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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam 

pelaksanaanya akan banyak mengkaji literatur-literatur, studi dokumentasi, dan 

hasil penelitian sebelumnya serta wawancara sebagai salah satu teknik 

penelitiannya. Menurut Louis Gottschalk (1975 hlm. 32), penelitian sejarah 

mengandung arti proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau. Yang artinya kita mengkaji berbagai peninggalan dan 

rekam sejarah sebagai bahan penelitian yang dimaksud. Berkaitan dengan kajian 

literatur hal ini didasarkan atas adanya analisis terhadap rekaman sejarah yang 

ada, rekaman ini bisa langsung terhadap peninggalan yang ada atau kita mengkaji 

dari hasil rekaman yang ditulis oleh para sejarawan melalui penelitiannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini tentunya menggunakan metode 

historis. Menurut Ismaun (2005, hlm. 34), metode historis merupakan rekontruksi 

imajinatif mengenai gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara 

kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau 

yang disebut sumber sejarah. Dalam merekontruksi gambaran masa lampau 

tersebut, peneliti menggunakan cara dan langkah yang diambil dari pendapat 

Helius Sjamsuddin (2012  hlm. 70), ada enam tahap yang harus ditempuh dalam 

penelitian sejarah. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memilih satu topik yang sesuai; 

Dalam memilih topik perlu kiranya memperhatikan nilai, keaslian, 

kepraktisan serta kesatuan dari topik tersebut. 

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

3. Membuat catatan yang dianggap penting; 

4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik 

sumber); 

5. Menyusun hasil-hasil penelitian kedalam suatu pola yang benar sesuai 

sistematika; 

6. Menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikan kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti 

sejelas mungkin. 

 

Lebih lanjut Helius Sjamsuddin (2012, hlm 71) menyederhanakan keenam 

langkah di atas menjadi tiga langkah besar yang sering kita temui, langkah 

tersebut merupakan penjabaran dari Heuristik, Kritik dan Historiografi. Untuk 
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langkah memilih topik, mengusut semua evidensi dan membuat catatan penting 

kalau dianalisis ini masuknya kedalam langkah heuristik. Mengevaluasi secara 

kritis semua evidensi merupakan kritik terhadap sumber. Sedangkan menyusun 

hasil-hasil penelitian dan menyajikannya masuk kedalam historiografi. Namun 

dalam historiografi ini ada langkah interpretasi terlebih dahulu. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur dan 

teknik wawancara. Studi literatur berdasarkan sumber-sumber buku yang 

didapatkan serta dokumen-dokumen dan arsip yang berkaitan dengan tema yang 

diambil. Ada yang tidak kalah pentingnya dalam melakuka penelitian ini, peneliti 

mencoba menggunakan metode historis yang dikemukakan oleh beberapa tokoh 

yang dipadukan dengan pendekatan interdisipliner dimana menghubungkan atau 

memadukannya dengan ilmu-ilmu lainnya yang serumpun yaitu ilmu-ilmu sosial. 

Beberapa konsep ilmu sosial yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologis 

atau ilmu sosial, ekonomi maupun politik yang berkaitan dengan kebijakan 

pemerintah terhadap perkebunan, buruh/tenaga kerja serta sistem upah yang 

berlaku. 

 

3.1. Memilih Topik Penelitian 

Dalam rangka penelitian ini, perlu kiranya mempersiapkan segala hal yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Diawali dengan penentuan 

metode dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dari awal sampai 

akhir. Teknik yang digunakan berupa studi literatur yang mencakup studi 

dokumentasi dan arsip, kemudian teknik wawancara dengan tujuan mengkaji 

suatu permasalahan dari sudut pandang pelaku yang terlibat dalam objek kajian 

peneliti. Pemilihan tema merupakan tahapan yang paling awal dan mendasar 

dalam melakukan penelitian. Peneliti memilih tema ini didasarkan pada 

ketertarikan dan minat peneliti untuk mengkaji suatu tema tersebut. Tentu dalam 

penentuan tersebut diawali dengan perkuliahan-perkuliahan yang mendukung 

skripsi, yaitu Historiografi, Metodologi Sejarah, Metodologi Penelitian 

Pendidikan dan Seminar Penelitian Karya Ilmiah.  
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Pemilihan topik hendaknya memperhatikan beberapa aspek, seperti yang 

dikatakan Grey (dalam Sjamsuddin: 2012, hlm 71-72) peneliti harus 

memperhatikan nilai, keaslian, kepraktisan dan kesatuan, 

a. Nilai (Value). Topik harus sanggup memberikan penjelasan atas suatu yang 

berarti dan dalam arti suatu yang universal, aspek dari pengalaman manusia-

barangkali melalui pendekatan kaji kasus atau dengan mendemontrasikan 

hubungannya dengan gerakan yang lebih besar. 

b. Keaslian (Originality). Jika subjek yang dipilih telah dikaji dalam penelitian 

yang lebih dahulu, maka harus menampilkan interpretasi baru dari evidensi 

yang valid dan dapat ditunjukan. 

c. Kepraktisan (Practicality). Topik yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan 

keberadaan sumber-sumber yang dapat diperoleh tanpa adanya kesulitan yang 

tidak rasional. Kemudian peneliti harus memiliki kemampuan untuk 

menggunakan dengan benar sumber-sumber berdasarkan latar belakang 

pendidikan sebelumnya. Selain itu ruang lingkup topik harus sesuai dengan 

medium yang akan dipresentasikan apakah untuk di kelas, seminar, artikel, 

tesis, disertasi atau buku. 

d. Kesatuan (Unity). Setiap penelitian harus mempunyai satu kesatuan tema, 

atau diarahkan kepada suatu pertanyaan atau proposisi yang bulat, yang akan 

memberikan peneliti suatu titik bertolak, suatu arah maju ke tujuan tertentu, 

serta suatu harapan atau janji yang akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan 

yang khusus. 

Seorang sejarawan dalam melakukan penelitian hendaknya memperhatikan 4 

(empat) kriteria di atas. Ruang lingkup penelitian yang akan dikembangkan oleh 

peneliti merupakan sebuah penelitian skripsi dengan mempertimbangkan kriteria 

yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga akan menghasilkan sebuah karya 

tulis ilmiah yang baik. 

Peneliti memilih objek PT. Perkebunan Teh Tatar Anyar Indonesia, dari segi 

kepraktisan perkebunan ini dekat dengan lokasi tempat tinggal. Dalam hal ini 

akses untuk melakukan penelitian mudah, serta sumber-sumber yang relevan 

dengan  topik tersebut bisa dicari tanpa ada hambatan yang menyulitkan. 

Sedangkan dari segi keaslian, topik yang dipilih ini memang sudah banyak yang 

mengkaji untuk perkebunan yang berada di luar daerah lain namun untuk 

perkebunan yang menjadi objek kaijan peneliti masih original. Faktor lain yang 

menjadi ketertarikan adalah perkebunan ini syarat akan sejarah bagi lingkungan 

sekitar. Akan tetapi hanya sedikit masyarakat yang tahu mengenai sejarah dan 

perkembangan perkebunan ini.  

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pra-penelitian untuk mengetahui 

gambaran mengenai perkembangan perkebunan tersebut. Setelah mendapatkan 
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apa yang dicari, peneliti melakukan konsultasi dan pengajuan rancangan judul 

skripsi kepada Tim Pertimbangan Penelitian Skripsi (TPPS). Untuk judul yang 

diajukan adalah Peranan PT. Perkebunan Teh Tatar Anyar Indonesia (Cukul 

Estate) Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Buruh Petik (1972-2007). Setelah 

rancangan judul ini di setujui oleh Tim Pertimbangan Penelitian Skripsi (TPPS), 

maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah penyusunan rancangan 

penelitian dalam bentuk proposal penelitian. 

Dalam tahap ini peneliti mulai melakukan beberapa hal di antaranya 

melakuka pra-penelitian, pencarian fakta dan data yang akan diteliti. Ketika 

melaksanakan pra-penelitian peneliti datang ke perkebunan Teh Cukul untuk 

melakukan wawancara dengan salah satu pegawai perkebunan bernama Toto 

Ruhyat. Tujuan dilakukannya wawancara dan pencarian sumber berupa arsip 

adalah untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji. Setelah didapatkan 

hasilnya maka dilakukan penyusunan proposal penelitian. Rancangan proposal 

penelitian ini berdasarkan pada sistem penelitian karya ilmiah yang dikeluarkan 

Universitas Pendidikan Indonesia. Susunannya adalah sebagai berikut: 

1. Judul Penelitian 

2. Latar Belakang Masalah 

3. Rumusan Masalah 

4. Tujuan Penelitian 

5. Manfaat Penelitian 

6. Kajian Pustaka/Kajian Teori 

7. Metode Penelitian 

8. Struktur Organisasi Skripsi 

9. Daftar Pustaka 

Rancangan penelitian skripsi ini diserahkan kepada TPPS pada bulan April 

2015. Kemudian dilaksanakan Seminar Pra-Rancangan Penelitian yang bertempat 

di ruang Laboratorium Pendidikan Sejarah pada tanggal 28 Mei 2015. Pada 

seminar ini mendapat beberapa masukan dari para dosen serta calon pembimbing 

mengenai latar belakang penelitian. Sebagai bentuk legalitas/pengesahan 

penelitian ini maka dikeluarkan surat keputusan Tim Pertimbangan Penelitian 

Skripsi (TPPS) Departemen Sejarah Nomor 07/TPPS/JPS/PEM/2015, tanggal 01 
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Juni 2015 sekaligus penunjukan pembimbing skripsi. Hasil penunjukan 

didapatkan bahwa untuk pembimbing I yaitu Ibu Dra. Murdiyah Winarti, M.Hum, 

dan untuk pembimbing II Bapak Wawan Darmawan, S.Pd., M.Hum. 

 

3.2. Mengusut Semua Evidensi (Bukti) yang Relevan dengan Topik 

Tahap kedua dalam penelitian ini adalah mengusut semua evidensi (bukti) 

yang relevan dengan topik. Tahap ini berbicara mengenai pencarian, pengumpulan 

dan pengklasifikasian sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dipilih 

peneliti sebelumnya. Pencarian sumber atau sering disebut dengan Heuristik, 

Sjamsuddin (2012, hlm 67) mengatakan bahwa: 

Heuristik banyak menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. 

Ketika kita mencari dan mendapatkan apa yang kita cari maka kita akan 

merasakan seperti menemukan tambang emas. tetapi jika kita setelah 

bersusah payah kemana-mana (di dalam negeri maupun ke luar negeri) 

ternyata tidak mendapatkan apa-apa, maka bisa frustasi. 

 

Apabila diperhatikan, proses heuristik ini bukan sesuatu hal yang mudah akan 

tetapi sulit apabila kita tidak mendapatkan apa yang dicari. Dalam pencarian 

sumber banyak waktu tersita, biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan hal yang 

menyangkut pembiayaan dalam pencarian tersebut, termasuk biaya dan pikiran. 

Sebagai contoh dalam mencari buku terkadang kita perlu pemikiran apakah buku 

tersebut harus dibeli atau tidak. 

Sejalan dengan hal di atas, Gottshalk (1975, hlm 35), mengatakan: 

Heuristik sejarah tidak jauh berbeda dalam hakikatnya dengan kegiatan 

bibliografis yang lain sejauh menyangkut buku-buku yang tercetak. Akan 

tetapi sejarawan harus mempergunakan banyak material yang tidak terdapat 

di dalam buku-buku. 

 

Dalam upayanya mengumpulkan fakta-fakta melalui sebuah pencarian, pada 

hakikatnya bisa melalui kegiatan bibliografis. Akan tetapi melalui bibliografis saja 

tidak cukup perlu menggunakan material lainnya. Material yang dimaksud berupa 

sumber-sumber selain menggunakan buku. Pencarian sumber bisa menggunakan 

dokumen-dokumen, arsip, dokumentasi serta peninggalan-peninggalan lain yang 

dapat dijadikan sumber sejarah. 

Sementara itu dalam pencarian sebuah sumber, Ismaun (2005, hlm. 49 )  

menjelaskan: 
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Kegiatan yang pertama, pencarian dan pengumpulan sumber – sumber yang 

relevan, setelah ekplorasi litelatur. Sumber-sumber sejarah dapat berupa suatu 

produk dari kegiatan-kegiatan manusia yang memuat informasi tentang 

kehidupan manusia meskipun produk ini mula-mula tidak dimaksudkan 

(sengaja). Sumber-sumber sejarah adalah alat-alat (means, tools), bukan 

tujuan-tujuan itu sendiri bagi sejarawan. Sejarawan hanya tertatik kepada isi 

dari sumber-sumber, dalam kesaksian (testimony) atau informasi yang 

ditemukan dalam sumber-sumber itu. Tetapi pertama-tama sejarawan harus 

menemukan informasi lebih dahulu untuk mendapatkan kesaksian.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengumpulkan sumber yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Pertama melalui eksplorasi literatur melalui buku-buku 

sumber, dokumen serta arsip. Jika diklasifikasikan, dalam pencarian sumber yang 

dilakukan peneliti mencakup sumber secara tertulis maupun sumber secara lisan. 

Dalam pencarian sumber lisan, peneliti perlu memperhatikan mengenai kesaksian 

terhadap peristiwa yang dapat ditemukan dalam sumber tersebut. Terlebih agar 

sumber yang didapatkan dapat berupa fakta yang benar. Pencarian yang dilakukan 

meliputi pencarian di perpustakaan, melalui internet, sentra penjualan buku lama, 

serta melakukan wawancara terhadap pelaku sejarah. 

 

3.2.1. Pencarian di Berbagai Perpustakaan 

Sejak bulan Februari 2015, peneliti mulai melakukan beberapa pencarian 

sumber ke berbagai perpustakaan yang berkaitan dengan topik yang dipilih. 

Beberapa perpustakaan tersebut diantaranya: 

1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia. Dari perpustakaan ini 

menemukan buku yang membahas mengenai perubahan sosial. Buku tersebut 

karya Doyle Paul Johnson. (1986). Teori Sosiologi Klasik dan Modern, buku 

Elly M Setiadi dan Usman Kolip. (2011). Pengantar Sosiologi, buku 

Soerjono Soekanto. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar, dan buku Dr. Phil. 

Astrid S. Soesanto (1983) yang berjudul Pengantar Sosiologi dan Perubahan 

Sosial. 

Sedangkan yang membahas mengenai perkebunan, peneliti menemukan 

skripsi yang ditulis Sonya Sonjaya (2011) yang berjudul ‘Perkembangan PT. 

Perkebunan Ciater dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi 

Masyarakat Ciater Tahun 1971-1996’ dan skripsi yang ditulis Feri Bukhori 

(2011) yang berjudul ‘Peranan PT. Perkebunan Karet Telaga Kentjana 
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Cikasintu Kabupaten Sukabumi Dalam Perkembangan Sosial Ekonomi Buruh 

Penyadap Karet (1952-1990)’.  

2. Perpustakaan Batu Api. Dari perpustakaan ini mendapatkan buku Sartono 

Kartodirdjo dan Djoko Surjo (1991) Sejarah Perkebunan Di Indonesia: 

Kajian Sosial-Ekonomi. Buku ini menjadi sumber utama dalam penelitian 

skripsi ini. Banyak membahas mengenai perkembangan perkebunan di 

Indonesia baik secara historis maupun sosial dan ekonominya. 

3. Perpustakaan Akatiga Bandung. Dari perpustakaan ini mendapatkan sumber 

buku yang membahas mengenai tenaga kerja dan perkebunan  karya 

Mubyarto dkk yang berjudul Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan (1992). 

Buku karya Mubyarto ini sangat sulit ditemukan di beberapa perpustakaan 

maupun toko buku karena cetakan lama. Sehingga ketika peneliti menemukan 

buku ini langsung mengkopinya sebagai koleksi dan sumber penelitian 

skripsi. Kemudian buku yang ditulis Tim Peneliti IPB yang berjudul Survey 

Perkebunan Besar Swasta (1976). Dalam buku ini banyak membahas 

mengenai hasil penelitian beberapa perkebunan yang ada di Indonesia. Serta 

buku yang berjudul Inisiatif CSR di Sektor Teh Indonesia (2007) yang ditulis 

oleh Veronika Ratri Kustanti. 

 

3.2.2. Pencarian ke Sentra Buku Lama 

Selain melakukan pencarian di beberapa perpustakaan, pada bulan Juni 2015 

peneliti mengunjungi toko-toko buku yang ada di kota Bandung, mulai dari toko 

Buku Bandung, Sentra buku Palasari dan Sentra buku yang berada di Jalan Dewi 

Sartika. Fokus pencarian di Sentra buku lama jalan Dewi Sartika yaitu buku-buku 

yang berkaitan dengan perburuhan maupun tentang perkebunan. Penjual pun 

menunjukan beberapa buku mengenai perburuhan, peneliti mempertimbangkan 

untuk dipilih. Akhirnya buku yang ditulis Iman Soepomo (1990) yang berjudul 

Pengantar Hukum Perburuhan menjadi pilihan karena berkaitan erat dengan 

perburuhan di perkebunan. 

Kemudian melanjutkan pencarian ke Sentra buku Palasari dengan perlakuan 

sama ketika berada di sentra buku jalan Dewi Sartika. Peneliti menemukan buku 

yang berjudul Sumber Daya Manusia Perkebunan Dalam Perspektif  yang ditulis 
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Muhammad A. Ghani (2003). Buku tersebut menggambarkan mengenai 

pengelolaan perkebunan dengan penggunaan sumber daya manusia yang baik. 

 

3.2.3. Pencarian Melalui Internet 

Dalam mencari dan pengumpulan sumber informasi yang berkaitan dengan 

tema penelitian skripsi, berbagai cara ditempuh. Selain pencarian sumber ke 

beberpa perpustakaan dan beberapa sentra buku yang ada di Kota Bandung, 

melalui internet menjadi alternatif pilihan. Sejak bulan Februari 2015, peneliti 

banyak mengunjungi situs maupun web yang membahas mengenai perkebunan 

teh. Tujuannya untuk menghasilkan berbagai macam informasi mengenai sumber 

yang diperlukan, baik berupa jurnal maupun artikel-artikel hasil penelitian. 

Hasilnya memuaskan, peneliti menemukan beberapa sumber seperti jurnal yang 

membahas perkebunan. Jurnal tersebut bernama Sedane Volume 11 Nomor 1 

Tahun 2011, fokus kajiannya mengenai perburuhan dan yang terpenting dalam 

salah satu sub-judulnya Perkebunan Teh dan Reproduksi Kemiskinan yang ditulis 

oleh Abu Mufakhir. Tentunya jurnal ini membantu peneliti dalam menganalisis 

mengenai peranan perkebunan teh Cukul terhadap kehidupan sosial-ekonomi 

buruh petik. 

Kemudian peneliti mendapatkan beberapa skripsi yang berkaitan dengan 

perkebunan, di antaranya skripsi yang berjudul Relasi Kerja Mandor dan Buruh 

Pemetik Teh di Perkebunan Teh Kaligua (Studi Kasus PT. perkebunan IX Persero 

Kebun Kaligua Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes) yang ditulis oleh Tia 

Sajida mahasiswa Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2013. Kemudian skripsi yang berjudul Perkebunan Teh 

Kemuning dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal Tahun 1945-1965 yang 

ditulis Arif Rahmat mahasiswa Universitas Sebelas Maret tahun 2010. 

Sementara itu, sumber lain berupa artikel yang ditulis Nanang Yusroni dkk 

tahun 2012 berjudul Kajian Ekonomi Industri Pada Usaha Produksi Perkebunan 

Teh Rakyat DI Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim. Artikel 

kedua ditulis Dimas Darmawansyah dan Sardjito  yang berjudul Pengembangan 

Kawasan Perkebunan Teh di Kabupaten Bandung tahun 2013. Selanjutnya artikel 

ketiga ditulis Salyo Sutrisno, dkk. tahun 2010 berjudul Analisis Faktor-Faktor 
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Sosial Ekonomi Terhadap Perolehan Kuantum Pemetik Teh (Studi Kasus Pada 

Pemetik Teh Perkebunan Teh Wonosari PT Perkebunan Nusantara XII 

(PERSERO)). Keempat artikel yang ditulis Palupi Permata Rahmi, dkk. tahun 

2013 berjudul Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap 

Komoditas Teh (STUDI KASUS: PTPN VIII AFDELING RANCABALI III). 

Terakhir artikel Rohayati Suprihatini, dkk. tahun 2014 berjudul Prospek Komoditi 

Teh di Pasar Dunia dan Domestik. dikeluarkan Pusat Penelitian Teh dan Kina 

(P2TK). 

  

3.3. Membuat Catatan-Catatan Penting 

Setelah melewati tahapan sebelumnya pencarian sumber-sumber dan data 

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, maka langkah selanjutnya membuat 

catatan-catatan penting. Melalui catatan penting ini memudahkan peneliti dalam 

memilah dan memahami sumber yang ada. Pencatatan bisa menggunakan cara 

manual seperti mencatat di kertas, maupun menggunakan teknologi seperti 

fotocopi, komputer, dan internet. Seperti yang dikemukakan Helius Sjamsuddin 

(2012, hlm 70): 

Membuat catatan tentang itu apa saja yang dianggap penting dan relevan 

dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung (misalnya 

dengan menggunakan system card); sekarang dengan adanya fotokopi, 

komputer, internet menjadi lebih mudah dan membuat system cards 

ketinggalan jaman. 

 

Pada pencatatan ini jangan terpaku terhadap salah satu cara dan alat, akan tetapi 

bisa menggunakan hal-hal yang relevan dengan saat ini  serta mudah untuk 

dilakukan. Pada tahap ini, peneliti mencatat beberapa ulasan yang berkaitan 

dengan tema yang diambil serta mengacu pada rumusan masalah yang akan 

dikembangkan. Seperti perkembangan awal perkebunan teh Cukul sebelum tahun 

1972, perkembangan perkebunan dari tahun 1972-2007, serta dampak keberadaan 

perkebunan terhadap kehidupan sosial-ekonomi buruh petik. 
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3.4. Mengevaluasi Secara Kritis Semua Evidensi yang Telah Dikumpulkan 

(Kritik Sumber) 

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini berupa kritik terhadap semua 

evidensi yang ada. Sebagai seorang sejarawan perlu kiranya menyaring sumber-

sumber yang akan digunakan dalam penelitian suatu hal termasuk penelitian 

skripsi. Dalam usaha mencari kebenaran (truth), sejarawan dihadapkan dalam 

kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa 

yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Kritik sumber umumnya 

dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi 

sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber 

itu (Sjamsuddin, 2012 hlm 103). Dalam metode penelitian sejarah, dilakukan dua 

cara yaitu kritik internal dan kritik eksternal.  

 

3.4.1. Kritik Eksternal 

Kritik eksternal merupakan kritik luar untuk menilai otentisitas sumber 

sejarah. Sumber yang otentik tidak mesti sama dengan sumber dan isi tulisan 

dalam dokumen harus sembunyi dan sama dengan sumber aslinya, baik menurut 

isinya yang tersurat maupun yang tersirat (Ismaun, 2005 hlm. 50). Kritik eksternal 

adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari 

sumber sejarah. Aspek luar yang dimaksdukan adalah siapa yang menulis atau 

mengatakan sumber tersebut, aspek latar belakang peneliti, dan lain-lain. 

Sjamsudin (2012, hlm 105) mengatakan bahwa kritik eksternal adalah 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 pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah 

diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. Kritik eksternal harus menegakan 

fakta dari kesaksian bahwa:  

a. Kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang ini atau pada waktu ini 

(authenticity); 

b. Kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa ada perubahan 

(uncorupted), tanpa ada suatu tambahan-tambahan atau penghilangan-

penghilangan yang substansial (integrity). 
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Dalam melakukan kritik eksternal, hanya dilakukan dari penampilan luar saja. 

Untuk pengujian terhadap dokumen peneliti rasa sangat perlu karena dokumen 

tersebut sudah tentu dikeluarkan oleh pihak perkebunan dan memang oleh orang 

yang ahlinya. Sebagai contoh, peneliti menemukan beberapa dokumen yang 

berkaitan dengan pembahasan. Dokumen tersebut adalah surat keputusan 

kenaikan upah buruh, mulai dari buruh petik sampai dengan karyawan kantor. 

Surat keputusan dikeluarkan tanggal 11 Mei 2005 di Jakarta oleh Direktur Utama 

PT. Tatar Anyar Indonesia nomor: 007/SK/DU/HO/2005. Kemudian dilakukan 

kritik dengan memperhatikan kedua aspek di atas.  

Upaya kritik yang dilakukan peneliti, pertama dengan melihat orang yang 

mengeluarkan keputusan mengenai kenaikan upah adalah A. Zawawi Soeleiman. 

Hasilnya dapat dipertanggung jawabkan, karena orang ini merupakan direktur 

utama di PT. Tatar Anyar Indonesia. Kemudian dilihat dari segi angka tahun yang 

tertera dalam surat keputusan tersebut, maka hasilnya tidak diragukan lagi bahwa 

SK ini dapat dijadikan sumber penelitian karena tahun 2005 masuk dalam rentang 

waktu kajian. Apabila kita melihat kedua aspek ini (pembuat SK dan angka tahun 

yang tertera) secara bersamaan, akan mendapatkan satu informasi penting bahwa 

tokoh di atas adalah salah satu pemilik saham dari PT. Tatar Anyar Indonesia 

yang menjabat sebagai direktur utama. Tidak heran jika tahun 2005 masih 

menjabat, karena tahun 2008 setelah pergantian kepemilikan saham tidak lagi 

menjadi pimpinan perusahaan yang dimaksud. 

Sedangkan untuk sumber lisan, peneliti mengamati dari aspek usia 

narasumber. Tujuannya agar mendapatkan informasi dari orang yang tepat serta 

ketepatan narasumber pada waktu kajian yang telah ditentukan peneliti. Pemilihan 

narasumber dilakukan dengan bertanya terlebih dahulu kepada calon narasumber 

apakah mereka bekerja di perkebunan teh Cukul antara tahun 1972-2007. Di 

samping memperhatikan daya ingat narasumber bagi di antara mereka ada yang 

sudah usia lanjut. 

 

3.4.2. Kritik Internal 

Kritik internal merupakan kritik dalam untuk menilai kredibilitas sumber 

dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan 
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moralnya, isinya dinilai dengan membandingkan kesaksian – kesaksian di dalam 

sumber dengan kesaksian- kesaksian dari sumber lain (Ismaun, 2005 hlm. 50). 

Menurut Helius Sjamsuddin (2012, hlm 112) dikatakan bahwa kritik internal 

menekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber, kesaksian.  

Kritik internal yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang didapatkan baik 

sumber tertulis maupun sumber lisan. Untuk sumber tertulis dilakukan dengan 

memahami dan membandingkan dari setiap sumber buku tersebut. Untuk sumber 

dokumen, peneliti menganggap bahwa instansi terkait memang memiliki 

keabsahan sumber secara asli. Sedangkan untuk mengkritik sumber lisan maka 

perlu kiranya menguji kredibilitas kesaksiannya, di samping bahwa dalam 

penggunaan sumber ini harus lebih dari satu orang. Lucey dalam Helius 

Sjamsuddin (2012, hlm 116) mengatakan, kredibilitas kesaksian seseorang 

ditentukan oleh kualifikasi-kualifikasi dari saksi (narasumber) seperti usia, watak, 

pendidikan dan kedudukan. 

Pertama dari segi usia, peneliti hendaknya memperhatikan usia yang cocok 

dengan apa yang akan di kaji. Jangan sampai bahwa yang di wawancara tidak 

menjadi pelaku sejarah pada masanya sehingga akan sia-sia saja. Fokus penelitian 

dengan rentang waktu 1972-2007 setidaknya narasumber yang perlu dilakukan 

wawancara adalah orang yang pernah bekerja dalam periode tersebut. Kedua, 

watak narasumber perlu diperhatikan agar tidak ada kepemihakan pada satu hal, 

carilah yang bisa memberikan kesaksian secara objektif. Ketiga, dari segi 

pendidikan tidak terlalu diperhatikan, hal ini dikarenakan bahwa buruh petik 

cenderung tidak memiliki pendidikan yang tinggi, apalagi untuk bekerja 

diperkebunan tidak ada kualifikasi khusus dalam hal pendidikan terakhir. Mereka 

bekerja hanya untuk orang yang mau bersungguh-sungguh dan mau belajar dalam 

meningkatkan kemampuan kerjanya. Terakhir untuk kedudukan tentunya perlu di 

kritik, narasumber tersebut apakah sesuai dengan pekerjaannya atau tidak. 

 

3.5. Menyusun Hasil Penelitian Secara Sistematis 

Pada tahapan ini semua evidensi atau fakta-fakta yang ditemukan dan telah 

memenuhi uji kelayakan sumber maka dilakukan analisis dan dihubungkan satu 
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sama lain melalui sebuah interpretasi. Menurut Kuntowijoyo (dalam 

Abdurrahman, 2007 hlm 73) dikatakan bahwa: 

Interpretasi sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah. Dalam hal ini, 

ada dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti 

menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang 

sebagai metode utama di dalam interpretasi. Sehingga analisis sejarah sendiri 

bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-

sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu 

dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. 

 

Interpretasi tidak kalah pentingnya dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. 

Perlu dilakukan agar data atau fakta yang telah dikumpulkan sebelumnya, telah 

melewati analisis dan sintesis dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi 

sehingga menghasilkan gambaran sejarah yang baik terhadap topik kajian. 

Selain itu, dalam melakukan interpretasi ini maka digunakan pula pendekatan 

interdisipliner dengan memasukan disiplin ilmu lain yang serumpun khususya 

untuk membantu menghubungkan kajian tersebut. Pendekatan yang digunakan 

dalam hal ini adalah pendekatan sosilogi-antropologi dan pendekatan ekonomi. 

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat adanya perubahan sosial dalam 

masyarakat perkebunan teh, hubungan antara buruh dengan majikan (pemilik 

perkebunan), hubungan antar buruh sendiri. Untuk pendekatan antropologi 

digunakan untuk melihat dan menganalisis pola kehidupan masyarakat dengan 

melihat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat perkebunan. 

Sedangkan pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis dan melihat 

perkembangan secara ekonomi dalam kehidupan buruh di perkebunan. Dengan 

menggunakan disiplin ilmu ekonomi ini akan dilihat bagaimana upah buruh, 

pendapatannya yang nantinya kan berpengaruh terhadap kesejahteraannya. 

Sehingga penggunaan pendekatan interdisipliner diharapkan dapat mengungkap 

secara utuh dan menyeluruh. 

3.6. Menyajikan Hasil Penelitian 

Langkah terakhir ini merupakan langkah 5 dan 6 dalam bukunya Helius 

Sjamsuddin, dimana menyusun semua hasil penelitian dan menyajikannya dalam 

sebuah tulisan yang menarik dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuwan 

yang didasarkan pada keilmiahan suatu penelitian yang dinamakan historiografi. 

Gottschalk (1975: hlm 32) menjelaskan bahwa historiografi merupakan 
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rekontruksi yang imajinatif daripada peninggalan masa lampau berdasarkan data 

yang diperoleh dengan menempuh proses tertentu. Proses tersebut didasarkan 

pada metode penelitian sejarah yang digunakan. 

Dalam penelitian ini disusun dengan mengambil kaidah keilmiahannya dari 

pedoman penelitian karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan 

Indonesia Tahun 2014. Dalam tahapan ini sangatlah penting untuk diperhatikan, 

karena dalam menyajikannya harus dengan cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikan kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti sejelas 

mungkin. Sehingga pada tahapan ini peneliti merancanngnya sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas dan diuraikan latar belakang 

masalah yang mengungkap keresahan yang terjadi pada kehidupan sosial-ekonomi 

buruh petik teh di perkebunan teh Cukul serta membahas alasan peneliti 

mengambil tema dan permasalahan yang akan dijadikan penelitian skripsi.  

Bab II Kajian Pustaka, pada prinsipnya kajian pustaka/ landasan teoretis ini 

berisikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan 

rumus-rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji;  

2. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk 

prosedur, subjek, dan temuannya;  

3. Posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti 

(Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, 2014). 

 

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti menguraikan tahapan-

tahapan penelitian skripsi. Penelitian tahapan ini dimaksudkan untuk menggiring 

pembaca memahami alur dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti.  

Bab IV Temuan dan Pembahasan, dalam bab ini merupakan inti dari sebuah 

penelitian. Pada bab ini pula proses pengolahan data dan fakta-fakta yang 

dikumpulkan sebelumnya. Dari data dan fakta yang dihasilkan lalu direkontruksi 

kemudian dianalisis.  

Bab V Simpulan, implikasi dan rekomendasi, pada bab ini merupakan 

tahapan dimana proses interpretasi terhadap pembahasan yang ada. Dimana dalam 

simpulan ini proses menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan 

dalam rumusan masalah. Dalam bab ini pula disajikan penafsiran semua hasil 

penelitian yang diperoleh tentang ‘Perkembangan PT. Perkebunan Teh Tatar 

Anyar Indonesia (Cukul Estate) dengan kajian sosial-ekonomi tahun 1972-2007’.  


