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III METODE PENELITIAN

1. Metode yang digunakan

Metode penelitian sangat diperlukan untuk menentukan data dan pengembangan

suatu pengetahuan dan serta untuk menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan.

Metode penelitian menurut Joko Subagyo merupakan jalan yang berkaitan dengan

cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga

dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran

atau tujuan pemecahan permasalahan (P. Joko Subagyo, 2006: 1).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian

merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu

permasalahan, sehingga metode penelitian sangat dibutuhkan dalam memecahkan

suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian historis, karena penelitian ini mengambil objek

dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu.

Menurut Luis Gotschalk yang dimaksud dengan metode historis adalah :

Sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis dimaksud untuk memberi secara

efektif dalam mengumpulkan bahan-bahan sejarah. Menilai secara kritis dan
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kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya, biasanya dalam

bentuk tertulis. (Gotschalk,1986:10).

Menurut metode historis Muhammad Nazir adalah penyelidikan yang kritis

terhadap keadaan-keadaan perkembangan serta pengalaman di masa lampau, dan

menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber

sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. (Mohammad

Nasir, 1984 : 85).

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode

historis adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan suatu data atau bahan

yang telah ditulis yang berisi tentang peristiwa atau kejadian di masa lalu, yang

disusun melalui proses ilmiah secara kronologi, sistematis dan saling berkaitan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menempuh penelitian ini

adalah:

1. Heuristik, yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau.
2.   Kritik, yaitu menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati baik isi maupun

betuknya.
3. Interpretasi, yaitu menentukan makna saling berhubungan dari fakta-

fakta yang diperoleh itu.
4.   Historiografi, yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam

bentuk kisah. (Notosusanto, 1984 : 36).

Berdasarkan langkah-langkah metode sejarah yang diungkapkan oleh Nugroho

Notosusanto, maka dapat dijelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Heuristik, adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber

sejarah. proses yang dilakukan penulis dalam heuristik adalah mencari

sumber- sumber data dan fakta yang berasal dari pustaka yang dapat

dijadikan literatur dalam penulisan.
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2.   Kritik, adalah menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli atau palsu

dan apakah dapat digunakan atau sesuai dengan tema dalam penelitian.

Proses ini dilakukan penulis dengan memilah-milah dan menyesuaikan

data yang penulis dapatkan dari heuristik dengan tema yang akan penulis

kaji, dan arsip atau data yang diperoleh penulis telah diketahui

keasliannya.

3. Interpretasi, pada bagian ini setelah mendapat fakta-fakta yang

diperlukan maka kita merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan

yang masuk akal, dalam hal ini penulis berupaya untuk menganalisis data

dan fakta yang telah diperoleh dan dipilah yang sesuai dengan kajian

penulis.

4.   Historiografi, adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil

penelitian, dalam hal ini penulis membuat laporan hasil penelitian berupa

penulisan skripsi dari apa yang didapatkan penulis.

2.   Variable Penelitian

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan variable adalah obyek suatu

penelitian atau segala sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian

(Suharsini Arikunto, 2002 : 91). Menurut Mohammad Nasir, variable adalah

konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Mohammad Nasir, 1984:149).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa variabel adalah segala

sesuatu yang berhubungan dengan obyek yang menjadi bahan penelitian. Dalam

hal ini variabel penelitian juga sering disebut dengan faktor yang berperan dalam
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suatu peristiwa yang akan kita jadikan obyek penelitian. Variable yang digunakan

dalam penelitian ini adalah variable tunggal yaitu pengaruh dari Tragedi Angke

tahun 1740 pada bidang sosial ekonomi di Batavia.

3.   Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti maka,

peneliti menggunakan 2 teknik penggumpulan data yaitu teknik kepustakaan dan

teknik dokumentasi.

a.    Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau

sumber-sumber data yang diperlukan dari perpustakaan, yaitu dengan cara

mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan

penulis teliti. Koentjaraningrat menyatakan bahwa studi pustaka merupakan

cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam

material yang terdapat diruangan perpustakaan misalnya, koran, naskah,

majalah, catatan-catatan,  kisah  sejarah,  dokumen  dan  sebagainya yang

relevan dengan penelitian. (Koentjaraningrat, 1983:420).

Oleh karena dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari literatur-literatur

ilmiah maka kegiatan studi pustaka atau teknik kepustakaan ini menjadi

sangat penting terutama dalam penelitian kualitatif. (Nawawi, 1993:133).

Melalui studi pustaka ini penulis berusaha mengumpulkan berbagai macam

informasi yang menunjang dalam penyelesaian masalah, selain itu melalui
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studi pustaka ini terdapat teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang

akan dapat dianalisis oleh penulis dan akan dijadikan landasan penelitian.

b. Teknik Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto teknik dokumentasi yaitu pencarian data

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda (Suharsini Arikunto,

1989:188).

Sementara menurut Hadari Nawawi, teknik dokumentasi adalah cara

mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan

termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum yang

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Hadari Nawawi, 1993:134).

Dari pendapat para ahli di atas, dalam melakukan pengumpulan data tidak

hanya menggunakan bahan-bahan berupa literatur atau buku-buku yang ada

di perpustakaan, tetapi juga peneliti harus mencari bukti-bukti atau sumber-

sumber yang lain berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti atau

arkeologi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

4.   Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah adalah teknik kualitatif.

Analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki

karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan

sebagaimana adanya. (Nawawi, 1993: 174).
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Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses

pengumpulan data. Menurut tulisan dari Miles dan Huberman yang dikutip H.B.

Sutopo, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:

1. Reduksi data yaitu sebuah proses pemulihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabsrakan dan transformasi data yang  muncul dari
catatan di lapangan. reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang tajam,
menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu serta
mengorganisir data sampai akhirnya bisa menarik kesimpulan.

2. Penyajian data yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun,
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi
dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam penganalisis atau mengambil
tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian
tersebut.

3.   Verifikasi data yaitu menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua
makna-makna yang  muncul  dari  data sudah  diuji kebenarannya,
kekokohannya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang
jelas kegunaannya dan kebenarannya (H.B. Sutopo, 2006: 113).
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