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BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sejarah lisan atau oral history merupakan suatu informasi mengenai peristiwa

dimasa lampau yang dikisahkan kembali secara langsung oleh tokoh atau pelaku

sejarah atau orang yang menyaksikan peristiwa secara langsung dengan bantuan

media rekam sebagai upaya penyelamatan informasi. Sejarah lisan merupakan

salah satu bentuk penciptaan khasanah arsip mengenai peristiwa-peristiwa yang

sudah terjadi dengan ketentuan bahwa khasanah arsip berupa foto atau tekstual

mengenai peristiwa tersebut tidak banyak. Oleh karena itu untuk menyelamatkan

informasi-infomasi peristiwa bersejarah itu perlu adanya sejarah lisan dengan

melakukan wawancara terhadap pengkisah yang memang mengetahui benar

bagaimana jalan ceritanya.

Adanya arsip berupa tekstual maupun foto bisa digunakan sebagai data

pendukung oral history. Sejarah lisan dilakukan untuk mendeskripsikan atau

menjabarkan data pendukung tersebut dan apa yang tidak dituliskan dalam bentuk

tekstual. Tujuan dari pelaksanaan oral history adalah untuk merekam peristiwa

yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi dengan adanya arsip tekstual

sebagai pendukung yang masih kurang serta mempertimbangkan ketersediaan

pengkisah yang mengetahui persis jalannya suatu peristiwa. Sejarah lisan erat

kaitannya dengan kegiatan penelusuran arsip atau informasi suatu peristiwa

maupun menjelaskan tentang biografi perorangan yang digunakan untuk

pendidikan dan penelitian.
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Sejarah lisan atau oral history mengenai sejarah rumah peninggalan HOS

Tjokroaminoto di Jl. Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya (Museum HOS

Tjokroaminoto) yang dilakukan menggunakan metode wawancara dengan 2 (dua)

pengkisah atau narasumber yaitu Eko Hadi Ratno selaku ketua RT 02 Peneleh 7

serta penanggung jawab rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto dan Fauzi

Ernanda salah satu petugas jaga rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto yang

ditugaskan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Eko Hadi

Ratno merupakan pengkisah atau narasumber yang mengetahui atau menyaksikan

secara langsung perkembangan rumah HOS Tjokroaminoto karena sejak kecil

beliau tinggal di rumah neneknya yang ada di Jl. Peneleh 7 No. 2 Surabaya

sedangkan Fauzi Ernanda merupakan pengkisah atau narasumber yang

mengetahui pengelolaan rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto khususnya

bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan rumah peninggalan HOS

Tjokroaminoto.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bersifat terbuka dan direkam

menggunakan alat bantu rekam baik perekam suara maupun kamera handycam

untuk merekam video. Wawancara untuk menggali informasi mengenai sejarah

rumah Peninggalan HOS Tjokroaminoto yang ada di Jalan Peneleh 7 No. 29-31

Surabaya tidak dilakukan hanya sekali datang ataupun sekali rekam. Wawancara

dilakukan 2 sampai 3 kali dngan kedua narasumber tersebut sampai informasi

yang didapat sudah memenuhi kebutuhan penulis.

Pembuatan produk oral history berupa video tidak mudah. Video harus diedit

dan dikemas dengan kualitas yang bagus. Oleh karena itu ketika mengedit video
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diperlukan bantuan aplikasi untuk edit video yang memiliki kualitas bagus;

laptop atau pc yang mendukung dan memiliki kapasitas memori yang memadai;

inovatif, keterampilan, kreativitas dan kesabaran agar proses pengeditan video

dapat terselesaikan dengan baik. Video oral history berisi sejarah rumah

peninggalan HOS Tjokroaminoto yang ada di Jl. Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya

dimulai pada saat asal mula rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto sampai pada

saat diremikan oleh walikota Surabaya Tri Rismaharini menjadi Museum HOS

Tjokroaminoto tanggal 27 November 2017 dengan memasukan percakapan hasil

wawancara sesuai yang dibutuhkan serta beberapa foto-foto dokumentasi atau

arsip yang ada.

4.2 SARAN

Dalam pembuatan produk Oral History: Rumah Peninggalan HOS

Tjokroaminoto di Jl. Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya tidak selalu berjalan dengan

lancar, ada beberapa kendala yang dialami penulis sehingga diperlukan kritik dan

saran untuk memperbaiki pembuatan produk yang sama nantinya. Adapun saran

yang dapat diberikan penulis, diantaranya sebagai berikut:

a. Carilah informasi-informasi terlebih dahulu mengenai topik yang akan dipilih,

baik dari sumber internet, opini masyarakat sekitar, maupun arsip-arsip

pendukung dari lembaga kearsipan.

b. Sebelum melaksanakan proses wawancara, siapkan peralatan dan

perlengkapan untuk merekam terlebih dahulu, pastikan peralatan dan
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perlengkapan tersebut bisa digunakan. Persiapkan juga peralatan cadangan

untuk antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

c. Ketika sudah menentukan hari pelaksanaan wawancara, datanglah lebih awal,

jelaskan terlebih dahulu sejauh apa topik yang akan dibahas agar nantinya

pembahasan tidak terlalu jauh.

d. Usahakan mencari lokasi pelaksanaan wawacara yang tidak dekat dengan

keramaian agar dalam video rekaman tidak ada suara-suara lain yang

menggangu, atur juga posisi cahaya agar hasil video tidak terlalu gelap dan

tidak terlalu terang juga.

e. Pastikan kapasitas memori laptop atau PC masih banyak yang kosong karena

pembuatan video menghabiskan banyak kapasitas memori. Gunakan juga

aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi laptop atau PC.


