
III. METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode adalah cara atau jalan yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan suatu

permasalahan di dalam  suatu kegiatan  penelitian. Metode yang berhubungan

dengan ilmiah adalah yang menyangkut masalah cara kerja, yakni cara kerja untuk

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin Sayuti,

1989: 32).

Menurut Winarno Surakhman, metode merupakan cara utama yang dipergunakan

untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis

dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu (Winarno surakhman, 1982:

131).

Berdasarkan pendapat di atas, maka pengertian metode adalah suatu cara ilmiah

yang digunakan atau dipakai untuk memahami, menguji dan memecahkan

permasalahan suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dengan

menggunakan alat dan teknik tertentu sehingga hasil yang diperoleh bisa

dipertanggung jawabkan dan mencapai tujuan yang diharapkan.
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1. Metode yang digunakan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian historis.

Nugroho Notosusanto mengemukakan bahwa Metode penelitian historis

merupakan:

Adapun maksud dari penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah
dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik
untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa
lalu, terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian
atau masa sekarang dalam hubungan dengan kejadian atau keadaan masa lalu,
dan kemudian hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan keadaan atau
kejadian yang akan datang. Pendapat lain menyebutkan bahwa metode
histories adalah sekumpulan prinsip-prinsip aturan yang sistematis yang
dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha
mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian
menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya (Nugroho Notosusanto,
1984 ; 10).

Menurut Mohammad Nasir metode historis adalah penyelidikan yang kritis

terhadap keadaan-keadaan perkembangan serta pengalaman dimasa lampau dan

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

sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut (M. Nasir, 1989;

55).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diambil pengertian metode

historis adalah proses penyelidikan secara kritis melalui beberapa langkah

sistematis, mengumpulkan, menilai, menginterpretasikan fakta-fakta sejarah untuk

kemudian melakukan penulisan sehingga mendapatkan gambaran kehidupan di

masa lampau.
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Menurut Nugroho Notosusanto ada empat langkah yang dapat digunakan untuk

melakukan penelitian dengan menggunakan metode historis yaitu:

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

2.     Kritik adalah menyelidiki apakah jejak sejarah itu asli atau palsu
3. Interpretasi adalah setelah mendapat fakta-fakta yang diperlukan

maka kita harus merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan
yang masuk akal

4. Historiografi adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan
hasil penelitian (Notosusanto, 1984 ; 11).

Berdasarkan pendapat diatas, maka langkah-langkah yang dilakukan peneliti

adalah sebagai berikut:

1. Heuristik : Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap

data-data yang diperlukan atau yang berhubungan dengan

penilitian, berupa buku-buku yang berkaitan dengan

Hubungan Perdagangan Banten-Lampung Pada Tahun

1525-1619. Kegiatan ini dilakukan di Perpustakan Unila,

Perpustakaan Daerah Lampung, Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Banten, Perpustakaan Balai Pelestarian

Peninggalan Purbakala Serang Provinsi Banten. Selain

dari buku-buku, data-data yang diperlukan juga diperoleh

dari  internet.

2.   Kritik : Setelah data terkumpul, kegiatan peneliti selanjutnya

adalah melakukan kritik terhadap sumber valid atau tidak,

serta layak dan menunjang kegiatan penelitian yang

dilakukan. Penulis akan memilih sumber-sumber seejarah

tersebut sesuai dengan kebutuhan penulis.
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3. Interpretasi : Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap

data-data yang telah didapatkan dan selanjutnya peneliti

berusaha untuk melakukan analisis data atau melakukan

pembentukan konsep dan generalisasi sejarah.

4. Historiografi : Pada tahap terakhir ini, peneliti melakukan penyusunan

atau penuangan ke dalam bentuk tulisan mengenai

Hubungan Perdagangan Banten-Lampung Pada Tahun

1525-1619.

B. Variabel Penelitian

Variabel merupakan objek penelitian atau kondisi – kondisi serta karakteristik

yang oleh eksperimen dimanipulasikan, dikontrol dan diobservasikan (Jhon W.

Best, 1982; 82). Menurut Sumardi Suryabrata, variabel dapat diartikan sebagai

suatu gejala yang akan dijadikan objek pengamatan (Sumadi Suryabrata, 1989;

126). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi variabel adalah gejala-gejala yang

menunjukan variasi baik dalam jenis maupun dalam tingkatnya (Sutrisno, 1979;

260).

Berdasarkan pengertian di atas tadi, maka yang dimaksud dengan variabel adalah

sebuah objek yang mempunyai nilai dan menjadi pusat pehatian dalam sebuah

penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable tunggal

dengan Objek yang dikaji adalah Hubungan Ekonomi, Sosial dan Budaya Banten-

Lampung Pada Tahun 1511-1619
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C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini

adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi.

1. Teknik Kepustakaan.

Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data

dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materil yang terdapat diruang

perpustakaan misalnya dalam bentuk, koran, majalah, naskah, catatan-catatan,

kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian

(Koentjoroningrat, 1986; 81 ).

Teknik kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai karya tulis, seperti

buku-buku jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kabar terbitan masa lalu untuk

merangkai saran-saran tindakan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi pada

masa sekarang di lingkungan tertentu (Nawawi, 1994; 94).

Kepustakaan adalah teknik  penulisan yang  menggunakan cara mengumpulkan

data dan informasi dengan bantuan media berupa koran, majalah, naskah, catatan-

catatan, kisah sejarah, dokumen, jurnal, ensiklopedia yang relevan dengan

penelitian. Hal itu karena data dan informasi dalam teknik kepustakaan biasanya

berupa karya tulis.

2.         Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa serangkaian subjek

yang di dokumentasikan (Winarno Surakhmat, 1968: 261).
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Menurut Hadari Nawawi teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data

melalui sumber tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori,

dalil-dalil atau hokum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

yang akan diteliti (Hadari Hawawi, 1993:134).

Berdasarkan pengertian dokumentasi yang telah dikemukakan di atas maka

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang  berupa catatan-catatan

penting, surat kabar, gambar, notulen rapat, agenda, dan lain-lain..

D. Teknik Analisis Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan demikian

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data kualitatif yang berupa fenomena-fenomena dan kasus-kasus dalam bentuk

laporan dan karangan para sejarawan, sehingga memerlukan pemikiran yang teliti

dalam menyelesaikan masalah penelitian.

P. Joko Subagyo mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah data yang

berupa informasi, uraian, dalam bentuk bahasa, prosa kemudian dikaitkan dengan

data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau

sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada dan sebaliknya (P.

Joko Subagyo, 1997: 106).

Penggunaan data kualitatif lebih memudahkan peneliti untuk mengikuti dan

memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup

pikiran orang-orang setempat serta memperoleh penjelasan yang banyak dan

bermanfaat (Miles dan Huberman, 1992 ; 77).
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Tahapan–tahapan dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberman meliputi :

1. Reduksi data yaitu sebuah proses pemulihan, pemuatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari

catatan di lapangan. Yang dilakukan peneliti dalam proses reduksi data

adalah membuat ananlisis yang tajam, menggolongkan,, mengarahkan

serta membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data sampai

akhirnya bisa menarik sebuah kesimpulan

2. Penyajian data yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi

tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Dalam tahap penyajian data, peneliti mencoba

untuk menyajikan data tersebut agar mudah dipahami apa yang terjadi

dan yang harus dilakukan. Sehingga tindakan yang diambil sesuai

dengan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

3. Verivikasi data. Dalam tahapan terakhir yaitu verivikasi data, penulis

menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna

yang muncul dari data sudah diuji kebenarannya, kekokohannya dan

kecocokannya sehingga akan  diperoleh suatu  kesimpulan yang jelas

kegunaan dan kebenarannya (Miles dan Huberman, 1992 ; 28).
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