
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Keberhasilan dari sebuah penelitian ilmiah, tentunya merupakan sebuah hal 

yang tak terlepas dari adanya suatu Metode penelitian yang tepat dan sesuai 

dengan permasalahan yang diambil. Istilah metode penelitian itu sendiri, tentu 

banyak dipahami sebagai suatu cara dalam melakukan tindakan-tindakan 

didalam melakukan suatu penelitian.  Menurut Husaini Usman dan Purnomo 

Setiyady Akbar menjelaskan metode penelitian sebagai berikut : 

“Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan Metodologi ialah 

suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. 

Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari 

peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.” (Usman dan 

Purnomo Setiyady Akbar, 2011 : 41) 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka guna mempermudah proses penelitian 

yang akan dilakukan di kemudian hari. Maka dalam hal ini, untuk menghasilkan 

sebuah penelitian yang tersetruktur dan teruji kebenaranya, maka adapun 

Metode yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 



3.1.1 Metode Penelitian Historis 

Dalam penelitian ini, metode yang akan dipakai adalah metode historis 

dengan tujuan untuk mencari sebuah gambaran informasi data yang 

menyeluruh didasarkan atas fakta dan peristiwa yang terjadi dimasa 

lampau. Penggunaan metode historis juga diperuntunkan sebagai 

penggambaran permasalahan dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang 

perlu diselidiki mengenai kebenaranya, proses tersebut kemudian di 

ringkas dan dievaluasi berdasarkan sumber-sumber sejarah yang 

kemudian disajikan berdasarkan fakta-fakta yang bersangkutan dalam 

suatu kerangka yang interpretatif. (Edson dalam Dadang Supardan, 

2011 : 306) 

 

Untuk tujuan dari metode peneltian historis menurut pendapat dari 

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar menyebutkan bahwa : 

“Penelitian Historis bermaksud membuat rekonstruksi masa latihan 

secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, 

mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintetiskan bukti-bukti 

untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat”.  

(Husain Usman dan Purnomo Setiady akbar, 2003 :4) 

 

Berbeda dengan pengertian penelitian metode historis yang telah 

dijabarkan diatas. Dalam mengaplikasikan metode penelitian historis 

tentunya terbagi atas berbagai macam langkah-langkah yang harus 

diambil. Secara sederhana mengenai metode penelitian historis, menurut 

Ismaun menggungkapkan beberapa langkah-langkah penelitian yaitu : 
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heuristik, kritik dan analisi sumber, interpretasi, historiografi. (Ismaun 

dalam Dadang Supardan, 2011 : 307) 

 

Sementara itu bila dibandingkan dengan metode penelitian historis yang 

digunakan oleh Kuntowijoyo dalam bukunya Penghantar Ilmu Sejarah, 

menyebutkan suatu penelitian dapat dilakukan dengan beberapa tahap, 

yaitu Pemilihan Topik, Pengumpulan Sumber, Verifikasi, Interpretasi 

dan penulisan. (Kuntowijoyo, 1995 : 89).  

 

Dari kedua pendapat ahli tersebut, kendati masih memiliki beberapa 

perbedaan. Namun bila diperhatikan secara seksama, tahapan-tahapan 

penelitian tersebut memiliki makna dan proses yang hampir sama. 

Langkah-langkah tersebut, tentunya merupakan sebuah cara yang dinilai 

efektif didalam menjawab sebuah masalah yang diperdebatkan. Oleh 

sebab itulah guna mempermudah penelitian, maka berikut akan 

dipaparkan mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. 

 

Langkah-langkah penelitian sejarah bila didasarkan atas pemahaman  

peneliti, didalam memahami isi materi yang ditulis oleh Suhartono,  

langkah-langkah tersebut tentu dapat ditafsirkan sebagai berikut: 

1. Heuristik ( Pengumpulan data atau Sumber) 

Proses yang dilakukan guna melakukan pengumpulan data dokumen, 

arsip serta buku-buku pendukung penelitian yang dapat ditemukan.  
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2. Kritik dan Analisis Sumber 

Dalam melakukan kritik dibagi atas dua macam kritik, yakni kritik 

eksternal dan internal. Kritik eksternal adalah menguji keasilan hal-

hal yang sifatnya fisik, sedangkan kritik internal adalah menguji isi 

dokumen. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan suatu proses penafsiran dari hasil kritik 

sejarah yang dapat dibedakan atas fakta keras dan fakta lunak.  

4. Historiografi (Penulisan) 

Proses penarasian ke dalam bentuk deskripsi yang dimana 

merupakan proses akhir dalam menjelaskan dan menganalisis bukti-

bukti sejarah. 

      (Suhartono, 2007 : 30, 31) 

 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Varibel Penelitan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Sebab dalam hal inilah, suatu penelitian akan berhasil dan teruji 

kebenaranya apabila terdapat suatu varibel yang jelas mengenai subjek-subjek 

masalah yang akan diteliti. Variabel penelitian bila dipandang menurut 

pendapat para ahli, memiliki beberapa pengertian. 

 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam buku karanganya mengenai “Prosedur 

penelitian”. Menyebutkan bahwa secara sederhana variabel dapatlah diartikan 
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sebagai suatu hal yang menjadi objek penelitian, yang ditatap dalam suatu 

kegiatan penelitian (Point to be noticed), yang menunjukan variasi, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Variabel juga dapat disebut sebagai “ubahan” 

karena dapat berubah-ubah atau bervariasi. (Suharsimi Arikunto, 2006 : 10) 

 

Sementara itu mengenai pengertian lain tetang variabel, variabel adalah konsep 

yang mempunyai bermacam-macam nilai. Konsep itu sendiri digunakan untuk 

menggambarkan suatu fenomena yang secara abstrak dibentuk dengan jalan 

membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas. (Moch. Nazir dalam P.Joko 

Subagyo, 2006 : 95) 

 

Namun bila mengacu kepada definisi para ahli-ahli lainya mengenai pengertian 

variabel, secara garis besar variabel dapat didefinisikan sebagai  kondisi-kondisi 

yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasikan dalam suatu 

penelitian. (Usman Rianse dan Abdi, 2009 : 81) 

 

Berdasarkan beberapa sumber-sumber mengenai pengertian variabel yang 

disebutkan oleh beberapa ahli tersebut, maka dalam hal ini peneliti dapatlah 

menyimpulkan mengenai definisi tentang variabel, bahwa variabel merupakan 

suatu objek penelitian yang dijadikan sebagai suatu pusat perhatian yang 

dimana objek penelitian tersebut dapatlah dikontrol atau dimanipulasikan 

sebagai bahan penelitian. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses penelitian ilmiah, tentu merupakan suatu hal yang wajar apabila 

suatu penelitian memiliki sumber-sumber yang jelas  dan tentunya dapatlah 

dipertanggung jawabkan mengenai fakta-fakta dari kebenaran data tersebut. 

Adapun cara atau teknik yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

 

3.3.1 Teknik Kepustakaan 

Teknik kepustakaan atau cenderung dikenal sebagai teknik studi 

pustaka, bila mengacu pada pengertian yang ditulis oleh Jonathan 

Sarwono, mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah suatu teknik 

pengumpulan data yang ditulis dengan menelaah teori-teori, pendapat-

pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah media 

cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian. (Jonathan Sarwono, 2010: 

34,35) 

 

Pengertian singkat mengenai teknik kepustakaan yang diuangkap oleh 

ahli tersebut, tentu telah memberikan suatu gambaran secara luas 

mengenai pengertian teknik kepustakaan bagi peneliti. Dengan 

demikian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa teknik kepustakaan 

merupakan suatu cara yang digunakan oleh para peneliti didalam 

melakukan suatu penelitian atau pengembangan penelitian dengan 

28 



merujuk pada hasil-hasil laporan atau catatan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

 

3.3.2 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi bila didasarkan atas beberapa pengertian menurut 

para ahli, teknik dokumentasi secara sederhana dapat diartikan sebagai 

suatu teknik didalam mengarsipkan atau mencatat suatu peristiwa-

peristiwa penting yang kemudian didokumentasikan. Menurut 

Suharsimi Arikunto, mengartikan teknik dokumentasi sebagai proses 

didalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2006 : 231). 

 

Sementara itu menurut Hadari Nawawi meyebutkan mengenai 

teknik/studi dokumenter adalah suatu cara dalam mengumpulkan data 

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsipp dan termasuk juga 

buku-buku tentang pendapat, teori, dalil /hukum-hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 1991 

: 133)  

 

Berdasarkan atas dua pengertian tersebut, maka dalam hal ini peneliti 

dapat meyimpulkan bahwa teknik dokumentasi/dokumenter merupakan 

suatu teknik yang dapat digunakan sebagai cara didalam melakukan 

penelitian lanjutan melalui catatan-catatan yang terekam baik berupa 
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buku-buku, prasasti dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bahan 

penunjang peneltian.   

 

3.3.3 Teknik Interview 

Teknik interview atau yang dikenal sebagai teknik didalam 

mewawancarai narasumber, merupakan suatu teknik sederhana yang 

dimana proses tersebut dilakukan dengan melakukan Tanya jawab 

secara langsung kepada narasumber, saksi atau pelaku yang memiliki 

informasi mengenai keterkaitanya dengan suatu masalah yang hendak 

diteliti oleh peneliti. 

 

Teknik Interwiew atau wawancara bila mengacu pada pengertian atau 

pendapat para ahli, menyebutkan bahwa : wawancara adalah suatu 

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan 

proses tanya jawab lisan, yang dimana dua orang atau lebih saling 

berhadapan secara fisik. (Kartono dalam Jonathan Sarwono,  2010 : 34) 

Sementara itu dalam sebuah wawancara dapat dilakukan dengan 

berbagai macam pedoman. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan 

secara garis besar bahwa dalam suatu wawancara dapat dilakukan atas 

dua macam, yakni : 

a. Pedoman Wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman 

wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. 

b. Pedoman Wawancra terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. 

 (Suharsimi Arikunto, 2006 : 227) 
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Dengan adanya pengertian tersebut, maka dalam hal ini peneliti secara 

sederhana dapat menyimpulkan mengenai teknik interview atau 

wawancara, yaitu suatu teknik yang digunakan oleh seseorang dengan 

maksud untuk mengorek atau menggali informasi dari narasumber, saksi 

atau pelaku mengenai suatu informasi yang akan menjadi objek 

penelitian dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung. 

 

3.4 Uji Validitas 

Uji validitas atau yang dapat diartikan sebagai uji mengenai ke validtan, 

kebenaran dan keabsahan data, merupakan suatu serangkaian dari proses 

penelitian yang tentunya digunakan sebagai cara bagi seorang peneliti didalam 

menguji sumber atau hasil dari sebuah data penelitian yang telah diperoleh. Uji 

validitas tentu merupakan suatu serangkaian proses yang wajib untuk 

dilakukan oleh seorang peneliti, mengingat dengan digunakannya cara inilah 

sebuah hasil dari penelitian dapatlah dinyatakan ilmiah apabila data yang 

diolah sesuai dengan keadaannya. 

 

Secara garis besar, bila mengacu pada pengertian “Validitas”, Menurut 

Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul “Prosedur Penelitian : Suatu 

Pendekatan Praktik” menyebutkan mengenai pengertian validitas sebagai 

berikut : 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu Instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah.” (Suharsimi Arikunto, 

2010 : 211) 
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Dengan demikian maka sudah sangatlah sesuai apabila kunci dari keabsahan 

penelitian ilmiah tersebut dapat ditentukan dengan penggunaan Uji validitas 

pada setiap data-datanya. Oleh sebab itulah, maka suatu penelitian dapat 

dinyatakan ilmiah apabila data yang digunakan valid, sesuai dengan keadaan 

suatu objek yang menjadi sasaran dalam penelitian. 

 

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dapat diperoleh dengan beberapa 

teknik, seperti : Teknik Triangulasi, Teknik Trasferbilitas, Teknik Audibilitas 

(dependadibilitas), Teknik Konfirmabilitas dan Teknik Kredibilitas. Beberapa 

teknik penelitian kualitatif tersebut apabila dipaparkan pengertiannya secara 

sederhana maka dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

Teknik Triangulasi merupakan suatu teknik penelitian kualitatif yang sering 

digunakan oleh peneliti dalam menentukan data-data penelitian yang akan 

diolah. Dalam pengertiannya, teknik triangulasi menurut Suwardi Endraswara 

menyebutkan sebagai berikut : 

“Triangulasi artinya mengulang atau mengklarifikasi dengan berbagai 

sumber. Jika yang diperlukan triangulasi data, dapat dilakukan dengan 

cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Orang yang terlibat 

dapat dimintai keterangan lebih lanjut tentang data yang diperoleh. Jika 

triangulasi pada aspek metode perlu meninjau ulang metode yang 

digunakan (dokumentasi, observasi, catatan lapangan dan lain-lain).” 

(Suwardi Endraswara, 2009:224) 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam hal ini peneliti dapatlah 

menyimpulkan secara sederhana bahwa teknik Triangulasi merupakan suatu 

teknik yang dimana dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap data-
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data baik tertulis maupun lisan yang kemudian data-data tersebut dapat 

dijadikan pembanding sebagai bahan penelitian.  

 

Sementara itu mengenai pengertian teknik trasferbilitas dan audibilitas bila 

mengacu pada pengertianya menurut Suwardi Endraswara, menyebutkan 

beberapa pengertiannya menjadi beberapa hal sebagai berikut : 

 

Pertama, teknik Trasferbilitas merupakan suatu teknik validitas eksternal yang 

dapat digunakan dalam menentukan keabsahan dari data kualitatif yang 

dimana penentuan tersebut dapat berupa keteralihan. Kedua, teknik Audibilitas 

dan Konfirmabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan dalam suatu 

penelitian yang diharapkan akan menghasilkan data-data yang konsisten 

dengan sekurang-kurangnya memiliki kesamaan hasil bila diulang kembali 

mengenai proses penelitannya oleh orang lain. (Suwardi Endraswara, 2006 : 

212) 

 

Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi 

dalam melakukan pengolahan-pengolahan atau tata cara dalam memperoleh 

data-data penelitian. Hal ini tentu dikarenakan Teknik triangulasi dinilai oleh 

peneliti memiliki hubungan yang sesuai dengan tema yang diambil oleh 

peneliti serta memiliki kelebihan bagi peneliti dalam melakukan 

penyederhanaan dan pengolahan data.  
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3.5  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

memberikan suatu pemahaman mengenai suatu data yang akan di kaji. Analisis 

data menurut Matt Holland, menyebutkan bahwa analisis data adalah suatu 

proses menata, menyetrukturkan dan memaknai data yang tidak teratur. (Matt 

Holland dalam C. Daymon dan Immy Holloway, 2008 : 368) 

 

Jadi dengan berlandaskan pengertian tersebut, maka peneliti dalam hal ini 

dapatlah mengambil sebuah pemahaman secara sederhana mengenai teknik 

analisis data. Pemahaman peneliti mengenai teknik analisis data yaitu 

merupakan suatu proses yang dimana seorang peneliti melakukan proses 

penataaan secara menyeluruh terhadap setiap data yang diperoleh selama 

dalam penelitianya, baik berupa dokumen-dokumen atau informasi lisan yang 

kemudian hasil dari temuanya akan dikaji kembali dan dituliskan kedalam 

suatu laporan ilmiah yang tersusun secara sistematis. 

 

Dalam suatu penelitian, adanya teknik analisi data tentu merupakan suatu hal 

yang penting, sebab dalam hal inilah suatu data yang terkumpul akan diolah 

untuk menjadi suatu data yang singkron dan tersusun secara rapih. Dalam 

teknik analisis data, dapatlah dibedakan atas dua jenis data, yakni data 

kualitatif dan data kuatitatif. Kedua teknik analisis data tersebut pada 

perinsipnya dapatlah diartikan sebagai berikut : 
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1. Teknik Analisis Kualitatif, yakni menggunakan proses berfikir iduktif, 

dan untuk menguji teknik hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban 

sementara terhadap masalah yang diteliti.  

2. Teknik Analisis Kuantitatif, disebut juga dengan teknik statistic dan 

digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka, baik hasil 

pengukuran maupun hasil mengubah data kuliatatif menjadi data 

kuantitatif. (Usman Rianse dan Abdi, 2009 : 229) 

 

Berdasarkan atas pengertian jenis data tersebut, maka dalam penelitian ini jenis  

teknik analisis data yang akan digunakan adalah data analisis kualitatif yang 

dinilai oleh peneliti memiliki kesesuaian dengan proses yang akan dilakukan 

peneliti dalam mengolah dan menemukan hasil dari data penelitian. 
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