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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 Pada bab ini akan dibahas secara rinci mengenai langkah-langkah, 

prosedur atau metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis dalam menyusun 

skripsi yang berjudul “Kehidupan Masyarakat Baduy Luar Di Desa Kanekes 

Kabupaten Lebak, Banten (Kajian Sosial-Ekonomi 1990-2010)”. Penulis akan 

memaparkan secara terperinci langkah-langkah dalam mencari sumber untuk 

menunjang penyusunan skripsi, cara mengolah sumber, analisis, dan tahapan-

tahapan penelitian selama penulis melakukan penelitian sebagai berikut: 

 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 10-11) metode ada hubungannya dengan 

suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu 

disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti. 

Sedangkan metodologi merupakan ilmu yang berhubungan tentang metode atau 

prosedur. Metode dalam kaitannya dengan ilmu sejarah diartikan dengan 

bagaimana mengetahui sejarah. Sehingga metode yang penulis gunakan dalam 

penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode historis atau metode sejarah.  

Pengertian metode sejarah menurut Ismaun (2005, hlm. 28) adalah: 

Metode sejarah adalah seperangkat sarana/sistem yang berisi asas-asas 
atau norma-norma, aturan-aturan, prosedur, metode dan teknik yang harus 

diikuti untuk mengumpulkan segala kemungkinan saksi mata (witness), 
tentang suatu masa atau peristiwa, untuk mengevaluasi kesaksian 
(testimony) tentang saksi-saksi tersebut, untuk menyusun fakta-fakta yang 

telah diuji dalam hubungan-hubungan kausalnya dan akhirnya menyajikan 
pengetahuan yang tersusun mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. 

 
Menurut pengertian di atas, menunjukkan bahwa metode sejarah 

merupakan seperangkat langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh 

seorang peneliti dalam meneliti suatu peristiwa dengan menyajikan fakta-fakta. 

Dengan metode sejarah, seorang peneliti dapat mengkaji keaslian sumber sejarah, 
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informasi-informasi sejarah, dan menginterpretasikannya menjadi cerita sejarah. 

Tugas penulis dalam penelitian historis adalah: 

“Metode ilmiah di dalam sejarah bertujuan untuk memastikan dan 
memaparkan kembali fakta masa lampau berdasarkan bukti dan data yang 
diperoleh sebagai peninggalan masa lampau” dengan kata lain metode 

sejarah adalah “proses penguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan 
peninggalan masa lampau (Ismaun, 2005 hlm. 35). 

 
Sedangkan menurut Gottschalk (2008, hlm. 23-24) metode sejarah 

merupakan langkah menganalisis kesaksiaan yang ditempuh oleh seorang 

sejarawan yang ada sebagai bukti yang dapat dipercaya mengenai masa lampau 

manusia, dan jenis bukti yang dicari serta cara merangkainya akan ada 

pengaruhnya. Dengan demikian menurut Gottschalk menulis sejarah mengenai 

suatu tempat, periode, seperangkat peristiwa, lembaga atau orang, bertumpu 

kepada empat kegiatan pokok, yaitu: 

1. Pengumpulan berbagai objek yang ada pada zamannya, serta 

pengumpulan informasi berupa bahan-bahan cetak, tulus maupun lisan 
yang bersifat relevan. 

2. Memilih dan menyingkirkan berbagai bahan dan bagian-bagian yang 

tidak autentik. 
3. Menarik kesimpulan atas bahan yang dapat dipercaya sebagai bahan 

yang autentik. 
4. Penyusunan kesaksian yang disajikan dalam suatu kisah sejarah yang 

berarti.  

Sementara itu menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 70) mengemukakan paling 

tidak ada enam tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah, yaitu: 

1. Memilih suatu topik yang sesuai 
2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topic yang 

dipilih. 
3. Membuat cacatan penting tentang apa saja yang dianggap penting dan 

sesuai dengan topik yang dipilih ketika melakukan penelitian dengan 
berbagai cara baik dengan fotocopy, computer, internet maupun system 
cards. 

4. Melakukan evaluasi dengan kritis semua evidensi yang telah 
dikumpulkan atau biasa disebut dengan kritik sumber. 

5. Melakukan penyusunan hasil-hasil penelitian yang berupa catatan 
fakta-fakta ke dalam sistematika yang sudah disiapkan sebelumnya. 

6. Menyajikannya dalam bentuk yang menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat 
dimengerti. 
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Adapun beberapa tahapan penelitian sejarah menurut Ismaun (2005, hlm. 

1125-131) yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

Langkah-langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan langkah awal dalam sebuah kegiatan mencari 

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

sejarah (Sjamsuddin, 2012 hlm. 67). Heurtistik berasal dari bahasa Yunani 

heurishein yang berarti menemukan (Abdurrahman, 2007 hlm. 64). Tahap 

heuristik merupakan tahapan yang paling menyita waktu karena harus mencari 

sumber-sumber yang relevan ke berbagai tempat. Sehingga sangat disarankan 

sebelum melakukan pencarian, kita harus menggunakan kemampuan berpikir kita 

untuk mengatur strategi di mana dan bagaimana kita akan mendapatkannya. 

Usaha yang penulis lakukan dalam melakukan heuristik ialah dengan 

mencari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang penulis pilih. Pencarian 

sumber yang sudah penulis lakukan ialah dengan mengunjungi beberapa 

perpustakaan perguruan tinggi, toko buku, serta menelusuri sumber melalui 

internet. 

2. Kritik 

Kritik yaitu setelah menemukan sumber-sumber yang mendukung 

penelitian maka penulis harus melakukan analisis terhadap sumber yang diperoleh 

untuk mengetahui apakah sumber tersebut otentik dengan melakukan seleksi dan 

penyaringan data untuk menyingkirkan bagian-bagian dari sumber yang tidak 

terpercaya. Ketika berada dalam usaha mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan 

dengan kebutuhan untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, 

apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Sehingga Jacques 

Barzun dan Henry F. Graff (Sjamsuddin, 2012 hlm. 103) mengatakan: 

Sejarawan harus mengerahkan segala kemampuan pikirannya, bahkan 
seringkali ia harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu 

(skeptis), percaya begitu saja, menggunakan akal sehat, dan melakukan 
tebakan inteligen. 

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

memiliki tujuan untuk memperoleh keabsahan suatu sumber. Sehingga dalam hal 

ini, dalam menguji kebsahan tentang keaslian (autentisitas) dilakukan melalui 
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kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) ditelurusi 

melalui kritik intern. Sejalan dengan pendapat Sjamsuddin (2012, hlm. 104) 

bahwa kritik menyangkut verifikasi pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan 

(akurasi) dari sumber, yang kemudian dikenal dengan cara melakukan kritik 

eksternal dan kritik internal. 

Dengan demikian kritik terbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan 

kritik Internal. Kritik eksternal merupakan pengujian terhadap aspek-aspek luar 

seumber sejarah, baik sumber tertulis maupun lisan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Sjamsuddin (2012, hlm. 104): 

Kritik eksternal merupakan suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, 
suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk 

mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui 
apakah suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu harus menegakkan 
fakta dari kesaksian bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang 

ini atau pada waktu ini, dan kesaksian yang telah diberikan itu telah 
bertahan tanpa ada perubahan. 

 

Kritik eksternal dapat diuji dengan setidaknya lima pertanyaan yang harus 

dijawab dengan memuaskan seperti: siapa yang mengatakan itu? Apakah 

kesaksian itu telah diubah? Apa yang sebenarnya dimaksud oleh saksi tersebut? 

Apakah orang yang memberikan kesaksian merupakan saksi mata yang 

mengetahui fakta? Apakah saksi mengatakan yang sebenarnya dan memberikan 

fakta? 

Selain kritik eksternal, terdapat pula kritik internal yang menekankan pada 

aspek isi dari sumber. Menurut Ismaun (2005, hlm. 50) kritik internal 

mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab serta 

moralnya dengan membandingkan isi kesaksian-kesaksian di dalam sumber 

dengan isi kesaksian sumber lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh 

Sjamsuddin (2012, hlm. 112) bahwa kritik internal merupakan kebalikan dari 

kritik eksternal dan menekankan aspek “dalam” yaitu “isi” dari sumber kesaksian 

(testimony).  

3. Interpretasi 

Setelah melalui tahap heurtistik dan kritik, langkah selanjutnya dalam 

metode sejarah ialah Interpretasi atau penafsiran dan pengelompokkan fakta-fakta 
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dalam berbagai hubungan mereka yang dalam bahasa Jerman disebut Auffassung 

(Sjamsuddin, hlm. 121). Interpretasi yaitu proses penafsiran dan menyusun fakta-

fakta sejarah, menyimpulkan dan merumuskan data penelitian yang didapat pada 

sumber sejarah sebelum menuliskannya.  

 Interpretasi memiliki tiga aspek penting sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Gottschalk yang dikutip oleh Ismaun (2005, hlm. 56) sebagai berikut: 

Pertama, analisis-kritis yaitu menganalisis struktur intern dan pola-pola 
hubungan antar fakta-fakta. Kedua, historis-substantif yaitu menyajikan 

suatu uraian prosesial dengan dukuungan fakta-fakta  yang cukup sebagai 
ilustrasi suatu perkembangan. Sedangkan ketiga adalah sosial-budaya 

yaitu memperhatikan manifestasi insani dalam interaksi dan interelasi 
sosial-budaya.  

 

 Dalam interpretasi atau penafsiran atas fakta janganlah dilandaskan pada 

sifat subjektif yang berdasarkan pemikiran pribadi. Namun harus dilandasi oleh 

sifat objektif yang mana cara memperoleh pengetahuannya benar dan tidak 

memihak, serta bebas dari reaksi pribadi seseorang. 

 Adapun pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan 

dalam skripsi ini adalah pendekatan interdisipliner dengan menggunakan konsep-

konsep dari ilmu Sosiologi, Antropologi dan Ekonomi. 

4. Historiografi 

Historiografi adalah tahap penyajian gambaran sejarah atau penulisan 

sejarah yang sudah melalui berbagai tahap dalam menginterpretasikan informasi 

dan fakta. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Sjamsuddin (2012, hlm. 121): 

Setelah melalui berbagai tahap penelitian, ketika sejarawan memasuki 
tahap menulis maka ia akan mengerahkan seluruh daya pikirannya tidak 
hanya keterampilan teknis dalam menggunakan kutipan serta catatan-

catatan saja, tetapi penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisis yang 
harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya dalam 

suatu penulisan utuh 
 

Menurut pengertian di atas, historiografi tidak hanya dengan menuliskan 

sejarah sebagai penyajian, namun dalam tahap ini segala daya pikir dan 

keterampilan menulis perlu dikerahkan agar menghasilkan cerita sejarah yang 

sebenar-benarnya.  Dalam penulisan sejarah setidaknya digunakan tiga bentuk 

teknis dasar, yakni: deksripsi, narasi dan analisis.  
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3.2 Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian ada beberapa prosedur yang penulis 

lakukan dalam menyusun skripsi ini. Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap 

seperti: tahap penentuan dan pengajuan tema penelitian, penyusunan rancangan, 

proses bimbingan/konsultasi, perlengkapan dan izin penelitian, dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam proses persiapan penelitian sebagai 

berikut: 

 

3.2.1 Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan yang 

dikaji oleh peneliti, penulis terlebih dahulu menentukan tema dan judul dalam 

perkuliahan Seminar Penulisan Karya Ilmiah kepada Dosen selaku Tim 

Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) Departemen Pendidikan Sejarah Bapak 

Drs. Ayi Budi Santosa, M.Si. Penulis tertarik terhadap kehidupan suatu 

masyarakat dan ingin mengkajinya lebih lanjut. Masyarakat yang penulis lirik 

ialah masyarakat adat yang tinggal di daerah Lebak, Banten di mana lokasi 

tersebut tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis.  

Setelah berkonsultasi dan mencari ketersediaan sumber dalam menunjang 

penulisan, maka penulis mengajukan judul awal yakni “Baduy Tertutup Namun 

Terbuka: Kajian Sosial-Ekonomi Masyarakat Baduy Di Kabupaten Lebak, Banten 

1990-2010”. Setelah disetujui, maka penulis menyusun proposal dan melakukan 

presentasi selaku tuntutan di mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah dan 

mendapat banyak masukan untuk kelangsungan penelitian.  

 

3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan pencarian berbagai sumber yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Setelah mengumpulkan beberapa 

sumber, penulis mengkaji literatur yang relevan untuk kemudian dijabarkan dalam 

bentuk proposal yang selanjutnya penulis ajukan kembali kepada Tim 

Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) untuk disetujui. Setelah disetujui, penulis 

mendapatkan surat ketetapan dari ketua Departemen Pendidikan Sejarah yang 

menyebutkan tanggal seminar serta calon pembimbing I dan II. Adapun dosen 
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pembimbing I ialah Drs. H. Ayi Budi Santosa, M. Si, dan Drs. Syarief Moeis 

sebagai pembimbing II. Penulis mempresentasikan proposal yang telah dibuat 

dalam seminar proposal pada tanggal 7 Juli 2014 yang bertempat di Perpustakaan 

Departemen Pendidikan Sejarah. 

Di dalam seminar tersebut penulis mendapatkan berbagai kritik dan saran 

dari dosen-dosen yang hadir seperti masukan untuk merubah judul, memperbaiki 

latar belakang, serta rumusan masalah. Di mana judul semula yang penulis ajukan 

adalah “Baduy Tertutup Namun Terbuka: Kajian Sosial-Ekonomi Masyarakat 

Baduy Di Kabupaten Lebak, Banten Tahun 1990-2010”. Oleh karena adanya 

kritik dan saran dari calon dosen pembimbing, maka penulis melakukan perbaikan 

dengan merubah judul menjadi “Kehidupan Masyarakat Baduy Luar Di 

Kabupaten Lebak, Banten (Kajian Sosial-Ekonomi 1990-2010)”. Setelah 

diperbaiki, penulis menyerahkan rancangan proposal tersebut kepada Ketua Tim 

Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) Bapak Drs. Ayi Budi Santosa, M.Si untuk 

dibuatkan surat keputusan judul skripsi dan penunjukkan dosen pembimbing 

secara resmi. Surat keputusan tersebut bernomor: 09/TPPS/JPS/PEM/2014  

 

3.2.3 Perlengkapan dan Izin Penelitian 

Untuk memudahkan dan memperlancar proses penelitian skripsi ini, 

penulis mempersiapkan berbagai perlengkapan penelitian yang diperlukan untuk 

proses penelitian, di antaranya: 

1. Surat perizinan penelitian 

2. Pedoman dan instrumen wawancara 

3. Catatan lapangan 

4. Alat perekam, dan 

5. Kamera 

Perizinan merupakan aspek paling penting dalam melakukan penelitian, 

karena apabila tanpa adanya perizinan yang sah maka penelitian tidak akan 

berjalan dengan lancar. Adapun surat perizinan ditujukan kepada beberapa 

instansi sebagai berikut: Lembaga Adat Baduy (Kepala Desa Kanekes), Dinas 
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Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lebak (Bagian Hukum), dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. 

 

3.2.4 Proses Bimbingan/Konsultasi 

Bimbingan merupakan suatu kegiatan konsultasi yang penulis lakukan 

dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Proses bimbingan ini 

sangat diperlukan bagi penulis untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi 

yang baik. Baik dalam menentukan fokus kajian, fokus kegiatan, serta fokus 

penelitian skripsi. Proses bimbingan terlaksana ketika sebelumnya penulis 

menghubungi dosen pembimbing I Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si dan 

dosen pembimbing II Bapak Drs. Syarif Moeis untuk membuat janji jadwal 

bimbingan dan setelah itu penulis melaksanakan bimbingan yang dilakukan bab 

demi bab secara intensif sehingga penulis dan pembimbing dapat berdiskusi dan 

menemukan letak kesalahan maupun kekurangan penulis dalam menyusun skripsi. 

Setiap hasil penelitian yang penulis peroleh, penulis melaporkannya kepada 

pembimbing untuk dikonsultasikan agar penulis mengetahui dan memahami 

petunjuk dalam menghadapi segala kendala yang ditemukan dalam kegiatan 

penelitian. 

  

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis telah melakukan heuristik atau 

pencarian sumber sejak bulan Maret 2014. Dalam tahap ini, penulis mencari dan 

mengumpulkan sumber tertulis yang berkaitan dengan Masyarakat Baduy di Desa 

Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, 

maupun artikel di internet yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, 

wawancara dan studi dokumentasi.  

1. Studi kepustakaan. 

Dalam pencarian sumber-sumber yang relevan dengan penelitian, penulis 

mendatangi berbagai perpustakaan dan toko buku untuk mempelajari dan 

mengkaji sumber-sumber yang relevan. Adapun perpustakaan yang dikunjungi 
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oleh penulis ialah: Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 

Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Sekolah Tinggi Seni 

Indonesia Bandung, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, dan Badan 

Perpustakaan dan Kantor Arsip Daerah Provinsi Banten. Sedangkan toko buku 

yang didatangi oleh penulis adalah Pasar Buku Palasari, Gramedia, dan toko 

buku-toko buku online. Selain melakukan pencarian ke tempat-tempat tersebut, 

penulis juga melakukan browsing ke internet guna menambah pengetahuan 

mengenai penelitian yang dikaji. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang dilakukan 

secara langsung dengan narasumber, baik narasumber tersebut yang berlatar 

belakang pelaku sejarah ataupun saksi dalam suatu peristiwa sejarah. Wawancara 

dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber seputar 

permasalahan yang penulis kaji untuk mendapatkan informasi dan menjawab 

permasalahan. Wawancara yang penulis lakukan ialah dengan teknik wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara terstruktur ialah 

wawancara yang terdiri dari berbagai pertanyaan yang sudah direncanakan dan 

diajukan kepada narasumber dengan tata urutan dan bahasa yang sama. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang terdiri dari 

pertanyaan yang diajukan secara spontan atau tidak direncanakan sebelumnya.  

Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang bersangkutan langsung 

dengan peristiwa atau objek penelitian yang penulis kaji yaitu Kehidupan 

Masyarakat Baduy Luar, baik pelaku ataupun saksi. Teknik wawancara digunakan 

guna memperoleh informasi lisan di mana periode yang penulis kaji masih 

memungkinkan untuk mendapatkan sumber lisan. Selain itu, narasumber adalah  

pelaku dan saksi yang mengalami serta melihat sendiri peristiwa yang menjadi 

kajian penulis sehingga sumber lisan yang diperoleh dapat menjadi objektif.   

3. Dokumentasi 

Menurut Esterberg (Sarosa, 2012 hlm. 61), dokumen merupakan segala 

sesuatu yang bersifat materi dan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. 

Studi dokumentasi yang merupakan penelitian terhadap informasi yang berupa 
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rekaman, baik gambar maupun surat tulisan yang didokumentasikan dan biasanya 

dikenal dengan penelitian analisis dokumen. Studi dokumentasi tentunya 

disesuaikan dengan periode penelitian, bukan apa yang ada pada saat ini.  

 

 

 

 

3.3.1 Heuristik atau Pengumpulan Sumber 

3.3.1.1 Sumber Tertulis 

Penulis melakukan teknik penelitian baik itu studi kepustakaan, 

wawancara dan studi dokumentasi yang berupa sumber tertulis dan sumber lisan. 

Oleh karena itu, penulis telah menemukan beberapa sumber di berbagai 

perpusatakaan baik berupa buku, penelitian terdahulu, dan jurnal maupun artikel 

yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, di antaranya: 

1) Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 

Penulis mendatangi perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia 

Bandung sudah sejak karya ini dibuat, yakni sekitar bulan Mei tahun 2014. 

Penulis banyak sekali mendapatkan sumber-sumber literatur yang menunjang 

penulisan skripsi, di antaranya: Kehidupan Masyarakat Kanekes (Danasasmita, 

1985), Sosiologi Perubahan Sosial (Martono, 2012), Pengantar Ilmu Budaya 

(Mujianto, 2010), Metodologi Penelitian Sejarah (Abdurahman, 2007), Manusia 

Indonesia dan Kebudayaan Di Indonesia, Teori dan Konsep (Hasibuan, 2002), 

Perubahan Nilai-nilai di Indonesia (Kayam, 1983), Pengantar Pariwisata 

(Marpaung, 2002), Sosiologi Perubahan Sosial (Martono, 2012), Pengantar 

Geografi Pariwisata (Maryani, 1997), Pengantar Ilmu Budaya (Mujianto, 2010), 

Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana (Pendit, 2003), Sosiologi Pariwisata 

(Pitana dan Gayatri, 2005), Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar 

(Rusnandar, 2012), Sosiologi Pembangunan (Sajogyo, 1985), Pengantar 

Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, 

Dan Pemecahannya (Setiadi dan Usman, 2011), Pengantar Sosiologi Dasar 

Analisis, teori, & Pendekatan Menuju Analsisi Masalah-Masalah Sosial, 
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Perubahan Sosial, & Kajian-Kajan Strategis (Soyomukti, 2010), Dasar-dasar 

Pariwisata (Suwartono, 2004), Ilmu Budaya Dasar (Veeger, dkk., 2001), 

Pengantar Ilmu Pariwisata (Yoeti, 1987) skripsi-skripsi yang relevan, dsb.  

2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran 

Penulis melakukan pencarian sumber di perpustakaan Universitas 

Padjadjaran pada bulan Oktober tahun 2014. Literatur yang penulis temukan 

selama melakukan pencarian sumber ke perpustakaan fakultas Ilmu Budaya 

Unpad di antaranya Manusia dan Kebudayaan di Indonesia Teori & Konsep 

(Hasibuan, 2002), Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat (Lubis, 2013), 

Perubahan nilai-nilai di Indonesia (Umar Kayam, dkk. 1983), dll. 

3) Perpustakaan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung 

Penulis mendatangi Perpustakaan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung 

pada bulan Oktober tahun 2014. Selama berada di perpustakaan STSI Bandung, 

penulis menemukan beberapa sumber yang membahas secara khusus tentang 

Masyarakat Baduy, sumber buku tersebut di antaranya: Tata Ruang Masyarakat 

Baduy (R. Cecep Eka Permana, 2006), Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan 

Sejarah (Edi S. Ekadjati, 1995), Budaya Sunda Melintasi Waktu Menantang Masa 

Depan (Judistira K. Garna, 2008). 

4) Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung 

Pencarian sumber yang penulis lakukan di Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Bandung dilakukan pada bulan Oktober tahun 2014. Penulis menemukan buku 

sumber yang berjudul Seba Dalam Tradisi Masyarakat Baduy di Banten karya 

Rusnandar tahun 2012. 

5) Badan Perpustakaan dan Kantor Arsip Daerah Provinsi Banten 

Badan Perpustakaan dan Kantor Arsip Daerah Provinsi Banten penulis 

kunjungi pada bulan Mei tahun 2014. Selama melakukan pencarian sumber ke 

perpustakaan provinsi Banten, penulis hanya menemukan sebuah buku tentang 

Masyarakat Baduy yang berjudul Saatnya Baduy Bicara karya Asep Kurnia dan 

Ahmad Sihabudin tahun 2010. 

6) Koleksi Pribadi 
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Selain melakukan pencarian sumber berupa buku maupun jurnal ke 

berbagai tempat seperti perpustakaan dan toko buku, maka penulis juga 

mendapatkan sumber dari koleksi pribadi penulis yang dianggap relevan dengan 

penelitian. Buku-buku tersebut di antaranya: Membuka Tabir Kehidupan Tradisi 

Budaya Masyarakat Baduy Dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs 

Lebak Sibedug (Dinas Inkosbudpar, 2004), Saba Baduy Sebuah Perjalanan 

Wisata Budaya Inspiratif (Erwinantu, 2012), Ekologi Perladangan Di Indonesia 

Studi Kasus dari daerah Baduy Banten Selatan, Jawa Barat (Iskandar, 1992), 

Pengantar Antropologi (Koentjaraningrat, 2009), Sosiologi Suatu Pengantar 

(Soekanto, 1990), Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural 

(Supardan, 2009), Studi Masyarakat Indonesia (Pasya, dkk., 2011), Ilmu Budaya 

Dasar Suatu Pengantar (Soelaeman, 2011), serta Masyarakat Sunda dan 

Kebudayaannya (Ekadjati, 1984), Mengerti Sejarah (Gottschalk, 2008), 

Pengantar Ilmu Sejarah (Ismaun, 2005), Sejarah Lokal Penulisan dan 

Pembelajaran di Sekolah (Mulyana, dan Restu, 2007), Metodologi Sejarah 

(Sjamsuddin, 2012), dan Sosiologi Suatu Pengantar (Soekanto, 1990). 

7) Sumber Internet 

Selain mengunjungi tempat-tempat beserta sumber yang penulis temukan, 

penulis juga menelusuri internet untuk menemukan jurnal, artikel maupun karya 

lainnya yang mampu menunjang penelitian penulis. Sumber yang penulis temukan 

di antaranya: Makalah karya Drs. Syarief Moeis yang berjudul Konsep Ruang 

Dalam Kehidupan Orang Kanekes (Studi Tentang Penggunaan Ruang dalam 

Kehodupan Komunitas Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten 

Lebak Banten) tahun 2010, Jurnal Mozaik yang berjudul Makna Simbolik Huma 

(Ladang) Di Masyarakat Baduy karya Jamaludin (2012), Jurnal sosiohumaniora 

yang berjudul Sistem Pertanian Perladangan Berpindah Dan Konservasi Hutan 

oleh Masyarakat Baduy Di Banten Selatan karya Senoaji 2012, dan lain 

sebagainya. 

8) Dokumen-dokumen 

Selaian penelitian studi kepustakaan dan wawancara seperti yang penulis  

uraikan di atas, terdapat pula sumber berupa dokumen baik itu koleksi pribadi 
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maupun koleksi orang lain yang sudah penulis pilih dan dibaca terlebih dahulu 

untuk menentukan mana yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis 

kaj, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.13 Tahun 1990, dan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 65 Seri D Tahun 2001. 

 

3.3.1.2 Sumber Lisan 

Teknik wawancara merupakan langkah yang penulis lakukan selain 

melakukan pencarian sumber tertulis, atau disebut dengan sumber lisan. Pencarian 

sumber lisan tentunya sangat membantu dalam menjawab permasalahan yang 

penulis kaji. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang mengalami dan 

memahami tentang permasalahan yang penulis kaji.  

Narasumber dapat dokategorikan menjadi dua, yaitu saksi dan pelaku 

suatu peristiwa. Saksi merupakan yang melihat dan mengetahui bagaimana suatu 

peristiwa terjadi misalnya masyarakat sekitar. Sedangkan pelaku merupakan orang 

yang benar-benar mengalami atau terlibat langsun dalam suatu peristiwa seperti 

lembaga adat suatu masyarakat dan institusi pemerintahan dalam penelitian yang 

penulis kaji.  

Narasumber yang sudah penulis wawancara antara lain: 

1) Jaro Dainah sebagai Kepala Desa Kanekes (54 tahun) 

2) Salman sebagai Kaur Umum Desa Kanekes (30 tahun) 

3) Nurheli sebagai masyarakat Baduy Luar Kampung Kaduketug I (32 

tahun) 

4) Saodah sebagai penenun Baduy Luar Kampung Kaduketug I (40 

tahun) 

5) Sali sebagai mantan ketua RT kampung Kaduketug III (64 tahun) 

6) Rumanah sebagai salah satu pemilik warung di Kampung Kaduketug 

III (37 tahun) 

7) Sanip sebagai masyarakat Baduy Luar Kampung Balimbing (34 tahun) 

8) Kuncar sebagai masyarakat Baduy Luar Kampung Gajeboh (68 tahun) 

9) Salim (Ayah Dana) sebagai menantu Jaro Dainah masyarakat 

Kampung Balimbing (37 tahun) 
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10) Oman Nurohman sebagai Kepala Bidang Pariwisata Lebak (53 tahun) 

 

3.3.2 Kritik Sumber 

Pada tahap ini penulis berupaya melakukan penilaian terhadap berbagai 

sumber yang telah penulis temukan baik berupa buku, jurnal, internet maupun 

sumber tertulis lainnya yang dianggap relevan. Sumber-sumber ini dipilih melalui 

kritik eksternal dan kritik internal, di mana kritik eksternal merupakan pengujian 

dengan melihat aspek-aspek luar sumber sejarah, dan kritik internal yang 

merupakan pengujian yang dilakukan terhadap isi sumber sejarah.  

 

 

 

3.3.2.1 Kritik Eksternal 

 Pada tahap penelitian kritik sumber, langkah pertama yang penulis lakukan 

adalah dengan melakukan penilaian terhadap fisik buku sumber yang disebut 

dengan kritik eksternal. Penilaian fisik buku ini bertujuan untuk melihat atau 

memperhatikan aspek akademis dari penulis sumber tersebut yaitu dengan cara 

melihat latar belakang penulis buku dalam melihat kebenarannya, memperhatikan 

aspek tahun terbitnya, serta tempat buku tersebut diterbitkan.  

 Berdasarkan hasil kritik, buku-buku yang penulis gunakan di antaranya: 

Danasasmita dan Anis Djatisunda (1985), Edi S. Ekajadi (1995), Johan Iskandar 

(1992), R. Cecep Eka Permana (2006), Judistira K. Garna (2008), Asep Kurnia & 

Ahmad Sihabudin (2010), Erwinantu (2012), dan Rusnandar (2012). Apabila 

diperhatikan menurut tahun terbit, yang berada pada kurun waktu dengan 

peristiwa yang penulis kaji di antaranya: Danasasmita (1985), Johan Iskandar 

(1992), Edi S. Ekajati (1995), R. Cecep Eka Permana (2006), Judistira K. Garna 

(2008) dan Asep Kurnia & Ahmad Sihabudin (2010). 

Langkah kedua yang penulis lakukan dalam kritik eksternal ialah dengan 

melihat latar belakang penulis buku. Hal ini dilakukan penulis untuk melihat siapa 

penulis buku dan apakah penulis merupakan orang yang kompeten dalam 

bidangnya atau tidak. Penulis melakukan kritik eksternal pertama pada buku yang 
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ditulis oleh Edi S. Ekadjati (1995). Ekadjati merupakan seorang sejarawan 

Indonesia yang dikenal sebagai pakar naskah Sunda kuno. Ia pernah menjadi Guru 

Besar dan dosen Fakultas Sastra Indonesia di Universitas Padjadjaran serta Ketua 

Pusat Studi Sunda. Ekadjati pernah menjadi Guru Besar Tamu pada Research 

Institute for Language and Cultures of Asia and Africa di Tokyo University of 

Foreign Studies, Jepang dan pernah menerima sejumlah penghargaan. Karya 

tersebut juga didukung oleh beberapa sumber literature, sehingga karya Edi S. 

Ekadjati yang berjudul Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah yang di 

dalamnya turut membahas tentang Masyarakat Baduy merupakan sumber yang 

memiliki kredibilitas. 

 Kritik eksternal kedua yang penulis lakukan adalah terhadap buku yang 

ditulis oleh Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin (2010) yang berjudul Saatnya 

Baduy Bicara. Asep Kurnia merupakan Koordinator Pemandu Wisata Budaya 

Baduy sejak 1999 sampai sekarang, dan merupakan anggota Tim Penelitian 

Kanwil Kesehatan Provinsi Jawa Barat  yang meneliti tentang “Mencari Formula 

Pelayanan Kesehatan Suku Terasing di Suku Baduy”. Sedangkan Ahmad 

Sihabudin merupakam Lektor Kepala pada Jurusan Ilmu Komunikasi dan Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2007-sekarang), Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa dan masih mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta di Jakarta. 

Karya yang mengupas seputar kehidupan Masyarakat Baduy ini bukan ditulisnya 

dengan berdasarkan pada sumber-sumber sekunder dan tidak terpercaya, 

melainkan hasil interaksi dan kerjasamanya dengan tokoh-tokoh Baduy di Desa 

Kanekes selama beberapa tahun. Artinya penulis menuangkan segala sesuatu yang 

ditelitinya berdasarkan wawancara karena penulis menuliskan langsung bahasa 

yang dikatakan oleh narasumber, lalu menerjemahkannya. Buku tersebut 

merupakan salah satu sumber utama dalam menjawab permasalahan yang sedang 

diteliti oleh penulis. 

 

3.3.2.2 Kritik Internal 

 Setelah melakukan kritik eksternal, penulis kemudian melakukan krikit 

internal. Dalam kritik internal yang memperhatikan isi sumber, penulis melakukan 
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perbandingan dari buku-buku yang penulis gunakan sebagai sumber dalam 

penulisan skripsi ini. Sumber-sumber yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam 

penulisan skripsi ini menurut penulis sudah baik apabila dilihat dari isi buku yang 

memiliki fakta-fakta yang relevan dengan kenyataannya. Kritik internal yang 

penulis lakukan terhadap sumber-sumber yang akan digunakan di antaranya: 

Perbandingan isi sumber penulis lakukan terhadap buku yang ditulis oleh 

Danasasmita (1985) yang berjudul Kehidupan Masyarakat Kanekes dengan hasil 

studi lapangan. Dari hasil kritik tersebut ditemukan perbedaan penjelasan dari 

tulisan dengan apa yang diungkapkan oleh narasumber mengenai sebutan  

Masyarakat Baduy. Dalam buku yang ditulis oleh Danasasmita menjelaskan 

tentang sebutan atau panggilan bagi Masyarakat Baduy adalah Urang Kanekes 

atau Orang Kanekes. Sedangkan menurut narasumber yang bernama Jaro Dainah 

(54) selaku kepala Desa Kanekes menjelaskan bahwa Kanekes adalah nama desa, 

sedangkan Baduy adalah sebutan bagi masyarakatnya.  

 Buku lain yang berjudul Saba Baduy karya Erwinantu dalam menjelaskan 

isinya tidak begitu mendalam dan tergolong singkat dalam setiap pembahasannya 

di mana dalam isi kontennya hanya memiliki 12 bab saja. Namun dalam buku 

tersebut memuat beberapa pendapat langsung dari para tokoh Baduy dalam 

maupun Baduy Luar yang menambah informasi dan fakta-fakta yang sangat 

membantu penulis terutama dalam hal perubahan yang terjadi di Masyarakat 

Baduy dan keadaan ekonominya.   

 Buku sumber lainnya ialah Ekologi Perladangan Di Indonesia Studi Kasus 

dari Daerah Baduy Banten Selatan, Jawa Barat karya Johan Iskandar. Dalam 

buku ini menjelaskan tentang sistem perladangan di daerah Baduy. Apabila dilihat 

dari permasalahan yang penulis kaji, buku tersebut memiliki bahasan yang tidak 

terlalu banyak sepurat kehidupan Masyarakat Baduy karena buku tersebut lebih 

dalam membahas mengenai sistem perladangan di Baduy. Namun materi yang 

tersaji di dalam buku tersebut cukup membantu penulis dan fakta-fakta yang 

terkandung di dalamnya mampu dipertanggung jawabkan karena ditunjang oleh 

berbagai referensi. 
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 Dalam proses kritik sumber, penulis sangat perlu memperhatikan dan 

mencermati isi dari berbagai buku. Penulis harus menilai dan berhati-hati terhadap 

buku-buku tersebut apakah banyak memuat unsur subjktivitas atau tidak agar 

interpretasi penulis mampu bersifat objektif. 

  

3.3.3 Interpretasi 

 Interpretasi merupakan penafsiran terhadap informasi dan sumber-sumber 

yang telah penulis kaji dengan sebelumnya telah melalui tahap kritik eksternal dan 

kritik internal. Dari sumber-sumber yang telah penulis kaji, didapatkan fakta-fakta 

yang berasal dari kesaksian beberapa tokoh adat Baduy, bahwa sebutan yang pas 

bagi Masyarakat Baduy adalah Baduy yang juga merupakan identitas mereka. 

sedangkan nama Kanekes merupakan sebuah nama desa tempat tinggal mereka. 

Hal itu diperkuat karena berdasarkan penuturan langsung tokoh adat Baduy. 

Selain itu mengenai asal-usul Masyarakat Baduy yang banyak disebutkan 

oleh masyarakat luar, bukanlah berasal dari kelompok yang melarikan diri dari 

Kerajaan Sunda Padjadjaran maupun kelompok yang tergeser karena perluasan 

wilayah oleh Kesultanan Banten. Kelompok tersebut pada mulanya memeluk 

agama Hindu dan tidak ingin masuk Islam, sehingga mereka melakukan pelarian 

diri ke selatan. Namun menurut penuturan mereka, asal usul mereka sudah ada 

sejak dahulu kala, di mana para leluhur mereka telah tinggal dan menetap di 

tempat tinggal mereka kini pegununang Kendeng, Desa Kanekes semenjak zaman 

Nabi Adam. Mereka membantah keras tentang pendapat yang menyebutkan 

mereka adalah pelarian dari Padjadjaran. 

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatakn interdisipliner dengan 

pendekatan-pendekatan seperti Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi. Dalam 

karya ini dibutuhkan pendekatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

sangatlah penting guna membantu menjawab permasalahan yang dikaji. Seperti 

halnya pendekatan sosiologi dan antropologi digunakan untuk mengkaji 

permasalahan pada manusia atau masyarakat dan kehidupan-kehidupan sosial 

yang ada pada Masyarakat Baduy Luar, sedangkan pendekatan ekonomi yang 
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penulis gunakan di antaranya untuk mengkaji mata pencaharian, gaya hidup, dan 

ekonomi daerah pada Masyarakat Baduy. 

 Setelah melakukan interpretasi maka tahapan selanjutnya adalah 

historiografi. Historiografi merupakan penulisan sejarah yang menyajikan 

temuannya selama penelitian dengan cara menyusun ke dalam bentuk tulisan 

secara jelas dan dengan teknik penulisan yang baik dan benar. Hal ini bertujuan 

untuk memudahkan pembaca mengerti dengan hasil penelitian yang penulis 

tuangkan dalam tulisan.  

 

3.3.4 Historiografi 

 Historiografi merupakan tahapan akhir dari rangkaian metode sejarah, di 

mana historiografi merupakan penyajian penelitian dalam bentuk tulisan yang 

dirangkai sejelas mungkin dan dengan teknik penulisan yang baik untuk 

memudahkan pemahaman pembaca tentang isi dari penelitian. Historiografi 

terbentuk setelah melakukan tahapan heuristik, kritik sumber, dan interpretasi 

yang dilakukan oleh penulis. 

 Untuk memudahkan penulisan, maka disusun kerangka tulisan yang 

berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam buku pedoman 

penulisan karya ilmiah. Tulisan ini berupa skripsi yang disusun dengan tujuan 

untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Departemen Pendidikan 

Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan 

Indonesia.  

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya ke dalam lima 

bab. Pada bab satu pendahuluan terdiri dari pemaparan tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah untuk membatasi kajian yang penulis teliti, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi. Bab dua kajian pustaka 

yang terdiri dari tinjauan literatur atau tinjauan pustaka yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dikaji. Dalam bab ini memaparkan tentang konsep 

kepariwisataan di mana Baduy ditetapkan sebagai Destinasi Wisata Budaya, 

Masyarakat dan Kebudayaan, Masyarakat Terasing, dan penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dengan kajian. 
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Bab tiga metodologi penelitian, penulis menguraikan langkah-langkah dan 

prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis selama menyusun skripsi yang 

berjudul “Kehidupan Masyarakat Baduy Luar Di Kabupaten Lebak, Banten 

(Kajian Sosial-Ekonomi Tahun 1990-2010)”. Dimulai dari pengajuan judul, 

pencarian sumber, hingga penelitian dan menuangkan dalam tulisan. Bab empat, 

memaparkan tentang hasil temuan penulis selama melakukan penelitian dalam 

bentuk deskripsi, narasi, dan analisis yang didapatkan dari kajian pustaka dan 

wawancara yang dilakukan oleh penulis. Bab lima, membahas tenatang simpulan 

dari hasil penelitian dan tanggapan tentang permasalahan secara keseluruhan yang 

berupa pendapat. 


