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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini secara umum merupakan pemaparan mengenai metodologi 

penulisan yang digunakan dalam mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan judul skripsi “Batavia Baru di Weltevreden : Suatu Kajian Historis 

Pemindahan Pusat Kota pada Abad ke-19”. Metode yang peneliti gunakan adalah 

metode yang umum digunakan dalam penulisan sejarah, yaitu metode historis 

dengan studi literatur dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. 

Seluruh kegiatan peneliti secara garis besar dapat digolongkan dalam tiga tahap, 

yaitu: persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan laporan penelitian. 

 

3.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Berikut ini akan dikemukakan metode penulisan serta teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Batavia Baru di 

Weltevreden : Suatu Kajian Historis Pemindahan Pusat Kota pada Abad ke-19”. 

 

3.1.1 Metode Penulisan  

Metode penulisan adalah prosedur, teknik atau cara-cara yang digunakan 

dalam suatu penyelidikan (Sjamsuddin, 2007, hlm. 15). Metode yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah metode historis. Metode historis ini dipilih 

karena skripsi ini merupakan suatu kajian sejarah yang data-datanya diperoleh 

dari jejak-jejak yang ditinggalkan dari suatu peristiwa masa lampau. Garraghan 

dalam buku Metodologi Penulisan Sejarah karya Abdurahman (2007, hlm. 53) 

mengungkapkan bahwa metode historis diartikan sebagai seperangkat aturan dan 

prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, 

menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai 

dalam bentuk tulisan. Senada dengan hal tersebut, Louis Gottschalk (1986, hlm. 

32) menjelaskan bahwa metode historis merupakan proses menguji dan 



44 

 

 
Mega Destatriyana, 2015 
Batavia baru di Weltevreden 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau untuk kemudian 

dituliskan berdasarkan fakta yang diperoleh. 

Tahapan  penulisan  sejarah  juga  diungkapkan  oleh  Ismaun  (2005,  hlm. 

125-131) yang terdiri dari heuristik yaitu pengumpulan sumber, kritik yang terdiri 

dari kritik eksternal dan internal, interpretasi, dan historiografi atau penulisan 

sejarah. Sjamsuddin (2007, hlm. 89) mengemukakan bahwa setidaknya ada enam 

langkah yang harus ditempuh dalam suatu penulisan sejarah, yaitu : 

1. Memilih topik yang sesuai. 

2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik. 

3. Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan 

dengan topik yang ditemukan ketika penulisan sedang berlangsung. 

4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan 

(kritik sumber). 

5. Menyusun hasil-hasil penulisan (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola 

yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

6. Mengkaji dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada pembaca sehingga dapat dimengerti 

sejelas mungkin. 

Sementara itu, Gottschalk (1986, hlm. 18) menyebutkan empat langkah 

yang harus ditempuh dalam suatu penulisan sejarah, yaitu : 

1. Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan 

bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan. Langkah ini disebut pula 

heuristik. 

2. Menyingkirkan bahan-bahan tertulis (atau bagian-bagian daripadanya) 

yang tidak autentik. Langkah ini disebut dengan kritik/ferifikasi. 

3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan 

yang autentik, atau disebut sebagai interpretasi. 

4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau 

penyajian yang berarti, atau dikenal pula dengan historiografi. 

Berdasarkan tahapan penulisan sejarah yang telah diungkapkan oleh 

beberapa ahli tersebut, maka dalam skripsi yang berjudul “Batavia Baru di 

Weltevreden : Suatu Kajian Historis Pemindahan Pusat Kota pada Abad ke-19” 

ini peneliti menempuh tahapan penelitian yang diungkapkan oleh Ismaun. 
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Tahapan tersebut terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

1. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heurishein yang berarti 

menemukan. Abdurahman (2007, hlm. 64) mengutip pendapat Renier yang 

menjelaskan bahwa heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan ilmu, oleh 

karena itu, heuristik tidak memiliki aturan-aturan umum. Heuristik sering kali 

merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan merinci 

bibliografi  atau  mengklasifikasi  dan  merawat catatan-catatan. Sjamsuddin 

(2007, hlm. 86) mengungkapkan bahwa heuristik adalah suatu kegiatan mencari 

sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi 

sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. 

Mengenai masalah utama yang dibahas dalam skripsi ini, peneliti 

melakukan usaha pencarian dan pengumpulan sumber tertulis maupun peta yang 

relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber-sumber tertulis yang 

digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam buku-buku, artikel jurnal, skripsi, 

disertasi, makalah, serta artikel internet. Sumber-sumber tersebut merupakan 

sumber yang berhubungan dengan masalah utama yang diangkat dalam skripsi ini, 

yaitu tentang perkembangan kota dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di 

Welteveden dan sekitarnya pada abad ke-19. 
 

 

2. Kritik Sumber 

Tahap selanjutnya setelah peneliti mendapatkan sumber-sumber yang 

dianggap relevan dengan penelitian yang dikaji adalah melakukan kritik terhadap 

sumber-sumber yang telah berhasil dikumpulkan baik yang berupa buku, gambar, 

dan peta maupun jurnal ilmiah, artikel, makalah, skripsi, disertasi, serta dokumen 

lain yang didapatkan dari internet. Sjamsuddin (2007, hlm. 131) menyatakan 
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bahwa seorang sejarawan tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum 

dan tertulis pada sumber-sumber yang diperoleh. Melainkan harus menyaringnya 

secara kritis, terutama terhadap sumber pertama atau yang disebut juga sebagai 

sumber  primer,  agar  terjaring fakta-fakta yang menjadi pilihannya. Ismaun 

(2005, hlm. 48) menambahkan bahwa dalam tahap ini timbul kesulitan yang 

sangat besar dalam penelitian sejarah, karena kebenaran sejarah itu sendiri tidak 

dapat didekati secara langsung dan karena sifat sumber sejarah juga tidak lengkap 

serta kesulitan menemukan sumber-sumber yang diperlukan dan dapat dipercaya. 

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa tidak semua sumber yang ditemukan 

dalam tahap heuristik dapat menjadi sumber yang digunakan oleh peneliti, tetapi 

harus disaring dan dikritisi terlebih dahulu.  

Abdurahman (2007, hlm. 68) menjelaskan bahwa verifikasi atau kritik 

sumber ini bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini, 

dilakukan uji keabsahan tentang keaslian (autentisitas) yang dilakukan melalui 

kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang 

ditelusuri melalui kritik intern. Sjamsuddin (2007, hlm. 105) menambahkan 

bahwa fungsi kritik sumber bagi sejarawan erat kaitannya untuk mencari 

kebenaran. Pada tahap ini sejarawan dihadapkan pada benar dan salah, 

kemungkinan dan keraguan. Dengan demikian kritik sumber dikelompokkan 

dalam dua bagian yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal 

menitikberatkan pada aspek-aspek luar sumber sejarah, sedangkan kritik internal 

lebih kepada isi (content) dari sumber sejarah. 

Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau cara pengujian 

terhadap  aspek-aspek  luar  dari sumber sejarah. Menurut Abdurahman (2007, 

hlm. 68-69) aspek eksternal bertujuan untuk menilai otentisitas dan integritas 

sumber. Aspek-aspek luar tersebut bisa diuji dengan pertanyaan-pertanyaan 

seperti: kapan sumber itu dibuat? di mana sumber itu dibuat? siapa yang 

membuatnya? dari bahan apa sumber itu dibuat? dan apakah sumber itu asli atau 

tidak? Pada sumber buku, jurnal ilmiah, artikel, dan makalah maka kritik eksternal 
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diterapkan pada latar belakang peneliti, tahun penulisan serta kritik yang berkaitan 

dengan keadaan fisiknya. 

Kritik eksternal menurut Ismaun (2005, hlm. 50) adalah kritik yang 

bertujuan untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan aspek isinya, 

kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Isinya dinilai dengan 

membandingkan kesaksian-kesaksian di dalam sumber dengan kesaksian- 

kesaksian dari sumber lain. Kredibilitas sumber (sejauh mana dapat dipercaya), 

diuji dengan mengadakan penelitian intrinsik terhadap sumber dengan 

mempersoalkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian diambillah 

fakta-fakta sejarah melalui perumusan data yang didapat, setelah diadakan 

penelitian terhadap evidensi-evidensi dalam sumber. 
 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan langkah selanjutnya setelah dilakukannya kritik dan 

analisis sumber. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan keterangan yang diperoleh 

dari sumber sejarah berupa fakta-fakta yang terkumpul dari sumber-sumber 

primer maupun sekunder dengan cara menghubungkan dan merangkaikannya 

sehingga tercipta suatu fakta sejarah yang sesuai dengan permasalahan penelitian. 

Interpretasi terhadap sumber adalah penting, mengingat sumber-sumber yang 

didapatkan oleh peneliti cukup beragam dan jumlahnya cukup banyak. 

Interpretasi sejarah atau yang biasa disebut dengan analisis sejarah 

merupakan tahap dimana peneliti melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang 

diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Kemudian bersama-sama dengan teori-

teori disusunlah fakta-fakta sejarah itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. 

Terdapat dua metode yang digunakan yaitu analisis yang berarti menguraikan dan 

sintesis yang berarti menyatukan. Kedua metode tersebut dipandang sebagai 

metode utama di dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 2003, hlm. 100). Gottschalk 

dalam Ismaun (2005, hlm. 56) menambahkan bahwa interpretasi atau penafsiran 

sejarah itu memiliki tiga aspek penting. Pertama, analisis-kritis yaitu 

menganalisis struktur intern dan pola-pola hubungan antar fakta-fakta. Kedua, 
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historis-subtantif yaitu menyajikan suatu uraian prosesual dengan dukungan fakta-

fakta yang cukup sebagai ilustrasi suatu perkembangan. Sedangkan ketiga adalah 

sosial-budaya yaitu memperhatikan manifestasi insane dalam interaksi dan 

interrelasi sosial-budaya. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti untuk 

mengkaji permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan interdisipliner dengan 

menggunakan teori dari ilmu Geografi. 
 

 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan usaha mensintesiskan seluruh hasil penelitian atau 

penemuan yang berupa data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu penulisan 

yang utuh, baik itu berupa karya besar maupun hanya berupa makalah kecil 

(Sjamsuddin, 2007, hlm. 156).  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Ismaun 

(2005, hlm. 28) mengungkapkan bahwa historiografi ialah usaha untuk 

mensintesiskan data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas 

dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tahap historiografi yang peneliti lakukan 

adalah dalam bentuk tulisan yang sebelumnya telah melalui tahapan pengumpulan 

dan penafsiran sumber-sumber sejarah. Fakta-fakta yang peneliti peroleh 

kemudian disajikan menjadi satu kesatuan tulisan dalam skripsi yang berjudul 

“Batavia Baru di Weltevreden : Suatu Kajian Historis Pemindahan Pusat Kota 

pada Abad ke-19” dan disusun berdasarkan sistematika penulisan karya ilmiah 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

 
 

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan studi 

literatur. Studi literatur merupakan teknik mengumpulkan sumber yang relevan 

terhadap penelitian yang peneliti kaji, yaitu yang berasal dari sumber buku, jurnal 

ilmiah, skripsi, disertasi, makalah, serta artikel. Selain itu digunakan pula studi 

dokumentasi dari sumber yang berupa gambar dan peta yang berhubungan dengan 

permasalahan utama yang dikaji, yaitu tentang perkembangan kota dan kehidupan 

sosial-ekonomi masyarakat di Weltevreden dan sekitarnya pada abad ke-19. 
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Penggunaan metode historis dalam penelitian ini didukung juga dengan 

digunakannya pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner merupakan 

pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu sosial secara berimbang, tanpa ada 

yang dominan. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan ilmu bantu atau 

auxilliary sciences atau sister disciplines (Ismaun, 2005, hlm. 62). Ilmu bantu 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Ilmu Geografi, yang dalam hal 

ini adalah Geografi yang fokus terhadap kajian di perkotaan. 

Mempelajari mengenai kota, para ahli Geografi mengenal pokok-pokok 

yang terdiri dari bagaimana asal-usul serta pertumbuhan kota tersebut, alasan 

lahirnya kota tersebut, bagaimana seluk-beluk fungsinya, apa efek yang 

ditimbulkannya, dan seberapa jauh kota mempengaruhi masyarakat atau 

sebaliknya. Para ahli Geografi ini juga membahas kota ini melalui empat jenis 

pendekatan. Pendekatan yang dikemukakan oleh John R. Short tersebut adalah: 

1. Pendekatan ekologis. Secara khusus ditelaah bagian-bagian kota yang 

disebut bilangan (neighbourhood) serta pola spasial dari struktur 

masyarakatnya. Pendekatan ini memunculkan teori konsentris pada kota. 

Selanjutnya ekologi manusia diterapkan dalam pembahasan kehidupan 

kota. 

2. Pendekatan neo-klasik atau otonomi politis. Penddekatan ini berkiblat 

pada pendekatan neo-klasik dalam ilmu ekonomi, yang memandang 

ekonomi masyarakat sebagai sistem yang harmonis. Para ahli Geografi 

ingin mengerti bagaimana persebaran tata guna tanah di dalam kota 

bertalian dengan pemaksimalan pemanfaatannyayang menguntungkan 

bagi masyarakat penghuninya.  

3. Pendekatan perilaku. Ini menyangkut persepsi manusia kota terhadap 

kota itu sendiri sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap 

sesuatu. 

4. Pendekatan strukturalis. Di sini (paham marxistis) kota dan gejala 

perkotaan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan gejala sosial. 

Keputusan yang diambil oleh para individu dianggap muncul dari proses 

sosial-ekonomiyang terstruktur dengan latar belakang lingkungan yang 

khas. 

 

Berdasarkan empat buah pendekatan yang digunakan dalam membahas sebuah 

kota, peneliti merasa perlu menggunakan ilmu bantu ini dalam kajian mengenai 

kota Weltevreden pada abad ke-19. Ilmu Geografi ini membantu peneliti dalam 
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menemukan teori-teori yang berhubungan dengan struktur kota. Teori tersebut 

terdiri dari Teori Sektor Radial, Teori Konsentris, dan Teori Multiple Nuclea. 

Teori struktur kota tersebut kemudian diaplikasikan untuk melihat bagaimana 

struktur kota Weltevreden pada abad ke-19. 

Selain ilmu bantu Geografi Perkotaan, peneliti juga menggunakan ilmu 

bantu Sosiologi dalam penyusunan skripsi ini. Ilmu bantu Sosiologi 

memungkinkan peneliti dalam menganalisis kehidupan sosial masyarakat yang 

menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Hal-hal yang berkaitan dengan ilmu 

bantu Sosiologi yang dibahas dalam skripsi ini antara lain mengenai pelapisan 

sosial masyarakat, interaksi sosial antar kelompok masyarakat, serta perubahan 

sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat kota Weltevreden pada abad ke-19. 

 

 

3.2 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian merupakan titik awal dalam suatu tahapan penelitian. 

Persiapan penelitian ini perlu disiapkan secara matang. Tahap ini dilakukan 

dengan beberapa langkah yaitu tahap penentuan dan pengajuan tema penelitian, 

penyusunan rancangan penelitian, serta bimbingan. Secara lebih rinci, langkah-

langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

 
 

3.2.1 Pengajuan Tema Penelitian 

Sebelum pengajuan tema penelitian, hal yang dilakukan adalah memilih 

topik apa yang akan dikaji. Menurut Kuntowijoyo (2003, hlm. 91), pemilihan 

topik sebaiknya berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. 

Berdasarkan pendapat tersebut, pada langkah awal ini peneliti memilih topik 

mengenai Batavia. Pemilihan topik tersebut dipengaruhi juga oleh ketertarikan 

peneliti terhadap mata kuliah yang berhubungan dengan sejarah Indonesia, 

terutama sejarah kolonialisme Barat di Indonesia yang menjadi salah satu mata 

kuliah di Departemen Pendidikan Sejarah. Ketertarikan peneliti terhadap Batavia 
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berawal dari perjalanan yang dilakukan peneliti ke wilayah DKI Jakarta. Ketika 

itu peneliti berkesempatan berkeliling sebagian wilayah Jakarta dan kawasan Kota 

Tua. Peneliti terkesima dengan bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang 

ditemui selama melakukan perjalanan tersebut. Hal inilah yang membuat peneliti 

merasa tertarik untuk mengangkat tema mengenai Batavia, walaupun pada saat itu 

peneliti belum menemukan hal spesifik apa yang akan ditulis. 

Timbulnya ketertarikan peneliti terhadap Batavia kemudian semakin 

bertambah ketika banyak membaca buku serta melihat berbagai gambar yang 

menampilkan keindahan Batavia. Awalnya peneliti bermaksud menulis tentang 

pembantaian etnis Cina di Batavia pada tahun 1740, namun ternyata tema tersebut 

sudah pernah ditulis oleh mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah tahun 1992, 

sehingga peneliti harus mencari tema yang lain. Peneliti mencoba mencari lagi 

tema lain yang berkaitan dengan Batavia, hingga akhirnya ide itu muncul ketika 

peneliti menemukan sebuah peta master plan Batavia pada abad ke-19 di 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peneliti mencoba menghubungkan 

pengalaman melihat berbagai bangunan peninggalan kolonial di Jakarta dengan 

peta master plan tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk menulis tentang 

tatakota dan kehidupan sosial di Batavia pada abad ke-19.  

Peneliti mencoba mencari buku-buku dan sumber tertulis lainnya yang 

membahas mengenai tatakota dan kehidupan sosial di Batavia pada abad ke-19 

untuk selanjutnya menjadi referensi pembuatan proposal skripsi. Proposal yang 

telah dibuat kemudian dikonsultasikan dengan Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, 

M.Si selaku ketua Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS). Ketika itu, judul 

dan tema yang peneliti ajukan memang belum pernah ditulis oleh mahasiswa 

jurusan Departemen Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia. Berbagai kritik 

membangun juga disampaikan ketika peneliti melakukan konsultasi berkaitan 

dengan proposal skripsi tersebut, sesuai saran dari ketua TPPS akhirnya peneliti 

memutuskan untuk terlebih dahulu melakukan perbaikan terhadap proposal 

tersebut. Setelah menyelesaikan perbaikan proposal, pada bulan Januari 2014 

peneliti mengajukan judul proposal “Menengok Wajah Sang Ratu dari Timur : 
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Tatakota dan Kehidupan Sosial di Batavia pada Abad ke-19” untuk 

dipresentasikan dalam seminar proposal skripsi. 

 
 

3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan kerangka dasar dari suatu penelitian 

ilmiah. Rancangan penelitian ini tertuang dalam proposal skripsi yang tata cara 

pembuatannya telah dipelajari dalam mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah 

pada semester tujuh. Proposal skripsi yang disusun mengikuti kaidah-kaidah yang 

telah ditetapkan oleh bagian akademik Departemen Pendidikan Sejarah maupun 

Universitas Pendidikan Indonesia, terdiri dari : 

a. Judul penelitian  

b. Latar belakang masalah penelitian (kesenjangan antara idealita dan realita, 

dalam bentuk deskriptif).  

c. Rumusan masalah penelitian serta batasan masalah  

d. Tujuan penelitian  

e. Manfaat penelitian  

f. Kajian pustaka, merupakan penggunaan teori serta kajian terhadap buku 

yang digunakan dalam penelitian.  

g. Metode dan teknik penelitian  

h. Struktur Organisasi Skripsi 

i. Daftar pustaka  

Pada tanggal 16 Januari 2014, peneliti melaksanakan seminar proposal 

skripsi bersama beberapa rekan sesama mahasiswa Departemen Pendidikan 

Sejarah. Pada kesempatan ini, Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum ditunjuk sebagai 

calon pembimbing I dan Bapak Wawan Darmawan, M.Hum sebagai calon 

pembimbing II. Peneliti menyampaikan proposal skripsi dalam seminar tersebut, 

judul dan temanya adalah yang sesuai dengan yang sebelumnya peneliti ajukan 

pada Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi.  
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Peneliti mendapatkan banyak saran yang bermanfaat terkait proposal skripsi 

yang diajukan tersebut, baik dari calon pembimbing maupun dari dosen-dosen 

yang hadir dalam seminar tersebut. Saran yang disampaikan kepada peneliti pada 

saat itu diantaranya mengenai redaksi judul yang perlu diperbaiki lagi, kemudian 

tema mengenai tatakota dan kehidupan sosial di Batavia pada abad ke-19 masih 

terlalu luas sehingga perlu dipertimbangkan lagi pemilihan masalah utama dalam 

proposal skripsi tersebut. Saran lain yang peneliti dapatkan adalah mengenai 

sumber yang akan digunakan, terutama buku-buku maupun kemungkinan 

mendapatkan arsip dalam bahasa asing, dalam hal ini bahasa Belanda. 

Berdasarkan beberapa perbaikan yang disarankan tersebut, maka proposal yang 

peneliti ajukan tersebut dapat diterima TPPS dan lolos untuk dijadikan penelitian 

skripsi.  

Berbagai saran yang peneliti dapatkan ketika melaksanakan seminar 

proposal skripsi, kemudian dijadikan sebagai acuan untuk kembali melakukan 

perbaikan terhadap proposal tersebut. Akhirnya peneliti memilih judul baru 

“Batavia Baru di Weltevreden : Suatu Kajian Historis Pemindahan Pusat Kota 

pada Abad ke-19” yang peneliti ajukan untuk mendapatkan pengesahan. 

Pengesahan penelitian ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Departemen 

Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung No. 02/TPPS/JPS/PEM/2014. Bersama 

dengan surat keputusan tersebut, ditetapkan pula dosen pembimbing I yaitu Bapak 

Dr. Agus Mulyana, M.Hum dan dosen pembimbing II yaitu Bapak Wawan 

Darmawan, M.Hum. 

 

3.2.3 Mengurus Perizinan 

Penyusunan skripsi dengan masalah utama yang akan diangkat sesuai yang 

telah disebutkan sebelumnya, tentunya memerlukan berbagai sumber untuk 

menganalisisnya. Akan tetapi, karena metode yang digunakan adalah metode 

historis dengan tekniknya studi literatur dan studi dokumentasi, maka peneliti 

harus mencari sumber-sumber sejarah yang relevan. Peneliti membutuhkan 

kelengkapan admistrasi berupa surat pengantar keterangan penelitian demi 
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kelancaran pelaksanaan penelitian. Surat tersebut ditujukan kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan penelitian, surat-surat tersebut diantaranya digunakan 

untuk tahap pencarian sumber ke Arsip Nasional Republik Indonesia.  

 

3.2.4 Bimbingan 

Bimbingan merupakan salah satu langkah yang harus peneliti tempuh demi 

kelancaran sebuah penelitian skripsi. Bimbingan ini berupa kegiatan konsultasi 

yang dilakukan oleh peneliti secara berkala baik dengan dosen pembimbing I 

maupun dosen pembimbing II. Proses bimbingan ini sangat membantu peneliti 

dalam menentukan kegiatan penelitian, fokus penelitian, serta proses penelitian 

skripsi ini. Proses bimbingan ini membuka jalan bagi peneliti untuk melakukan 

diskusi dengan Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum selaku dosen pembimbing I 

dan Bapak Wawan Darmawan, M.Hum selaku pembimbing II mengenai berbagai 

permasalahan yang dihadapi selama penelitian ini dilakukan. 

Proses bimbingan yang peneliti lakukan dengan kedua dosen pembimbing 

dirasakan sebagai hal yang sudah tepat, mengingat keduanya berkompeten dalam 

tema kajian sejarah kolonial dan sosial. Konsultasi dilakukan guna memperoleh 

masukan-masukan yang akan sangat membantu dalam upaya penyelesaian skripsi 

ini. Konsultasi ini peneliti lakukan setelah sebelumnya menghubungi dosen 

pembimbing untuk kemudian menyusun jadwal pertemuan.  

Manfaat yang peneliti peroleh selama proses bimbingan adalah mengetahui 

kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Proses bimbingan ini 

juga memungkinkan peneliti untuk melakukan diskusi berkenaan dengan 

kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini untuk kemudian 

mendapatkan arahan dari kedua dosen pembimbing untuk mengatasi hal tersebut. 

Kegiatan bimbingan pertama yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 Juli 

2014, pada saat itu dengan dosen pembimbing II. Peneliti mengakui bahwa proses 

bimbingan ini cukup terkendala oleh beberapa hal sehingga sempat tertunda 

sekitar empat bulan lamanya. 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan tahapan berikutnya setelah peneliti 

merancang dan mempersiapkan penelitian. Peneliti melakukan empat tahap 

penelitian. Pelaksanaan penelitian ini berpedoman pada tahapan-tahapan yang 

terdapat dalam metode historis, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan 

historiografi. Secara lebih rinci, maka akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

3.3.1 Heuristik 

Berkaitan dengan penelitian ini, tahap heuristik yang dilakukan peneliti 

telah dimulai sekitar bulan Desember 2013. Peneliti menemukan beberapa sumber 

yang dapat digunakan dalam kajian tentang perkembangan kota dan kehidupan 

sosial-ekonomi masyarakat di Weltevreden dan sekitarnya pada abad ke-19, 

walaupun rumusan masalah mengalami perubahan setelah pelaksanaan seminar 

proposal skripsi. Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber 

tertulis yang berhubungan dengan perkembangan kota dan kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat di Weltevreden dan sekitarnya pada abad ke-19, baik berupa 

buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, disertasi, maupun artikel internet yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

Sebagai upaya pencarian dan pengumpulan sumber ini, peneliti mendatangi 

beberapa perpustakaan, yaitu Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia, dan Perpustakaan Batoe Api. Selain itu peneliti juga mencari 

sumber ke berbagai tempat penjualan buku seperti Gramedia, pasar buku Palasari, 

Lawang Buku, pameran buku di berbagai tempat, serta beberapa toko buku online 

yang menyediakan buku-buku yang peneliti butuhkan. Peneliti juga melakukan 

pencarian sumber melalui browsing internet untuk memperoleh sumber berupa 

jurnal ilmiah maupun artikel yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

Beberapa sumber juga peneliti dapatkan atas rujukan dari beberapa rekan. Peneliti 

pun tidak melewatkan untuk berkunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia 
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untuk mencoba menemukan berbagai arsip yang berkaitan dengan kajian dalam 

skripsi ini. 

Pada tahap heuristik ini peneliti telah menemukan berbagai sumber yang 

dapat digunakan dalam penelitian tentang perkembangan kota dan kehidupan 

sosial-ekonomi masyarakat di Weltevreden dan sekitarnya pada abad ke-19. 

Berbagai sumber tersebut berupa buku, artikel jurnal, makalah, skripsi, disertasi, 

gambar, dan artikel internet. Adapun sumber-sumber yang diperoleh dan relevan 

dengan penelitian ini beserta tempat peneliti mendapatkannya adalah sebagai 

berikut : 
 

1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, di perpustakaan ini peneliti 

mendapatkan beberapa buku yang berkaitan dengan sejarah kota-kota lama 

di Indonesia, kebijakan-kebijakan Gubernur Jenderal di Batavia, 

perkembangan kota-kota di Jawa pada abad ke-19, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan tempat-tempat yang terdapat di kota Batavia pada 

masanya. 

2. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, di perpustakaan ini 

peneliti mendapatkan ensiklopedia yang membahas cukup lengkap tentang 

Jakarta mulai dari sejarahnya hingga berbagai aspek kehidupan 

masyarakatnya, peneliti juga mendapatkan buku yang membahas mengenai 

tempat-tempat yang terdapat di kota Batavia, serta buku yang memberikan 

gambaran mengenai kehidupan keseharian masyarakat yang tinggal di kota 

Batavia. 

3. Perpustakaan Batoe Api Jatinangor, di perpustakaan ini peneliti 

mendapatkan buku yang memuat mengenai sejarah Jakarta dari masa 

peralihannya dari pihak kolonial hingga kurun waktu kemerdekaan, peneliti 

juga mendapatkan sebuah buku yang khusus membahas mengenai 

perkembangan kota Jakarta dari yang semula merupakan sebuah kota 

pelabuhan, kemudian berkembang menjadi kota kolonial, hingga menjadi 

Ibukota Negara Republik Indonesia, buku ini pun dilengkapi dengan 
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beberapa peta yang memperlihatkan arah perkembangan kota Batavia dari 

masa ke masa. 

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di perpustakaan ini peneliti 

mendapatkan buku yang memuat mengenai tempat-tempat bersejarah di 

Batavia lengkap dengan penjelasan dan fotonya. Peneliti juga mendapatkan 

sebuah karya tulis berupa disertasi yang membahas secara rinci mengenai 

kebijakan yang dilaksanakan oleh Daendels ketika menjabat sebagai 

Gubernur Jenderal di Batavia. 

5. Pameran buku di Universitas Padjadjaran Dipati Ukur, di tempat ini peneliti 

mendapatkan buku yang memberikan gambaran sejarah kota Jakarta beserta 

kehidupan masyarakatnya dalam berbagai bidang. Peneliti juga menemukan 

buku yang memberikan gambaran mengenai Batavia dari sudut pandang 

orang-orang Cina. 

6. Toko buku online www.alinbuku.com, dari toko buku online ini peneliti 

mendapatkan buku yang menggambarkan kota Batavia abad ke-19 yang 

sedang dipromosikan kembali dengan julukan Queen of the East. 

Selanjutnya dari  Komunitas Bambu online, peneliti mendapatkan buku 

memberikan gambaran mengenai kehidupan sosial masyarakat Batavia, 

terutama kelompok Eurasia. 

7. Ada pula buku yang didapatkan atas bantuan dari rekan peneliti, yaitu buku 

yang merupakan kumpulan esai dari beberapa peneliti tentang kota Batavia, 

masyarakatnya, hingga kebudayaan yang dimilikinya.  

8. Browsing internet membantu peneliti menemukan sumber berupa artikel 

jurnal dan makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. 

Makalah yang peneliti temukan membahas mengenai pengembangan 

wilayah Weltevreden pada abad ke-19, dan pembangunan kawasan militer 

di Meester Cornelis. Sementara artikel jurnal yang peneliti temukan 

berkaitan dengan keberadaan pusat kota pada masa kolonial serta pengaruh 

kolonial dalam bidang arsitektur bangunan. Melalui internet ini juga peneliti 

http://www.alinbuku.com/
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menemukan tiga buah skripsi yang membahas mengenai tatakota Batavia 

serta arsitektur bangunan di Weltevreden pada abad ke-19. 

 
 

3.3.2 Kritik Sumber 

Pada tahap ini peneliti berupaya melakukan kritik terhadap berbagai sumber 

yang telah ditemukan baik berupa buku, peta, artikel jurnal, skripsi, disertasi, 

makalah, gambar, maupun artikel internet. Sumber-sumber yang telah berhasil 

dikumpulkan kemudian diseleksi kembali melalui kritik eksternal, yaitu kritik 

yang dilakukan pada aspek luar dari sumber sejarah yang ditemukan, dan kritik 

internal, yaitu kritik terhadap isi dari sumber sejarah tersebut. Kritik sumber ini 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

 
 

3.3.2.1 Kritik Eksternal 

Kritik eksternal ini menguji aspek-aspek luar dari sumber sejarah, dimana 

pada tahap ini akan dinilai mengenai kelayakan sumber-sumber sejarah yang akan 

dijadikan bahan penunjang dalam penelitian skripsi ini. Kritik eksternal juga 

dilakukan untuk meminimalisir subjektivitas dari berbagai sumber yang peneliti 

dapatkan. Sjamsuddin menyampaikan pendapatnya mengenai kritik eksternal 

sebagai berikut: 

Kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu 

pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan 

semua informasi yang mungkin, dan tidak untuk mengetahui apakah pada 

suatu waktu sejak asal mula sumber itu telah diubah oleh orang-orang 

tertentu atau tidak (Sjamsuddin, 2007, hlm. 105). 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat meyimpulkan bahwa kritik 

eksternal dilakukan terhadap sumber-sumber primer. Peneliti menyadari bahwa 

sumber yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder berupa 

buku, artikel jurnal, makalah, skripsi, disertasi, maupun artikel internet yang 

berkaitan dengan perkembangan kota dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat 

di Weltevreden dan sekitarnya pada abad ke-19. Maka dengan begitu, peneliti 
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tidak menggunakan kritik eksternal ini dalam seleksi terhadap sumber-sumber 

yang telah diperoleh 

 

3.3.2.2 Kritik Internal 

Berbeda dengan kritik eksternal, kritik internal lebih menitikberatkan 

terhadap kredibilitas dan reabilitas sumber. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa kritik internal merupakan penilaian terhadap aspek dalam dari 

sumber yang diperoleh, setelah dilakukan kritik eksternal. Peneliti, dalam tahap 

ini berusaha untuk menyaring dan menganalisis semua sumber yang telah 

didapatkan. 

Peneliti melakukan kritik internal dengan cara melakukan cross check antara 

berbagai sumber yang telah berhasil dikumpulkan. Pada tahap ini, sumber tertulis 

yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dibaca untuk selanjutnya dilakukan 

penilaian terhadap esensi dari sumber tertulis tersebut, setelah itu dibandingkan 

dengan sesama sumber lainnya. Misalnya dalam hal kajian pemindahan pusat kota 

Batavia ke wilayah Weltevreden. Beberapa buku seperti Sejarah Jakarta 400 

Tahun, Betawi Queen of the East, Pemekaran Kota Jakarta, dan Hikayat Jakarta 

menyebut Weltevreden sebagai sebuah kawasan kota yang dikembangkan secara 

serius sejak awal abad ke-19, yaitu ketika masa kekuasaan Gubernur Jenderal 

Herman Willem Daendels. Buku-buku tersebut juga menjelaskan hal-hal yang 

mempengaruhi pemindahan pusat kota ke Weltevreden, salah satunya adalah 

karena keadaan lingkungan di Benteng Batavia sebagai pusat kota sebelumnya 

sudah tidak layak akibat dianggap sebagai sarang penyakit. 

Selanjutnya untuk pembahasan yang berkaitan dengan perkembangan kota 

dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Weltevreden dan sekitarnya pada 

abad ke-19 juga terdapat dalam beberapa sumber yang telah peneliti kumpulkan, 

yaitu yang berupa buku dan makalah. Buku dengan judul Sejarah Jakarta 400 

Tahun, Betawi Queen of the East, Pemekaran Kota Jakarta, Hikayat Jakarta, dan 

Kehidupan Sosial di Batavia memuat penjelasan mengenai kehidupan sosial 

masyarakat Batavia. Buku-buku tersebut memang tidak secara tersurat 
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menyebutkan perkembangan kota dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di 

Weltevreden dan sekitarnya pada abad ke-19. Namun melalui kajian mendalam, 

buku-buku tersebut dapat digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai 

rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah disusun. Hal tersebut 

diperkuat oleh makalah yang berjudul Pembangunan Kota berbasis Multikultur: 

Studi Kasus Pembangunan Weltevreden pada Awal Abad XIX yang menegaskan 

keragaman masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kota Weltevreden. 

Sumber-sumber tersebut dapat dikatakan saling melengkapi dalam hal kajian 

sosial masyarakat di sekitar Weltevreden pada abad ke-19. 

 

3.3.3 Interpretasi 

Setelah melakukan heuristik dan kritik sumber, langkah selanjutnya dalam 

penelitian sejarah ini adalah interpretasi. Peneliti memberikan penafsiran terhadap 

fakta-fakta sejarah yang diperoleh melalui kritik eksternal maupun kritik internal. 

Kemudian fakta-fakta tersebut dirangkai dan dihubungkan satu sama lain sehingga 

menjadi satu kesatuan yang selaras dimana peristiwa yang satu dimasukkan ke 

dalam   konteks   peristiwa-peristiwa   lain   yang   melingkupinya   (Ismaun, 2005, 

hlm. 131). Hubungan antar fakta tersebut menghasilkan sebuah rekonstruksi yang 

memuat penjelasan dari pokok-pokok permasalahan yang dikaji. 

Melakukan kajian serta memahami suatu peristiwa yang terjadi di masa 

lampau, tentunya membutuhkan suatu pendekatan yang juga merupakan hal yang 

cukup penting dalam proses penelitian. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner, yaitu dengan menggunakan 

bantuan disiplin ilmu-ilmu sosial dalam analisis-analisisnya. Hal ini bertujuan 

agar dapat mengungkap suatu peristiwa sejarah secara utuh dan menyeluruh, 

dengan  menggunakan  berbagai  konsep  dari  disiplin  ilmu  sosial  (Sjamsuddin, 

2007, hlm. 267). Permasalahan akan dilihat dari berbagai dimensi sehingga 

pemahaman tentang permasalahan itu baik keluasan maupun kedalamannya akan 

semakin jelas. 
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Kajian mengenai perkembangan kota dan kehidupan sosial-ekonomi 

masyarakat di Weltevreden dan sekitarnya pada abad ke-19 dapat pula dikaji 

dengan bantuan ilmu sosial selain sejarah, dalam hal ini adalah ilmu Geografi 

Perkotaan. Teori Struktur Kota yang peneliti gunakan, membantu dalam melihat 

bagaimana struktur perkotaan di Weltevreden dan sekitarnya pada abad ke-19. 

Struktur perkotaan tersebut kemudian juga menunjukkan kotak-kotak pemisah 

dalam masyarakat, sehingga dapat pula digunakan dalam menganalisis kehidupan 

sosial-ekonominya. Hal tersebut juga didukung oleh keberadaan berbagai tempat 

yang merupakan peninggalan dari Weltevreden pada abad ke-19. 

 

3.3.4 Historiografi 

Historiografi merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam prosedur 

penelitian ini. Historiografi merupakan langkah penyusunan fakta-fakta yang telah 

peneliti dapatkan ke dalam bentuk penulisan skripsi. Seluruh daya pikiran 

dikerahkan, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan 

catatan-catatan, tetapi yang terutama adalah penggunaan pikiran-pikiran kritis dan 

anallitis sehingga menghasilkan suatu sintetis dari seluruh hasil penelitian atau 

penemuan dalam suatu penulisan utuh yang disebut Historiografi (Sjamsuddin, 

2007, hlm. 155). Penyusunan ke dalam bentuk skripsi ini dilakukan setelah 

melalui tahap heuristik, kritik, dan interpretasi. 

Sistematika penulisan yang digunakan sesuai dengan sistematika penulisan 

skripsi yang termuat dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2013. Teknik penulisan dalam skripsi ini 

menggunakan sistem American Psychological Association (APA). Sistem APA 

yang dirujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas pendidikan 

Indonesia ini didasarkan pada buku Publication Manual of the American 

Psychological Association edisi keenam, tahun 2010 yang disesuaikan gaya 

penulisannya dalam bahasa Indonesia. Peneliti menggunakan teknik penulisan ini 

karena direkomendasikan dan telah dipergunakan secara luas di lingkungan 
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akademisi di seluruh dunia dan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah 

UPI. 

Hasil penelitian akan disusun ke dalam sebuah laporan dengan sistematika 

yang terdiri dari lima bab. Bab I Pendahuluan, merupakan paparan dari peneliti 

yang berisi tentang latar belakang mengapa masalah yang diteliti timbul dan 

penting untuk dikaji. Rumusan masalah, memuat mengenai masalah utama serta 

beberapa pertanyaan penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan yang memaparkan tujuan dan manfaat dilakukannya 

penelitian serta sistematika penulisan skripsi ini. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, merupakan hasil kajian 

kepustakaan dan tinjauan teoritis serta telaah dari berbagai referensi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai perkembangan 

kota dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Weltevreden dan sekitarnya 

pada abad ke-19. Pada bab ini terdapat sub bab kota lama yang memberikan 

penjelasan mengenai kota-kota lama yang terdapat di Nusantara, yaitu Yogyakarta, 

Surakarta, dan Batavia. Terdapat pula sub bab Batavia yang menjelaskan 

mengenai kota Batavia sejak abad ke-17. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai 

Teori Struktur Kota yang terdiri dari Teori Sektor Radial, Teori Konsentris, dan 

Teori Multiple Nuclea. 

Bab III Metode Penelitian, merupakan uraian dari metode dan teknik 

penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari sumber-sumber, cara 

mengolah sumber, hingga analisis dan cara penulisan. Pada bab ini juga dijelaskan 

mengenai studi literatur yang digunakan sebagai teknik penelitian. Ilmu bantu 

Geografi Perkotaan juga digunakan dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini juga 

dijelaskan mengenai tahap-tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian. 

Bab IV Perkembangan Kota dan Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat di 

Weltevreden dan Sekitarnya pada Abad ke-19. Bab ini merupakan pembahasan 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Uraian tersebut berdasarkan 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab pertama. Pembahasan pada 

bab ini meliputi latar belakang dan proses pemindahan pusat kota Batavia ke 
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Weltevreden pada abad ke-19, proses pemindahan pusat kota, pengembangan 

tatakota Weltevreden, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Weltevreden dan 

sekitarnya, hingga perkembangan Batavia pada akhir abad ke-19. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan 

yang merupakan jawaban atas analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara 

keseluruhan berdasarkan masalah utama dan pertanyaan penelitian yang telah 

disusun. Bab ini dilengkapi pula dengan rekomendasi yang berkaitan dengan 

pemanfaatan hasil penelitian bagi pembelajaran di sekolah secara khusus, tema 

rujukan bagi penelitian selanjutnya, serta beberapa rekomendasi lainnya bagi 

instansi terkait. 

Daftar Pustaka yang merupakan kegiatan yang mencantumkan semua 

sumber yang digunakan selama melakukan kegiatan penelitian, baik sumber buku, 

jurnal, artikel, makalah, skripsi, disertasi, hingga sumber yang didapatkan dari 

internet. Cara penulisan daftar pustaka disesuaikan dengan aturan yang telah 

tercantum dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan 

Indonesia. 


