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Propaganda Jepang Di Aceh (1944-1945). Skripsi. Jurusan Pendidikan 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Propaganda Jepang dalam 

Surat Kabar Atjeh Sinbun di Aceh (1944-1945). Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

penelaahan surat kabar Atjeh Sinbun tahun 1944-1945 dan penelaahan buku-buku 

atau literatur dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan surat 

kabar Atjeh Sinbun yang mendukung data-data dalam penelitian. Untuk 

menganalisis data maka di lakukan beberapa tahapan yaitu dengan menemukan 

dan mengumpulkan sumber-sumber baik primer maupun skunder, selanjutnya 

melakukan pengelompokan data primer dan skunder, kemudian melakukan 

Verifikasi atau kritik sumber selanjutnya melakukan Interpretasi (menyusun hasil-

hasil penelitian berdasarkan fakta) dalam arti merangkaikan fakta-fakta lainnya 

menjadi satu kesatuan pengertian atau menafsirkan fakta-fakta sejarah sesuai 

dengan topik permasalahan yang akan diteliti dan tahap akhir Setelah data sudah 

dapat diproleh dan dianalisa maka langkah selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat dan 

uraian-uraiannya. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa 

Surat Kabar Atjeh Sinbun merupakan surat kabar yang terbit pada masa 

pendudukan Jepang di Aceh tahun 1944-1945. Isi surat kabar Atjeh Sinbun yaitu 

Berita, artikel, iklan dan slogan. Pengaruh penerbitan Surat Kabar Atjeh Sinbun 

bagi para ulama, mereka sepenuhnya mendukung Jepang dan berusaha menyebar 

luaskan kepada masyarakat tentang semangat dalam membantu Jepang pada 

perang Asia Timur Raya. Kemudian bagi para tentara relawan, mereka semangat 

berusaha untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dengan 

memasukkan dirinya para latihan-latihan buatan Jepang dan yang terakhir 

pengaruh dalam bidang pendidikan, pendidikan pada saat itu diarahkan kepada 

pendidikan kemiliteran. Maka mereka para pendidik dan yang dididik berjiwa 

kepahlawanan dan mendaftarkan diri untuk membantu Jepang dalam perang Asia 

Timur Raya. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Surat Kabar Atjeh Sinbun 

merupakan media Propaganda Jepang di Aceh tahun (1944-1945) yang 

memberikan pengaruh terhadap masyarakat yaitu timbulnya semangat dalam 

membantu Jepang melawan musuh dalam perang Asia Timur Raya sebab 

propaganda Jepang telah melekat di benak rakyat Indonesia tentang janji 

kemerdekaan yang akan diberikan kepada Indonesia.  
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