yang 

menerbitkan sumber tersebut bahwa sumber tersebut merupakan sumber asli. 

Menggunakan sumber dari berbagai pandangan yang berbeda dilakukan peneliti 

untuk bisa menemukan objektivitas sekaligus bisa mengurangi subjektivitas dari suatu 

sumber. Contohnya peneliti melaksanakan kritik internal terhadap buku “Sebuah 

Konflik Yang Mengubah Wajah Afghanistan 1979-1989 Tentara Komunis Uni Soviet 

Vs Mujahidin” yang di tulis oleh Nino Oktorino, Buku “What We Won: America Secret 

War in Afghanistan ” yang ditulis oleh Bruce Fiedel, dan buku “The Great Gamble- 

The Soviet War in Afghanistan” ditulis oleh Gregory Feifer. 

Berdasarkan isi dari tiga buku itu tentulah banyak interpretasi yang tidak sama. 

Tetapi, dapat ditarik adanya kesamaan fakta bahwa alasan dari keinginan Amerika 

Serikat kut serta dalam konflik di Afghanistan yaitu untuk meredam pergerakan 

komunis Uni Soviet yang semakin meluas sekaligus untuk membuat Uni Soviet 

mengalami kerugian yang sangat besar. Hal itu bisa membuktikan bahwasanya isi dari 

sumber tersebut bisa dipercaya dan juga bisa dimanfaatkan oleh peneliti. 

 

3.1.5. Interpretasi 

Tahapan dalam metode penelitian sejarah yaitu Interpretasi. Interpretasi 

merupakan kegiatan menafsirkan keterangan-keterangan sumber secara logis dan 

rasional dari fakta dan data yang telah terkumpul dengan cara dihubungkan sehingga 

menjadi kesatuan yang utuh. Tujuan dengan dilakukannya analisis terhadap sumber 

yang telah melalui proses kritik agar bisa meminimalisir unsur subjektivitas yang ada. 
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Abdurahman (2007, hlm. 73) berpendapat bahwa analisis sejarah sering juga disebut 

interpretasi sejarah. Terdapat dua cara yang bisa dipakai yaitu analisis dan sintesis. 

Sintesis berarti menyatukan, sedangkan Analisis berarti menguraikan. Oleh sebab itu, 

interpretasi adalah proses dalam menafsirkan fakta yang bisa didapatkan berdasarkan 

beberapa sumber yang sudah melalui kritik internal maupun kritik eksternal sehingga 

bisa disusun menjadi suatu kesatuan yang lengkap. 

Peneliti menggunakan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji permasalahan 

yang dibahas. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan disiplin ilmu yang satu 

rumpun dengan ilmu sosial. Konsep sosial menggunakan konsep yang ada pada ilmu 

sosial seperti konsep hubungan internasional, intervensi, geopolitik, dan doktrin. 

Peneliti juga memakai beberapa teori seperti teori konflik dan teori realisme. 

 

3.1.6. Historiografi 

Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah setelah heuristik, kritik 

sumber, dan interpretasi yaitu tahap historiografi. Historiografi atau penelitian sejarah 

ialah tahap pada saat seorang sejarawan melakukan tahap menulis, sejarawan tersebut 

menggunakan seluruh kemampuan berpikirnya, bukan saja melalui keterampilan teknis 

dalam penggunaan kutipan maupun catatan, tetapi pikiran kritis dan analisis yang 

paling utama digunakannya. Kemudian ia juga harus bisa menghasilkan suatu sintesis 

dari seluruh hasil penelitian tersebut pada suatu penelitian yang utuh (Sjamsuddin, 

2012, hlm 121). Dengan kata lain, historiografi adalah suatu proses menyajikan hasil 

penelitian sejarah dari susunan imajinatif peristiwa masa lalu berdasarkan beberapa 

fakta yang telah didapatkan. Pada tahapan historiografi, peneliti menyusun peristiwa 

sejarah melalui beberapa fakta yang telah didapatkan sesudah melaksanakan tahapan 

yang telah dilakukan dalam metode sejarah sebelumnya.  

 

3.4. Laporan Penelitian 

Laporan hasil penelitian merupakan sebuah langkah terakhir yang menjadi 

prosedur yang dilakukan oleh peneliti. Langkah ini diambil setelah seluruh sumber diolah 

datanya melalui tahapan heuristik, kritik sumber internal dan eksternal dan interpretasi. 
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Sehingga yang dilakukan adalah tahap penulisan atau historiografi yang menyajikan sebuah 

laporan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi yang sesuai dengan 

kaidah penulisan karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi ini 

merupakan tugas akhir yang menjadi syarat salah satu kelulusan untuk menempuh 

jenjang Sarjana di Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, 

Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi ini disajikan sesuai dengan prosedur dalam 

metode penelitian sejarah, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat 

dipertanggungjawabkan. 


