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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian . 

      Metode penelitian merupakan proses dalam mengumpukan infomasi atau 

melakukan investigasi pada data yang telah didapat tersebut. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan literal yang diambil 

berdasarkan sumber- sumber naskah. Seperti; kumpulan buku, jurnal, skripsi dan 

artikel. Jenis penelitian ini juga disebut library research. Selanjutnya peneliti 

mendeskripsikan hasil dari analisis studi literatur dan memaparkan hasil dari teori 

dan rumusan masalah. 

B.  Sumber Data 

Sumber data diambil dari berbagai buku-buku referensi dan jurnal maupun 

artikel. Sumber data dibagi menjadi dua. Pertama sumber, Primer merupakan 

sumber pokok tokoh utama peneliti. seperti karya buku yang ditulis oleh 

Soekarno, "Islam Sontoloyo" serta sumber-sumber yang bersinggungan dengan 

tema yang akan diteliti. Sumber kedua sekunder merupakan pelengkap dari 

sumber primer, seperti buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Basarh yang berjudul 

“Bung Karno dan Islam Pancasila”. 
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C. Seleksi Sumber 

1). Sekunder 

a. Bahtiar Effendy, buku berjudul “Islam dan Negara, Transformasi 

Gagasan Dan Praktik Politik Islam di Indonesia” 

b. H. Munawir Sjadali M.A, buku berjudul “Islam dan Tata Negara, Ajaran 

Sejarah dan Pemikiran”. 

c. Abdurahman Wahid, buku berjudul “Islam Negara dan Demokrasi”  

d. Maslahul falah, buku berjudul “Islam ala Soekarno” ditulis oleh  

e. Dr.Ahmad Basarah, buku berjudul “Bung Karno Islam dan Pancasila” 

2.) Primer 

a. Islam Sontoloyo 

b. Dibawah Bendera Revolusi 

c. Penyambung Lidah Rakyat 

d. Surat Surat Dari Ende Kepada M.Hassan 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Merupakan proses mengumpulkan data dengan memilih, menyeleksi, 

membandingkan dan menggabungkan dari berbagai penelitian hingga 

menemukan penelitian yang relevan dengan fokus pembahasan. Dalam hal 

ini, penulis mengumpulkan data dari buku-buku yang bersinggungan dengan 

Islam dan Negara dan pemikiran tokoh Soekarno tentang relasi Agama dan 

Negara dengan menggunakan teknik historis-filosofis. 

E.  Teknik Analisis Data 

a. Interpretasi 

      Dalam kamus KBBI Interpretasi adalah pendapat, pemberian kesan, atau 

pandangan teoretis terhadap penafsiran
1
. Interpretasi merupakan upaya untuk 

pemahaman secara objektif dan fakta. Peneliti ini selanjutnya menjelaskan 

prihal ajaran dan perkembangan Islam dan negara serta Interpretasi  

pemikiran Soekarno tentang Islam . 

b. Historiografi 

                                                           
1
Kamus KBBI Online,  https://kbbi.web.id/interpretasi  

https://kbbi.web.id/interpretasi
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      Menurut Louis Gottschalk, "historiografi adalah bentuk publikasi, baik 

dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenai peristiwa atau kombinasi 

peristiwa-peristiwa di masa lampau".
2
 

Historiografi terbagi menjadi tiga masa waktu, pertama historiografi 

tradisional, umumnya dilihat pada masa kerajaan serta mengandung beberapa 

ciri-ciri;  Istan-sentris, feodal aristokratis, dan subjektivitas yang bertujuan 

untuk melegalisasi kedudukan dan kekuasaan raja. Kedua, Histiografi 

Kolonial yaitu historiografi pada masa kolonial, antara abad 16 hingga awal 

mula abad 20 yang sebenarnya fokus utama mereka ada pada eropa 

(Belanda).Ketiga, histiografi Modern, metode ini muncul untuk mendapatkan 

ketepatan sejarah atas fakta-fakta sejarah yang dipakai untuk mendapatkan 

suatu metode penelitian, rekontruksi sejarah atau dalam membantu ilmu-ilmu 

baru. Metode modern terus berkembang seiring waktu sesuai dengan 

perkembangan zaman dan tuntutan peran akademis dan mengarah pada 

objektivitas 

Dalam metode ini, penulis  menggunakan metode pendekatan histiografi 

modern, dimana penulis mencari fakta-fakta seorang tokoh tertentu dengan 

melihat sosiologi-histiografi dan peta politik yang terjadi. Secara  harfiah  

                                                           
2
 Swastiwi, Irene, “Memahami 3 jenis historiografi  dikutip dari 

https://blog.ruangguru.com/”memahami-3-jenis-historiografi-sejarah” diakses 25 April 2018 

jam 9:26 am 
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merupakan  pelukisan  sejarah,  gambaran  sebuah peristiwa   sejarah   yang   

terjadi   pada   waktu   yang   lalu. Historiografi  merupakan  tahap  akhir  

yang  dilakukan  penulis  dalam  menyajikan  semua  fakta-fakta  yang  ada. 

 

 


