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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 

yakni suatu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara 

nyata dengan sistematis dan aktual. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 

2017: 4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan salah satu 

langkah dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-

kata tertulis ataupun berupa lisan dari orang-orang dan perilaku individu 

yang dapat kita amati. Metode penelitian kualitatif dianggap sesuai dengan 

penelitian yang diharapkan hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil dan 

temuan data secara mendalam dari sumber informasi yang aktual dan akurat. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitan digunakan untuk memperjelas alur penelitian 

sehingga kajian tersebut tidak melenceng dan melebar dari topik 

pembahasan. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mentitik fokuskan 

penelitian tersebut untuk mendeskripsikan tentang bagaimana Konsep 

Revolusi yang ideal menurut Pemikiran Tan Malaka. 

 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan dalam proses 

penelitian adalah menggunakan studi pustaka (library research). Zed 

(2004:1) menjelaskan mengenai studi kepustakaan, riset ini tidak hanya 
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berkaitan dengan membaca dan mencatat literatur ataupun karya tulis 

seperti buku saja. Akan tetapi studi pustaka merupakan sebuah rangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan menelusuri, membaca, mencatat, 

menelaah, dan mengolah bahan-bahan penelitian.  

Sesuai dengan inti atau pokok permasalahan yang akan penulis kaji, 

yakni mengenai studi pemikiran Tan Malaka dalam karya-karya tulisnya 

tentang konsep revolusi. Seperti buku Semangat Muda, Gerpolek, Madilog, 

Menuju Republik Indonesia, dll. Serta buku-buku pendukung mengenai 

penelitian tentang pemikiran-pemikiran Tan Malaka. Penelitian ini 

menggunakan sumber-sumber acuan yang relevan untuk penelitian dari 

sejumlah buku bacaan, jurnal, artikel, maupun dari website internet dan 

bahkan literatur-literatur lainnya untuk memperoleh sebuah kesimpulan 

yang relevan. 

Mestika Zed (2004) setidaknya menyampaikan empat ciri utama 

dari studi kepustakaan. Yang pertama; peneliti secara langsung berhadapan 

dengan teks (naskah) atau data angka. Yang dimana penelitian ini bukan 

secara langsung dari penelitian lapangan. Yang kedua; data pustaka bersifat 

siap pakai, peneliti diam ditempat dengan berhadapan secara langsung 

dengan bahan-bahan literatur yang sudah tersedia di perpustakaan. Yang 

ketiga; secara umum data kepustakaan merupakan sumber sekunder. Dan 

yang keempat adalah kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan 

waktu. 
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D. Sumber Data 

Sumber data penulisan merupakan sebuah bahan literatur untuk 

menentukan sumber data dalam suatu penelitian, dengan ini peneliti 

menggunakan dua sumber data sebagai bahan rujukan utama dalam 

penelitian ini. 

1. Data Primer 

Dengan data primer, peneliti dapat memperoleh beberapa data serta 

mengambil data berupa beberapa karya tulis asli dari Tan Malaka yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti, yakni dengan 

judul Semangat Muda, Naar de Republik, Madilog, dan karya-karya 

Tan yang lainnya.  

2. Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumentasi, yang terdiri 

dari berbagai jurnal, buku, artikel ilmiah yang besar dari internet, dan 

lain-lain yang relevan berkaitan dengan kajian penelitian Tan Malaka 

tentang konsep revolusi untuk menunjang serta mendukung terhadap 

penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017: 104), teknik pengumpulan data adalah 

sebuah langkah strategis dalam penelitian dengan tujuan utama dari sebuah 

penelitian ialah untuk memperoleh data penelitian. Jika peneliti tidak 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak akan 

mampu mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.  
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Dalam Teknik pengumpulan data ini, penelitian yang akan penulis 

gunakan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi 

menurut Sugiyono (2016: 329) merupakan suatu penelitian guna 

memperoleh atau mengumpulkan sebuah data dan informasi yang berbentuk 

pendokumentasian yang berupa tulisan atau literatur, buku, arsip, dokumen, 

baik berupa tulisan, angka, maupun gambar yang bersifat laporan. Jadi, 

pengumpulan data dari keterangan dari informasi sebanyak mungkin secara 

bertahap sehingga dapat menunjang suatu kajian penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Selanjutnya, sumber data yang sudah diraih dan diperoleh, 

kemudian data penelitian tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Editing 

Editing merupakan pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara 

yang satu dengan yang lain 

2. Organizing 

Organizing yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah diperlukan 

3. Finding 

Dengan finding, peneliti melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan 
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metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang 

merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. 

 

G. Uji Validitas Data 

Untuk memperoleh keabsahan data, dalam penelitian ini penulis 

melakukan pengamatan persistent observation, yaitu melalui pengamatan 

yang tekun. Mengamati objek penelitian secara mendalam untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam yang secara terperinci 

tentang aspek yang bernilai terkait dengan tema dan fokus penelitian. Oleh 

karena itu, penulis berharap dapat mempelajari objek tersebut dengan 

seksama dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh informasi yang 

lebih masuk akal atau lebih detail. 


