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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan mengenai 

metode penelitian dalam mengumpulkan sumber yang berupa data dan fakta yang 

berkaitan dengan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

menggunakan metode historis, selain itu penulis juga akan menggunakan studi 

literasi untuk mengumpulkan data-data.  

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan secara rinci mengenai metode 

perencanaan yang akan dilakukan. Adapun komponen yang akan dijabarkan 

diantaranya yaitu metode penelitian, persiapan penelitian, dan juga proses 

penelitian.  

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan metode sejarah. 

Metode sejarah menurut Sjamsuddin adalah sebuah prosedur, tahapan, proses atau 

teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk 

mendapatkan objek yang diteliti (Sjamsuddin, 2007, hlm. 11).  

Dalam melakukan penelitian sejarah, tidak hanya mengungkapkan sebuah 

peristiwa yang sudah terjadi tetapi harus juga melakukan analisis. Sehingga dalam 

melakukan penelitian tersebut peneliti dapat mengkaji lebih dalam informasi yang 

ditelitinya. Adapun tahapan yang harus ditempuh oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian sejarah, yaitu menurut Wood Gray (dalam Sjamsuddin, 2007, hlm. 70) 

terdiri dari: 

a. Memilih suatu topik yang sesuai 

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

c. Membuat catatan yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang 

ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung 

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

sumber) 

e. Menyusun hasil-hasil penelitian ke dalam suatu pola yang benar dan 

berarti 
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f. Menyajikan dalam suatu cara yang menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapar dimengerti 

interpretasi sejelas mungkin. 

Dari tahapan di atas dapat terlihat bahwa suatu penelitian sejarah harus 

juga memperhatikan tahapan-tahapan dengan benar mulai dari memilih dan 

menentukan topik yang sesuai untuk diteliti sampai menyajikan hasil penelitian 

dalam suatu yang menarik dan dapat dimengerti dengan mudah. 

1. Heuristik 

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan suatu kegiatan mencari, 

menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Yang mana tujuan dari 

kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber ini untuk mendapatkan data-data 

atau materi sejarah. Pengumpulan sumber ini juga bisa berupa sumber primer, 

sumber sekunder, ataupun juga sumber lisan dan sumber tulisan. Kata heuristik 

berasal dari kata heuriskein dalam bahasa Yunani yang berarti mencari atau 

menemukan. Dalam bahasa latin, heuristik dinamakan sebagai arts inveniendi 

(seni mencari) atau artinya dengan istilah arts of investion dalam bahasa Inggris. 

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan suatu kegiatan mencari, 

menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Yang mana tujuan dari 

kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber ini untuk mendapatkan data-data 

atau materi sejarah. Pengumpulan sumber ini juga bisa berupa sumber primer, 

sumber sekunder, ataupun juga sumber lisan dan sumber tulisan (Daliman. 2012, 

hal; 52). 

Cara menulis sejarah mengenai sesuatu tempat, periode, seperangkat 

peristiwa, lembaga atau orang, bertumpu kepada empat kegiatan pokok, yaitu ; 

1) Pengumpulan Obyek yang berasal dari jaman itu dan pengumpulan 

bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan 

2) Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang 

tidak otentik 

3) Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan 

otentik 

4) Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah 

atau penyajian yang berarti (Notosusanto, 1986, hal; 18). 
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Dalam proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber ini penulis akan 

mencari sumber dengan mengunjungi; 

a. Perpustakan Daerah Purwakarta 

b. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia 

c. Perpustakaan Sekolah Tinggi Seni Indonesia 

d. Balai Pelestarian Seni Dan Budaya Jawa Barat 

e. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta 

Selain membaca dan menelaah sumber yang relevan dengan kajian yang 

penulis tulis, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait 

dengan kajian yang penulis tulis. 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: 

a) Melakukan studi kepustakaan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan menganalisis materi dari berbagai sumber tertulis 

yang relevan dan berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan ruang 

lingkup penelitian untuk memecahkan permasalahan penelitian, selain itu 

penulis juga melakukan komparasi atau perbandingan dari beberapa sumber 

tertulis dengan tujuan agar mendapatkan data yang lebih akurat. 

b) Melakukan wawancara, dengan teknik ini peneliti melakukan wawancara 

dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi melalui kontak langsung 

dengan narasumber dan mengajukan beberapa pernyataan yang berkaitan 

dengan permasalahn yang diteliti. Dalam hal ini penulisi akan melakukan sesi 

wawancara dengan pelaku ataupun dengan para saksi peristiwa yang 

berkaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis. 

 

2. Kritik Sumber 

Setelah selesai dilaksanakannya langkah pengumpulan sumber-sumber 

sejarah dalam bentuk dokumen-dokumen, maka yang harus dilaksanakan 

berikutnya adalah mengadakan kritik sumber. Kritik sumber merupakan langkah 
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untuk menyelidiki dan menilai sumber-sumber yang ditemukan secara kritis. 

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah bahwa setelah sejarawan berhasil 

mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima 

begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah 

selanjutnya ia harus menyaringnya secara kritis, terutama terhadap sumber-

sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya (Sjamsudin, 2007 

hlm. 131). Terdapat dua jenis kritik yang ada di dalam kritik sumber, diantaranya 

yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yaitu cara pengujian 

terhadap aspek luar dari sumber yang penulis dapatkan, selanjutnya kritik internal, 

yaitu cara pengujian yang dilakukan terhadap sumber berupa isi dari sumber 

tersebut. 

3. Interpretasi 

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta 

atau bukti-bukti sejarah. Interpretasi diperlukan karena dimasa lampau adalah 

hanya saksi-saksi bisu belaka. Fakta-fakta atau bukti-bukti dan saksi-saksi sejarah 

itu tidak bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dan realitas 

masa lampau. Secara metodologi interpretasi merupakan bagian tak terpisahkan 

dari keseluruhan proses penelitian sejarah dan penulisan sejarah. Pada dasarnya 

proses kerja interpretasi sudah mewarnai pula tahap heuristik, tahap kritik sumber 

baik kritik eksternal maupun internal dan tetap akan mewarnai tahap-tahap 

berikutnya, yakni tahap kerja penulisan, terutama dalam implementasi analisis-

sintesis. 

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka 

rekonstruksi realitas masa lampau. Fakta-fakta sejarah yang jejak-jejanknya masih 

nampak dalam berbagai peninggalan dan dokumen hanyalah merupakan sebagian 

dari fenomena realitas masa lampau dan yang harus disadari bahwa fenomena itu 

bukan realitas masa lampau itu sendiri. Tugas dari interpretasi adalah memberikan 

penafsiran dalam kerangka memugar suatu rekonstruksi masa lampau (Daliman, 

hal; 83). 
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4. Historiografi 

Menurut Sjamsudin (2007 hlm. 156) dalam bukunya Metodologi Sejarah 

menjelaskan mengenai historiografi seperti berikut ini: 

Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya 

pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan 

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

analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari 

seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh 

yang disebut historiografi.  

Skripsi yang nantinya akan dihasilkan merupakan suatu tulisan yang logis 

dan sistematis dengan demikian akan diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian tersebut memuat Sejarah 

Perkembangan kesenian Domyak di Desa Pasirangin Kec. Darangdan Kabupaten 

Purwakarta tahun 1980-2012. 

3.2 Persiapan Penelitian 

3.2.1 Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian 

Pada tahap ini, awal yang harus dilakukan penulis dalam melakukan 

penelitian adalah penentuan tema terlebih dahulu. Penentuan tema penelitian yang 

berawal dari ketertarikan penulis terhadap objek yang akan diteliti untuk 

mengangkat sebuah masalah kesenian tradisional di suatu daerah tdiangkat dan 

menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada awalnya penulis akan melakukan 

penelitian terhadap kondisi di sebuah kelas dengan mengamati proses belajar 

siswa dalam mengikuti mata pelajaran sejarah. Kemudian setelah mendapatkan 

judul yang cocok, maka penulis mencoba berkonsultasi dengan beberapa dosen 

pembimbing dan disetujui dengan judul bertemakan yang berkaitan dengan suatu 

kondisi belajar siswa di kelas dalam mengikuti mata pelajaran sejarah. 
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Sesudah mendapat persetujuan untuk mengangkat judul tersebut dan juga 

memenuhi syarat yang cukup yaitu dengan mencantumkan sumber literasi yang 

juga berkaitan dengan judul yang akan diangkat. Maka judul tersebut diserahkan 

kepada ketua Tim Pertimbangan Penulis Skripsi Departemen Pendidikan Sejarah. 

Tetapi setelah beberapa waktu berjalan, penulis mengalami hambatan dan pada 

akhirnya mengambil keputusan untuk merubah judul tersebut. Sehingga setelah 

mempertimbangkan hal tersebut akhirnya penulis mengganti judul dan mulai 

mencari judul baru, tetapi judul yang akan diambil oleh penulis berkaitan dengan 

sebuah kesenian tradisional yang ada di daerah asal penulis. Kemudian judul 

tersebut pun diserahkan kembali kepada ketua Tim Pertimbangan Penulis Skripsi 

Departemen Pendidikan Sejarah, dan setelah memberikan penjelasan maka 

akhirnya judul tersebut pun di terima dan setujui oleh ketua Tim Pertimbangan 

Penulis Skripsi Departemen Pendidikan Sejarah dengan judul “Sejarah 

Perkembangan Kesenian Domyak di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan 

Kabupaten Purwakarta Tahun 1980-2012”. Setelah judul tersebut disepakati, 

penulis mulai menyusun suatu rancangan penelitian dalam bentuk proposal. 

3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Langkah selanjutnya setelah penentuan judul dan sudah disetujui oleh ketua 

Tim Pertimbangan Penulis Skripsi, maka langkah selanjutnya adalah penulis 

merancang sebuah proposal penelitian sebelum selanjutnya melakukang penelitian 

langsung di lapangan. Proposal skripsi mulai dikerjakan saat mengikuti mata 

kuliah Seminar Penulisan Karya Tulis Ilmiah pada semester VI sebagai tugas 

akhir mata kuliah tersebut. Tugas yang diberikan pada mata kuliah Seminar 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah penulis mempresentasikan sebuah proposal. 

Diharpakan judul yang sudah diajukan tersebut kemudian mendapatkan 

beberapa kritik dan saran dari dosen agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, 

selain itu. Dari masukan yang sudah diberikan kepada penulis, penulis melakukan 

perbaikan dengan mempertimbangkan beberapa kritik dan saran terkait judul yang 

ditentukan penulis. 
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3.2.3 Mengurus Perizinan 

Suatu perizinan merupakan aspek paling penting dalam melakukan sebuah 

penelitian, karena penelitian tanpa adanya surat perizinan makan penelitian 

tersebut dapat dikatakan penelitian fiktif atau tidak resmi dan akhirnya akan 

berjalan tidak lancar. Untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan dalam 

penelitian maka penulis harus mendatangi beberapa tempat yang berkaitan dengan 

yang diteliti dan dari hal tersebut maka tidak lepas dari sebuah sistem birokrasi 

yang ada dalam suatu instansi terkait. 

Sebelum penulis mengurus surat perizinan, peneliti harus menentukan lokasi 

atau instansi yang akan dituju dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan 

sumber terkait baik dalam bentuk tertulis maupun sumber lisan. Maka dengan 

adanya perizinan dalam hal ini berupa suran perizinan, maka penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun alur yang harus dilalui peneliti dalam mengurus surat perizinan 

yaitu dimulai dari tingkat departemen dimana ketua departemen harus 

menandatangani surat penelitian tersebut dan setelah itu surat tersebut diberikan 

kepada pihak fakultass untuk ditandatangani oleh pihak fakultas dalam hal ini 

Dekan FPIPS sebagai tanda bahwa surat yang telah dibuat adalah sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3.2.4 Proses Bimbingan 

Pada proses ini, penulis bekerjasama dengan dua pembimbing yang akan 

memberikan kritik, saran, maupun masukan terhadap penulis dalam melakukan 

penulisan maupun melaksanakan penelitian. Pembimbing menurut Surat 

Keputusan Nomor: 05/TPPS/JPS/PEM/2015 menjelaskan bahwa skripsi berjudul 

“Sejarah Perkembangan Kesenian Domyak di Desa Pasirangin Kecamatan 

Darangdan Kabupaten Purwakarta Tahun 1980-2012” menunjuk Bapak Dr. Agus 
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Mulyana, M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Leli Yulifar, M.Pd sebagai 

pembimbing II. Proses bimbingan ini adalah salah satu proses yang sangat penting 

dalam melakukan suatu penelitian, karena dalam proses ini penulis dapat 

berdiskusi dan berbagi permasalahan yang dihadapi oelh penulis. Dari proses 

bimbingan tersebutlah diharapkan adanya titik temu dan masalah dapat 

terpecahkan dengan mudah. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Adapun dalam pelaksanaan penelitian, penulis melakukan beberapa langkah 

yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian di lapangan, yang mana 

diantaranya yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan juga Historiografi. 

3.3.1 Heuristik 

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan suatu kegiatan mencari, 

menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Yang mana tujuan dari 

kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber ini untuk mendapatkan data-data 

atau materi sejarah. Pengumpulan sumber ini juga bisa berupa sumber primer, 

sumber sekunder, ataupun juga sumber lisan dan sumber tulisan. Kata heuristik 

berasal dari kata heuriskein dalam bahasa Yunani yang berarti mencari atau 

menemukan. Dalam bahasa latin, heristik dinamakan sebagai ars inveniendi (seni 

mencari) atau artinya dengan istilah arts of investion dalam bahasa Inggris. 

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan suatu kegiatan mencari, 

menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Yang mana tujuan dari 

kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber ini untuk mendapatkan data-data 

atau materi sejarah. Pengumpulan sumber ini juga bisa berupa sumber primer, 

sumber sekunder, ataupun juga sumber lisan dan sumber tulisan (Daliman. 2012, 

hal; 52). 

Cara menulis sejarah mengenai sesuatu tempat, periode, seperangkat 

peristiwa, lembaga atau orang, bertumpu kepada empat kegiatan pokok, yaitu ; 

1) Pengumpulan Obyek yang berasal dari jaman itu dan pengumpulan 

bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan 
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2) Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang 

tidak otentik 

3) Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan 

otentik 

4) Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah 

atau penyajian yang berarti (Notosusanto, 1986, hal; 18). 

Dalam proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber ini penulis akan 

mencari sumber dengan mengunjungi; 

a. Perpustakan Daerah Purwakarta 

b. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia 

c. Perpustakaan Sekolah Tinggi Seni Indonesia 

d. Balai Pelestarian Seni Dan Budaya Jawa Barat 

e. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta 

Selain membaca dan menelaah sumber yang relevan dengan kajian yang 

penulis tulis, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait 

dengan kajian yang penulis tulis. 

Adapun teknik-teknik yang dilakukan dalam proses pengumpulan data yang 

akan digunakan oleh penulis diataranya yaitu: 

a) Studi Dokumentasi 

Adapun teknik lain yang dapat dilakukan penulis dalam penelitian selain 

dengan pengumpulan sumber literasi dan wawancara, yaitu dengan melakukan 

studi dokumentasi. Dokumentasi menurut Esterberg (dalam Sarosa, 2012, hlm. 

61) bahwa dokumen merupakan segala sesuatu yang bersifat materi dan dalam 

bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Hal tersebut dipertegas oleh (Mulyana, 

2010, hlm. 195) yang menyatakan bahwa studi dokumentasi memiliki beberapa 

jenis sumber yang bisa dijadikan literatur dalam penelitian seperti otobiografi, 

memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, 

artikel majalah, brosur dan foto-foto. 

1. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan sekaligus melakukan 

analisis suatu sumber yang dianggap relevan dan dapat membantu penulis 

dalam melakukan penelitiannya dengan mengkaji buku, artikel, jurnal 

ataupun sumber literatur lainnya yang berkaitan mengenai kesenian 

tradisioal yang penulis angkat, serta menggunakan beberapa teori-teori yang 

mendukung penelitian ini. Pada proses ini, penulis mengunjungi beberapa 

lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan demikian hal 

tersebut dapat mendukung penelitiannya, lokasi tersebut diantaranya; 

1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia 

Penulis terlebih dahulu melakukan pencarian data di perpustaakn UPI, 

hal ini dilakukan karena penulis adalah mahasiswa UPI sehingga penulis 

terlebih dahulu melakukan pencarian sumber di perpustakaan UPI. 

Pencarian dilakukan secara berkala sampai skripsi ini selesai dikerjakan. 

Adapun beberapa buku, jurnal, dan beberapa skripsi yang berkaitan dan 

dapat mendukung penulis dalam melakukan penelitian. Sumber yang 

didapat antara lain adalah tulisan karya Koentjaraningrat tahun 1979 dengan 

judul Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Irlindina Damajanti tahun 

2006 dengan judul Psikologi Seni, Munandar Soelaeman tahun 2011 dengan 

judul Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial. Buku-buku tersebut 

sangat membantu penulis dalam merumuskan beberapa konsep dan teori 

dalam penelitian karena buku yang didapatkan merupakan buku yang 

memiliki pengertian dasar hubungan antara kebudayaan dengan manusia 

dilihat dari berbagai aspek.  

2. Perpustakaan Badan Pelestarian Nilai dan Budaya Jawa Barat 

Penulis melakukan pencarian sumber baik berupa buku, jurnal, ataupun 

artikel di Perpustakaan Badan Pelestarian Nilai dan Budaya. Penulis 

mendapatkan beberapa sumber penting untuk mendukung penelitiannya, 

diantaranya karya Rosyadi tahun 2012 dengan Angklung Dari Angklung 

Tradisional ke Angklung Modern. Selain itu juga karya Yanti Nisfiyanti 
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tahun 1996 dengan judul Kesenian Tradisional Sebagai Aset Budaya. 

Sumber-sumber di atas adalah sumber yang sangat membantu penulis dalam 

melakukan penelitian dan juga berkaitan dengan permasalah yang sedang 

dikaji oleh penulis. 

 

3. Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Penulis melakukan pencarian sumber di Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Purwakarta. Penulis pun menemukan beberapa sumber yang 

diantaranya berupa dalam bentuk jurnal dengan judul Seni dan Ideologi 

Masyarakat. Panggung Jurnal STSI Bandung No XX September 2001 karya 

F.X. Widaryanto tahun 2001. Tiban; Dari Ritual ke Seni Pertunjukan. 

Panggung Jurnal Seni STSI Bandung No XXXIV Tahun 2005 karya Nuryati 

tahun 2005. Dari beberapa sumber tersebut, penulis merasa terbantu karena 

dalam sumber tersebut terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian 

yang dikaji. 

4. Perpustakaan STSI Bandung 

Kali ini penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan Sekolah Tinggi 

Seni Indonesia Bandung. Adapun sumber yang didapatkan oleh penulis 

diantaranya karya Oemar tahun 1985 dengan judul Melestarikan Seni 

Budaya Tradisional yang Nyaris Punah. Karya Edi Sedyawati dan Usman 

Kolip tahun 2011 dengan judul Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan 

Gekala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Karya 

Sumardjo tahun 2001 dengan judul Seni Pertunjukan Indonesia. Buku yang 

didapatkan penulis di perpustakaan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung 

sangatlah membantu karena sebagian besar buku yang didapat adalah buku 

yang berkaitan dengan kesenian tradisional di Indonesia. 

2. Kumpulan Foto 



34 
 

Rizky Achtiyusan Dinsa, 2016 
SEJARAH PERKEMBANGAN KESENIAN DOMYAK DI DESA PASIRANGIN KECAMATAN DARANGDAN 
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN (1980-2012) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Adapun peneliti melakukan kegiatan pengambilan foto, seperti 

melakukan pemotretan terhadap beberapa alat musik yang digunakan dalam 

kesenian Domyak, kemudian melakukan beberapa pemotretan terhadap 

kegiatan dalam penyajian kesenian Domyak, dan juga melakukan 

pemotretan bersama dengan beberapa narasumber yang berkaitan atau 

berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kesenian 

Domyak. Hal ini dilakukan peneliti semata-mata dalam rangka menunjukan 

bukti hasil dari kegiatan proses penelitian mengenai kesenian Domyak yang 

ada di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Hasil 

dari foto tersebut akan menjadikan lampiran bagi peneliti di dalam karya 

skripsi ini.  

b) Wawancara 

Proses wawancara merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara 

langsung dengan pelaku sejarah, saksi sejarah, ataupun orang yang berkaitan 

dengan hal yang diteliti oleh penulis. Proses ini melibatkan seseorang untuk 

mendapatkan sebuah informasi dari orang lain dengan cara mengajukan beberapa 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan degan tujuan dari seseorang yang menanyakan 

sesuatu tersebut (Mulyana, 2010, hlm. 180). Maksud dari pernyataan tersebut 

adalah peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa peryanyaan 

kepada pelaku, saksi, ataupun orang yang berhungan dengan apa yang diteliti 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber 

tersebut. 

Teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu menggunakan teknik 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 

adalah wawancara yang sebelumnya sudah direncanakan dengan mempersiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada responden. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat spontan 

dan diajukan kepada responden. Adapun sumber lain yang menjelaskan bahwa 

daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara bukanlah suatu yang bersifat ketat 
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dan dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan 

(Endraswara, 2006, hlm. 150). Maksud dari hal tersebut adalah dalam melakukan 

wawancara peneliti tidak harus terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

dirancang sebelumnya melainkan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di 

lapangan. 

Selain melakukan pencarian sumber secara tertulis, penulis juga melakukan 

wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan permasalahan yang sedang 

dikaji oleh penulis. Teknik wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan 

penulis untuk mendapatkan informasi tambahan selain dari sumber-sumber 

tertulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. 

Pada teknik ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber 

yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis seperti wawancara 

terhadap pegawai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta 

yaitu Bapak Abi Jawhari yang menempati jabatan sebagai kepala bidang 

kebudayaan sebagai langkah awal dan juga sebagai pengantar untuk melakukan 

wawancara ataupun penelitian ke lokasi yang di tuju. Kemudian setelah itu 

penulis melakukan penelitian ke Desa Pasirangin dimana lokasi tersebut adalah 

lokasi yang dituju oleh penulis dalam melakukan penelitian terhadap kesenian 

Domyak. Narasumber yang terdapat di lokasi tersebut dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian, yaitu, pelaku, saksi, dan ahli atau pakar. Pelaku adalah orang 

yang secara langsung berkaitan dengan kesenian Domyak atau dapat dikatakan 

bagian dari kesenian Domyak tersebut dengan narasumbernya yaitu Abah 

Tahrudin selaku seniman Domyak. Saksi merupakan orang yang menyaksikan dan 

mengetahui tentang kesenian Domyak tersebut dengan narasumbernya yaitu 

Kepala Desa Pasirangin Bapak Komarudin Sajam dimana beliau adalah saksi 

dalam kesenian Domyak. Sedangkan ahli atau pakar adalah orang yang ahli dan 

paham di dalam suatu bidang dalam hal ini menyangkut tokoh masyarakat, 

pejabat daerah ataupun dari dinas pariwisata dan kebudayaan yang memahami 

kesenian Domyak di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten 
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Purwakarta dalam hal ini, narasumbernya yaitu Bapak Yosi, beliau adalah 

pembina dari sanggar Domyak yang ada di Kecamatan Darangdan.. 

Adapun penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Dedy Mulyadi, 

selaku Bupati Purwakarta, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman peran 

pemerintah terhadap kesenian tradisional di Purwakarta dan bagaimana 

pandangan beliau terhadap kesenian tradisional khususnya terhadap kesenian 

Domyak di Darangdan ini. 

Kemudian hasil dari wawancara dari berbagai narasumber tersebut, 

kemudian dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan untuk memudahkan peneliti 

dalam melakukan pengkajian yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.  Hal 

tersebut dilakukan agar wawancara yang sudah dilakukan dapat membantu 

peneliti dalam menyusun skripsi dan berguna untuk menambahkan sumber tertulis 

yang sesuai dengan kajian penulis tersebut. 

3.3.2 Kritik Sumber 

Setelah selesai dilaksanakannya langkah pengumpulan sumber-sumber 

sejarah dalam bentuk dokumen-dokumen, maka yang harus dilaksanakan 

berikutnya adalah mengadakan kritik sumber. Kritik sumber merupakan langkah 

untuk menyelidiki dan menilai sumber-sumber yang ditemukan secara kritis. 

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah bahwa setelah sejarawan berhasil 

mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima 

begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah 

selanjutnya ia harus menyaringnya secara kritis, terutama terhadap sumber-

sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya (Sjamsudin, 2007 

hlm. 131). Terdapat dua jenis kritik yang ada di dalam kritik sumber, diantaranya 

yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yaitu cara pengujian 

terhadap aspek luar dari sumber yang penulis dapatkan, selanjutnya kritik internal, 

yaitu cara pengujian yang dilakukan terhadap sumber berupa isi dari sumber 

tersebut. 

3.3.2.1 Kritik Eksternal 
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Adapun pengertian menurut Daliman (2012, hlm. 67) dalam bukunya 

Metode Penelitian Sejarah. Kritik eksternal yaitu cara pengujian terjadap aspek 

luar dari sumber yang penulis dapatkan. Kritik eksternal ini bertujuan untuk 

menguji otensitas suatu sumber, agar diperoleh sumber yang sungguh-sungguh 

asli dan bukan palsu. Makin luas dan makin dapat dipercaya pengetahuan kita 

mengenai suatu sumber, akan makin asli sumber itu. Kritik eksternal memiliki 

fungsi negatif, artinya dengan kritik eksternal peneliti berusaha untuk menjauhkan 

diri dari penggunaan bukti atau dokumen yang pakai, sementara kritik internal 

fungsinya lebih bersifat positif artinya, melalui kritik eksternal tersebut peneliti 

akan lebih berupaya menggunakan bukti-bukti yang terbukti kebenarannya. 

Dibandingkan dengan kritik internal yang bersifat sebagai higher criticism, kritik 

eksternal lebih dianggap sebagai lower criticism. Kritik eksternal menguji 

keaslian dokumen, sedang kritik internal lebih menguji makna isi dokumen. 

Adapun sumber lain yang berjudul Angklung di Jawa Barat Sebuah 

Perbandingan karya Masunah dkk, yang di dalam tulisan tersebut dapat 

terkandung lebih dalam mengenai kesenian tradisional khususnya di wilayah Jawa 

Barat. Kemudian jika dilihat dari latar belakangnya penulis tersebut adalah 

seorang budayawan yang juga sudah menulis beberapa buku yang berkaitan 

dengan kesenian yang ada di Indonesia. 

Selain itu ada pula sumber buku lainnya yang berjudul Upacara Tradisional 

Mohon Hujan Di Desa Kepuharjo, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sleman 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun oleh Drs. Moertjipto dkk. 

Dalam buku tersebut dapat dikatakan juga sebagai buku acuan penulis dalam 

melakukan penelitian dikarenakan dalam buku tersebut juga membahas mengenai 

upacara adat memohon hujan. Hal tersebut bersinggungan dengan kesenian 

Domyak yang ada di Purwakarta dimana kesenian Domyak pun adalah salah satu 

upacara adat untuk memohon turun hujan. 

Selain buku, adapun tulisan dalam bentuk jurnal penelitian berjudul 

Angklung, Dari Angklung Tradisional ke Angklung Modern karya Rosyadi yang 
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merupakan salah satu sumber tertulis dengan memiliki kredibilitas jika dilihat dari 

penerbit jurnal tersebut yaitu terdapat dalam jurnal Patanjala Patanjala yang 

diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Kota Bandung selain itu 

penulis karya tersebut adalah seorang budayawan yang juga sering melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan kesenian tradisional di Indonesia. 

Selain melakukan kritik eksternal dari beberapa buku atau tulisan lain, 

penulis juga mencoba melakukan kritik eksternal terhadap sebuah Skripsi. Dalam 

Skripsi karya Arifa yang berjudul Penyajian Seni Domyak Pada Gruo Sinar 

Pusaka Muda Kabuapten Purwakarta, penulis menemukan bahwa tulisan tersbut 

memiliki kredibilitas untuk menjadi salah satu sumber bagi penulis. Dimana jika 

dilihat dari latar belakang penulis tersebut yang berlatar belakang seni maka dapat 

dikatakan bahwa sumber tulisan tersebut dapat digunakan sebagai sumber acuan 

bagi penulis dalam melakukan penelitian. 

Selain dari sumber tertulis, penulis juga melakukan kritik eksternal terhadap 

beberapa narasumber yang sudah diwawancara oleh penulis. Kritik eksternal 

terhadap Bapak Yosi, Abah Tahrudin, Bapak Abi Jawhari. Mereka merupaakan 

orang yang memiliki peran dan terlibat dalam pertunjukan kesenian Domyak. 

Bapak Yosi dalam hal ini menjabat sebagai ketua pembina dari kesenian Domyak 

yang ada di Darangdan, beliau memiiki peran penting dalam melestarikan 

kesenian Domyak, dan yang menjadi perhatian khusus adalah peran dari bapak 

Yosi yang semangat dan terus berusaha agar kesenian Domyak tidak punah 

meskipun dalam hal ini Bapak Yosi pun bekerja sebagai guru di SMPN 4 dan 

SMAN 1  Darangdan. 

Kritik eksteral terhadap Abah Tahrudin, dimana beliau memiliki peran 

sebagai pemain sekaligus yang disepuhkan di dalam kesenian Domyak. Abah 

Tahrudin pun memiliki peran penting, selain sebagai pemain beliau juga adalah 

orang yang sangat peduli terhadap kesenian Domyak. Dibalik peranan beliau 

sebagai pemain, beliau juga yang bertugas untuk melakukan perbaikan dan 

merawat alat-alat agar tetap bisa digunakan untuk kesenian Domyak. Meskipun 
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dalam hal ini beliau bekerja sendiri dan tanpa bantuan dana, hanya dana dari 

sukarela para pemain untuk membantu merawat alat-alat tersebut. 

Penulis pun melakukan kritik eksternal terhadap narasumber Bapak Abi 

Jawhari dimana beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kesenian Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini peran beliau 

pun sangat penting dimana dari beliaulah mulanya muncul kembali kesenian 

Domyak yang sempat meredup dan di munculkan kembali dengan adanya 

revitalisasi pada tahun 2012. Dapat dikatakan beliau berperan sebagai 

penyambung antara pemerintah pusat dengan pelaku seni kesenian Domyak di 

Darangdan. 

Adapun penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Dedy Mulyadi 

selaku Bupati Purwakarta. Penulis melakukan wawancara terhadap beliau atas 

dasar inisiatif penulis pribadi untuk mengetahui bagai mana peranan pemerintah 

pusat terhadap kesenian tradisional di Kabupaten Purwakarta, dan khususnya 

terhadap kesenian Domyak di Purwakarta. Dari wawancara tersebut dapat 

dikatakan bahwa beliau juga sangat peduli terhadap kesenian tradisional yang ada 

di Purwakarta.  

3.3.2.2 Kritik Internal 

Selanjutnya kritik internal, yaitu cara pengujian yang dilakukan terhadap 

sumber berupa isi dari sumber tersebut. Karena sumber atau dokumen sejarah 

adalah produk manusia, maka kritik internal juga harus mampu mengidentifikasi 

informan atau pengarang suatu sumber atau dokumen. Maka kritik internal 

dengan uji kredibilitasnya ingin mengungkap informasi dari informan mengenai 

dua kriteria, yaitu ; 

 Kemampuan untuk melaporkan/menuliskan secara akurat, 

 Kesediaan untuk melapor dengan benar. 

Kritik internal adalah uji kebenaran mengenai informasi suatu dokumen. 

Mengenai kebenaran itu sendiri merupakan suatu masalah yang tak pernah tuntas 
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untuk dibahas. Kebenaran yang berhasil ditangkap oleh seseorang terhadap suatu 

gejala atau fenomena banyak bergantung terhadap persepsi, dan persepsi banyak 

dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama dan kehidupannya (Daliman. 

2012 hal; 71). 

Penulis juga mencoba melakukan kritik internal terhadap beberapa sumber 

dokumen yang peneliti gunakan dalam mengerjakan penelitian skripsi ini. Dari 

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, 

dokumen tersebut membahas mengenai bagai mana setiap desa di purwakarta 

harus membudidayakan dan melestarikan budaya dan kesenian daerah. Dari 

dokumen tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dilihat dari latar belakang 

dimana dokumen tersebut dikeluarkan. 

Pada tulisan berjudul Angklung di Jawa Barat Sebuah Perbandingan karya 

Masunah dkk, penulis melakukan kritik terhadap tulisan tersebut dengan 

membandingkan isi dari tulisan tersebut dengan hasil laporan yang ada di 

lapangan. Setelah dilakukan perbandingan antara kedua sumber tersebut, penulis 

menemukan beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu pada tulisan Masunah 

dikatakan bahwa suatu kesenian Angklung yang ada di Jawa Barat banyak yang 

dikembangkan kembali menjadi kesenian tradisional dan menjadi ciri khas dari 

setiap daerah yang ada di Jawa Barat. Hal ini cukup berkaitan dengan kajian yang 

di teliti oleh penulis yaitu mengenai kesenian Domyak, dimana kesenian Domyak 

ini pada mulanya adalah suatu kesenian dengan memanfaatkan alat musik 

angklung dan bernama Buncis. Tetapi setelah berjalannya waktu, kesenian yang 

ada di Desa Pasriangin berubah nama menjadi kesenian Domyak diambil dari kata 

“ngadogdog bari ngarampayak”. Maka dapat diperoleh suatu titik temu dimana 

antara sumber yang ditulis oleh Masunah, dkk dengan yang ada di lapangan ada 

keterkaitan. 

Selain itu ada pula sumber buku lainnya yang berjudul Upacara Tradisional 

Mohon Hujan Di Desa Kepuharjo, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sleman 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun oleh Drs. Moertjipto dkk. 
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Dalam buku tersebut dapat dikatakan juga sebagai buku acuan penulis dalam 

melakukan penelitian dikarenakan dalam buku tersebut juga membahas mengenai 

upacara adat memohon hujan. Hal yang dikritik dari buku ini adalah bahwa dalam 

upacara adat yang ada di Sleman Yogyakarta ini terdapat persamaan dengan 

kesenian Domyak yang ada di Purwakarta yaitu sama-sama upacara adat dengan 

memohon hujan, hanya saja terdapat beberapa perbedaan antara keduanya yaitu 

dari segi lagu-lagu yang dinyanyikan dalam upacara tersebut, kemudian tarian 

yang juga terdapat perbedaan dari keduanya. Tetapi hal tersebut tentunya 

bersinggungan dengan kesenian Domyak yang ada di Purwakarta dimana 

kesenian Domyak pun adalah salah satu upacara adat untuk memohon turun 

hujan. 

Selain buku, adapun tulisan dalam bentuk jurnal penelitian berjudul 

Angklung, Dari Angklung Tradisional ke Angklung Modern karya Rosyadi juga 

menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitiannya. Adapun hal 

yang dikritik dari tulisan karya Rosyadi ini, yaitu penulis dapat mengetahui 

bagaimana perkembangan angklung dari masa ke masa dan jika dikaitkan dengan 

kesenian Domyak yang ada di Purwakarta, kesenian tersebut berasal dari kesenian 

angklung yang kemudian dikembangkan menjadi suatu alat hiburan dan juga 

sebagai media untuk berdo’a. 

Selain melakukan kritik internal dari beberapa buku atau tulisan lain, 

penulis juga mencoba melakukan kritik eksternal terhadap sebuah Skripsi. Dalam 

Skripsi karya Arifa yang berjudul Penyajian Seni Domyak Pada Gruo Sinar 

Pusaka Muda Kabuapten Purwakarta, penulis menemukan bahwa tulisan tersebut 

memiliki persamaan dengan laporan lapangan, sehingga dengan demikian penulis 

dapat menjadikan skripsi tersebut menjadi acuan dalam melakukan penulisan dan 

penelitian terhadap serajar perkembangan kesenian Domyak di Purwakarta. 

Penulis juga melakukan kritik internal terhadap hasil wawancara. kritik ini 

pada dasarnya menekankan pada kebenaran informasi yang dipaparkan 

narasumber kepada penulis. Adapun dari proses ini, penulis memperoleh fakta 
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yang berkaitan dengan kesenian Domyak di Kecamatan Darangdan kabupaten 

Purwakarta. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Yosi selaku ketua 

pembina dari kesenian Domyak di Darangdan terdapat kesamaan informasi 

mengenai bagaimana sejarah dan perkembangan dari kesenian Domyak. Hal yang 

samapun disampaikan oleh bapak Abi Jawhari selaku Kepala Bidang Kesenian 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta. Akan tetapi ketika 

penulis melakukan wawancara terhadap abah Tahrudin selaku pemain dan juga 

yang disepuhkan di dalam kesenian Domyak ini terdapat perbedaan informasi 

yang didapat dari wawancara tersebut. 

Dalam roses kritik sumber ini, penulis perlu memperhatikan dan 

mencermati isi dari berbagai buku maupun dari hasil wawancara. penulis harus 

dapat menilai dan juga berhati-hati terhadap buku dan hasil wawancara tersebut 

karena tidak dapat dipungkiri akan adanya unsur subjektivitas yang terdapat 

dalam sumber buku ataupun dari hasil wawancara agar interpretasi yang 

dilakukan penulis mampu bersifat objektif. 

 

 

3.3.3 Interpretasi Sumber 

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta 

atau bukti-bukti sejarah. Interpretasi diperlukan karena dimasa lampau adalah 

hanya saksi-saksi bisu belaka. Fakta-fakta atau bukti-bukti dan saksi-saksi sejarah 

itu tidak bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dan realitas 

masa lampau. 

Secara metodologik interpretasi merupakan bagian tak terpisahkan dari 

keseluruhan proses penelitian sejarah dan penulisan sejarah. Pada dasarnya proses 

kerja interpretasi sudah mewarnai pula tahap heuristik, tahap kritik sumber baik 

kritik eksternal maupun internal dan tetap akan mewarnai tahap-tahap berikutnya, 

yakni tahap kerja penulisan, terutama dalam implementasi analisis-sintesis. 
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Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka 

rekonstruksi realitas masa lampau. Fakta-fakta sejarah yang jejak-jejanknya masih 

nampak dalam berbagai peninggalan dan dokumen hanyalah merupakan sebagian 

dari fenomena realitas masa lampau dan yang harus disadari bahwa fenomena itu 

bukan realitas masa lampau itu sendiri. Tugas dari interpretasi adalah memberikan 

penafsiran dalam kerangka memugar suatu rekonstruksi masa lampau. (Daliman, 

hal; 83) 

Pada proses penelitian ini, interpretasi diperlukan karena sebuah bukti-bukti 

sejarah dan fakta-fakta sebagai saksi-saksi sejarah tidak dapat berbicara sendiri 

mengenai apa yang telah terjadi di masa lampau khususnya dalam suatu peristiwa 

yang sedang dikaji oleh penulis. Pada tahap ini penulis mengolah, menyusun serta 

fakta yang telah teruji kebenarannya, setelah itu fakta yang diperoleh dirangkaikan 

dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras dengan peristiwa 

satu dimasukan ke dalam konteks peristiwa lain yang melingkupinya (Ismaun, 

hlm. 131). 

Setelah penulis mengumpulkan sumber dan melakukan kritik eksternal dan 

internal, selanjutnya penulis melakukan tahap interpretasi atau penafsiran terhadap 

sumber yang sudah diperoleh penulis. Tahap penafsiran ini dari data-data yang 

telah melalui tahap kritik menjadi fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian. 

Setelah data-data tersebut dirumuskan dan disimpulkan lalu kemudian setelah itu 

ditafsirkan. Setiap fakta yang ditemukan dihubungkan dengan fakta lain, sehingga 

menjadi sebuah rekonstruksi yang menggambarkan sejaran dan perkembangan 

kesenian Domyak di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, khususnya di 

desa Pasirangin yang menjadi ciri khas dari desa tersebut. 

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan interdisipliner dengan 

menggunakan pendekatan-pendekatan seperti sosiologi dan antropologi. 

Pendekatan tersebut sangatlah diperlukan penulis untuk membantu penulis 

menjawab permasalahan yang dikaji. Seperti halnya pendekatan Sosiologi dan 

Antropologi digunakan untuk mengkaji permasalahan pada manusia ataupun 
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masyarakat dan kehidupan-kehidupan yang melekat pada masyarakat. Hal tersebut 

dapat membantu penulis dalam menjelaskan mengenai bagaimana Sejarah dan 

Perkembangan Kesenian Domyak di Desa Pasriangin Kecamatan Darangdan 

Kabupaten Purwakarta Tahun 1980-2012. Sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan interdisipliner. 

3.3.4 Historiografi 

Menurut Sjamsudin (2007 hlm. 156) dalam bukunya Metodologi Sejarah 

menjelaskan bahwa ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia 

mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis 

penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama 

penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus 

menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu 

dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi.  

Skripsi yang nantinya akan dihasilkan merupakan suatu tulisan yang logis 

dan sistematis dengan demikian akan diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian tersebut memuat Sejarah 

Perkembangan kesenian Domyak di Desa Pasirangin Kec. Darangdan Kabupaten 

Purwakarta. 

Selain metode historis yang digunakan dalam metode penelitiannya, penulis 

juga akan menggunakan pendekatan secara interdisipliner, dimana penulis 

menggunakan konsep-konsep disiplin ilmu sosial lainnya untuk membantu dalam 

melakukan penulisan seperti ilmu Sosiologi dan Antropologi. Penggunaan konsep 

Sosiologi dan Antropologi, penulis gunakan karena di dalam kajiannya 

menyangkut unsur-unsur sosial yaitu masyarakat yang secara langsung pun 

berhubungan dengan ilmu sosial dan ilmu budaya. Tahap historiografi ini tidak 

hanya menuliskan hasil temuan berdasarkan penulisan analisis-kritis, namun juga 

harus memperhatikan penulisan yang benar sehingga dapat menjadi tulisan yang 

baik dan dapat dipertanggungjawabkan.  
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Skripsi yang dihasilkan merupakan suatu tulisan yang logis dan sistematis 

dengan demikian akan diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian tersebut memuat “Sejarah 

dan Perkembangan Kesenian Domyak di Desa Pasriangin Kecamatan Darangdan 

Kabupaten Purwakarta Tahun 1980-2012”. Laporan penelitian ini disusun 

berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh 

Universitan Pendidikan Indonesia. Adapun dalam penelitian skripsi ini penulis 

membaginya kedalam lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan tentang beberapa sub bab yaitu 

didalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian yang diangkat 

oleh peneliti, dimana terlihat adanya kesenjangan antara harapan dengan realita. 

Sehingga dalam hal ini akan terlihat mengapa permasalahan tersebut penting 

untuk diangkat. Selain latar belakang, pada bab ini juga terdapat rumusan 

masalah, tujuan penelitian yang inigin dicapai oleh penulis serta manfaat 

penelitian yang diharapkan dengan dilakukannya penulisan skripsi, dan struktur 

organisasi skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA bab ini merupakan landasar teori yang 

berisikan pemaparan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang dijadikan 

sebagai rujukan bagi penulis dalam mengkaji permasalahan yang akan diangkat 

yaitu mengenai “Sejarah dan Perkembangan Kesenian Domyak di Desa 

Pasriangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Tahun 1980-2012”. Dan 

juga dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan tentang Kesenian 

Domyak. 

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini memaparkan mengenai 

langkah-langka penelitian yang diunakan peneliti dalam menelusuri setiap data 

dana informasi yang berkaitan dengan kesenian Domyak, pengumpulan data dan 

informasi yang kemudian diverifikasi sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan 

dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya dilakukan proses kritik terhadap data-

data dan informasi yang telah diperoleh melalui kritik eksternal maupun kritik 
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internal. Setelah melewati tahap kritik sumber, kemudian dilakukan proses 

interpretasi sampai dengan tahap terakhir yaitu tahap historiografi. 

BAB IV SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KESENIAN DOMYAK 

DI DESA PASIRANGIN KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN 

PURWAKARTA TAHUN 1980-2012, bab ini merupakan pembahasan dan 

analisis dari hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dikaji yaitu “Sejarah Perkembangan kesenian Domyak di Desa Pasirangin 

Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta tahun 1980-2012”. 

Mendeskripsikan tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terlampir 

dalam rumusan masalah. Pemaparan dalam bab ini diuraikan secara deskriptif 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara terperinci. Baik dalam tulisan yang 

bersumber dari buku, penelitian terdahulu, maupun penelitian yang dilakukan 

sendiri oleh penulis. 

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI. Bab ini mengemukakan 

kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti terhadap masalah-

masalah secara keseluruhan. Akhir temuan akhir ini merupakan pandangan dan 

interpretasi peneliti tentang inti pembahasan penulis. Serta mencantumkan saran 

dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.  


