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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini penulis akan menguraikan metodologi penelitian yang 

digunakan dalam mengkaji permasalahan skripsi yang berjudul ”Tradisi Misalin di 

Cimaragas Kabupaten Ciamis: Sebuah Kajian Historis Tahun 1991 - 2016” Penulis 

mencoba memaparkan berbagai langkah yang digunakan penulis dalam mencari, 

mengolah, menganalisis sumber dan proses penyusunannya menjadi sebuah skripsi. 

3.1 Metode Penelitian 

Koentjaraningrat (1993, hlm. 7) mengemukakan bahwa “metode 

menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk memahami objek yang 

menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode diartikan sebagai prosedur, 

langkah kerja atau teknik untuk mencapai sesuatu hasil yang efektif dan efisien. 

Berbeda halnya dengan metodologi yang merupakan kerangka teoritis, metode 

lebih bersifat praktis yang memberikan petunjuk mengenai cara, prosedur, dan 

teknik pelaksanaan secara sistematik.” Sebagaimana halnya diungkapkan oleh 

Sjamsuddin (2012, hlm. 10) bahwa “metode adalah suatu prosedur, proses atau 

teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk 

mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti.” 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode historis, dengan pendekatan interdisipliner yang menggunakan ilmu sosial 

lainnya, seperti disiplin ilmu sosiologi dan antroplogi sebagi ilmu bantu. Metode 

historis diartikan sebagai proses untuk mengkaji dan menguji, kebenaran rekaman 

dan peninggalan-peninggalan masa lampau. Dengan menganalisis secara kritis 

bukti-bukti dan data-data yang ada, sehingga menjadi penyajian dan cerita sejarah 

yang dapat dipercaya (Ismaun, 2005, hlm. 35). Pendapat lain mengenai pengertian 

metode historis atau sejarah dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2003, hlm. xix), 

mengemukakan bahwa metode sejarah merupakan petunjuk khusus tentang bahan, 

kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah.  

Louis Gottschalk (1985, hlm. 32) mengemukakan pengertian metode 

historis sebagai ”proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan 
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peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah 

diperoleh yang disebut historiografi.” Abdurahman (1999, hlm. 43) mengemukakan 

bahwa metode sejarah dalam pengertian umum adalah penyelidikan atas suatu 

masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. 

Dari beberapa pengertian mengenai metode historis atau sejarah yang di 

paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa metode historis merupakan suatu usaha 

penyelidikan dalam mencari menguji dan menganalisis data serta fakta suatu 

peristiwa masa lampau yang diimajinasikan dalam suatu karya ilmiah secara 

sistematis. Untuk itu, metode historis dipilih karena skripsi ini sendiri merupakan 

sebuah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis masa lampau, 

mengingat judul dari skripsi ini adalah Perkembangan Tradisi Misalin di Cimaragas 

Kabupaten Ciamis: Sebuah Kajian Historis Tahun 1991-2016. 

Pada proses penelitian, penulis menggunakan metode wawancara mengolah 

dari hasil pencarian sejarah lisan dan tradisi lisan. Seperti dalam buku Sejarah Lisan 

Konsep dan Metode, secara sederhana, sejarah lisan dapat dipahami sebagai 

peristiwa-peristiwa sejarah terpilih yang terdapat dalam ingatan hampir di setiap 

individu manusia (Dienaputra, 2006, hlm.33). Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelitian mengenai sejarah lokal yang kebanyakan sumbernya adalah 

sumber lisan. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian sejarah lokal yang 

kebanyakan sumbernya adalah sumber lisan yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

para narasumber, yang memang sesuai untuk diajukan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai tradisi misalin tersebut. Sasaran wawancarapun dipersiapkan oleh 

peneliti untuk mendapakan sumber-sumber yang kredibilitas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sasaran wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu kepada sesepuh Desa Cimaragas, tokoh masyarakat seperti kepala desa, 

budayawan Kabupaten Ciamis. 

Uraian para ahli di atas memunjukan bahwa metode adalah cara kerja yang 

memiliki langkah-langkah dalam mencapai tujuan akhir. Menurut Wood Gray dkk 

dalam Sjamsuddin (2012, hlm. 70) memafarkan enam langkah dalam metode 

sejarah, yaitu: 
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1. Memilih suatu topik yang sesuai 

Kebudayaan dan sejarah merupakan bidang kajian yang diminati oleh 

penulis. Kegiatan tradisi misalin yang masih aktif selalu digelar oleh 

masyarakat Cimaragas setiap tahun merupakan sautu kegiatan 

kebudayaan, salah satu tradisi yang diyakini lahir dari awal proses 

islamisasi kerajaan Galuh. Karena itu, penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji tradisi misalin di Cimaragas Kabupaten Ciamis. 

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

Pada tahap ini, penulis mencari, mengumpulkan sumber-sumber yang 

relevan dengan topik yang dikaji berkaitan dengan tradisi misalin di 

Desa Cimaragas Kabupaten Ciamis. 

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

dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung. 

Melakukan penelitian baik ketika wawancara ataupun studi 

kepustakaan, penulis membuat suatu catatan-catatan kecil, yang dirasa 

penting untuk mempermudah penulis dalam membuat penyususunan 

penelitian. 

4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan 

(kritik sumber).  

Setelah mendapatkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik 

kajian, penulis tidak menerima begitu saja. Pada tahap ini, penulis 

dituntut untuk menyaringnya secara kritis agar mendapatkan hasil fakta 

yang akurat. 

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

pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah 

disiapkan sebelumnya. 

Setelah diperoleh fakta-fakta tersebut di susun dalam suatu pola 

sistematika yang telah di tetapkan oleh Universitas Pendidikan 

Indonesia melalui buku pedoman  penulisan karya ilmiah, penulis 

menggunakan metode historis dalam melakukan penyusunan penelitian 

ini. 

6. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat 

dimengerti sejelas mungkin. 

Pada tahap akhir inilah, sumber-sumber yang diolah menjadi fakta-fakta 

dipadukan untuk menjadi suatu tulisan yang dapat menggugah minat 

pembaca. 

3.2 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian merupakan titik awal dalam suatu tahap penelitian, 

dalam tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan penelitian agar penelitian 

yang dilakukan dapat terorganisir dengan baik dan efektif. Terdapat beberapa 

langkah yang telah dipersiapkan penulis pada tahap ini, meliputi penetuan dan 

pengajuan jtema penelitian, penyususnan rancangan penelitian, menyiapkan 

perlengkapan penelitian serta proses bimbingan. 



40 

 

Edi Hidayat, 2017 
PERKEMBANGAN TRADISI MISALIN DI CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS: Sebuah  
Kajian Historis Tahun 1991 – 2016 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3.2.1 Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian 

 Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan suatu kajian untuk  

menghasilkan karya tulis ilmiah. Pada tahap penentuan dan pengajuan tema 

penelitian seringkali didasarkan pada minat seorang penulis. Penulis sendiri 

memilih tema sejarah lokal yang mengkaji kehidupan sosial dan budaya masyarakat 

Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yang masih 

melestarikan tradisi misalin, dikarenan minat penulis pada kajian sejarah dan 

kebudayaan.  

Awalnya penulis mengajukan tema serupa pada seminar skripsi yang 

dilaksanakan pada 28 Desember 2015 yaitu kajian sejarah lokal, dengan judul 

Kesenian di Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Tahun 2002-2015 (Suatu 

Kajian Historis Terhadapa Sosial-Budaya Masyarakat) sumber-sumber mengenai 

kesenian sudah banyak dijumpai, namun penulis merasa sumber-sumber yang ada 

di tempat objek kajian itu dirasa kurang. Beberapa bulan kemudian penulis 

menyaksikan tayangan di salah satu berita televisi mengenai tradisi misalin yang 

dilakukan masyarakat Desa Cimaragas Kabupaten Ciamis, dimana tempat tradisi 

misalin dilaksanakan berdekatan dengan objek awal penulis.  

Setelah melakukan observasi dan pencarian berbagai sumber penulis merasa 

tertarik dan memutuskan untuk meneliti tradisi misalin tersebut. Selanjutnya 

penulis berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) yaitu Bapak Drs. 

Syarif  Moeis dan ketua Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TTPS) yaitu Bapak 

Drs. H. Ayi Budi Santosa, M. Si. Adapun judul yang diajukan penulis yaitu “Tradisi 

Misalin di Cimaragas Kabupaten Ciamis: Sebuah Kajian Historis Tahun 1991-

2016.” Setelah mendapat persetujuan dan saran-saran, penulis melanjutkan ke tahap 

berikutnya yaitu menyusun rancangan penelitian.    

3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan sebuah rancangan berupa kerangka yang 

menjadi acuan dalam penyusunan skripsi. Dalam penelitian ini, rancangan tersebut 

berupa proposal skripsi yang memuat pemaparan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi. Sebelum 

menjadi sebuah rancangan proposal skripsi, penulis melakukan pra penelitian 
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terlebih dahulu pada tanggal 22 September 2016. Pada tahap ini, penulis mulai 

mengumpulkan berbagai sumber yang didapat melalui wawancara dengan tokoh 

terkait, studi literatur dan studi dokumnetasi. 

Setelah itu, penulis melakukan beberapa kali konsultasi dengan ketua tim 

TPPS yaitu Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si, dan Pembimbing Akademik 

Bapak Drs. Syarif Moeis. Penulis mendapatkan masukan-masukan dan hingga 

akhirnya penulis membuat proposal skripsi dengan judul Tradisi Misalin di 

Cimaragas Kabupaten Ciamis Tahun 1991-2016.  Proposal tersebut diajukan 

kepada tim TPPS dan hingga akhirnya diterima sebagai tindak lanjut pembuatan 

skripsi dengan pembimbing I yaitu Drs. H. Ayi Budi Santosa, M. Si dan 

Pembimbing II yaitu bapak Drs. Syarif Moeis. Kemudian ditindaklanjuti dengan 

penetapan Surat Keputusan (SK) oleh TPPS dan ketua Departemen Pendidikan 

Sejarah FPIPS UPI dengan nomor 12/TPPS/JPS/PEM/2016. Surat tersebut 

berisikan keterangan identitas peneliti, judul penelitian serta penunjukan 

pembimbing skripsi.  

3.2.3 Mengurus Perijinan Penelitian 

 Mengurus perijinan merupakan tahapan untuk melancarkan penelitian dari 

segi administrasi. Dalam pengumpulan sumber dan data mengenai kebutuhan 

penelitian, terlebih dahulu penulis memilih intansi atau lembaga yang dianggap 

relevan serta dapat memberikan kontribusi guna kelancaran penelitian. Penulis 

kemudian membuat surat-surat perizinan penelitian terhadap lembaga atau intansi 

terkait. Adapun surat-surat perizinan peneltian tersebut ditujukan kepada intansi-

intansi atau lemabaga-lembaga sebagai berikut: 

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis 

2. Kantor Kepala Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis 

3. Kantor Kepala Desa Cimaragas Kabupaten Ciamis 

4. Paguyuban Galuh Midang 

3.2.4 Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian langsung ke lapangan, peneliti 

mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan dalam menyediakan perlengkapan 
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yang diperlukan dalam penelitian. Perlengkapan penelitian tersebut merupakan alat 

penunjang untuk memperlancar penelitian, supaya hasil penelitian dapat sesuai 

dengan yang diharapkan. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian 

skripsi ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Surat izin penelitian. 

2. Pedoman wawancara. 

3. Alat perekam (Recorder). 

4. Kamera foto. 

5. Alat tulis serta buku catatan. 

3.2.5 Proses Bimbingan 

Kegiatan bimbingan merupakan proses yang wajib dilakukan penulis 

selama penyusunan skripsi. Melalui proses bimbingan, penulis mendapatkan saran, 

arahan, dan perbaikan dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Dengan 

melakukan komunikasi dan diskusi dengan dosen Pembimbing I dan II, penulis 

dapat melakukan proses penelitian dan penyusunan hasil penelitian dengan baik 

dan terarah. Selama proses penyusunan skripsi, penulis melakukan proses 

bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II sesuai dengan waktu 

bimbingan yang telah disepakati bersama. Sehingga proses bimbingan dapat 

berjalan lancar. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

 Setelah penulis mempersiapkan kebutuhan juga keharusan dalam tahap 

sebelum melakukan suatu penelitian, tiba saatnya penulis untuk melakukan 

pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, penulis mengaplikasikan metode yang 

dijadikan acuan dalam penelitian penulis yakni pengaplikasian metode historis. 

adapun langkah-langakh itu penulis ambil dari rumusan pendapat Ismaun (2005, 

hlm. 64) mengenai langkah-langkah metode historis yang meliputi 4 tahap, tahap 

heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Berikut adalah penjelasan 

dari langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang dilakukan penuis dala 

penyusuann karya ilmiah ini. 
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3.3.1 Heuristik (Pengumpulan Sumber) 

 Dalam tahap heuristik ini, penulis berusaha melakukan pencarian, 

pengumpulan serta pengklasifikasian berbagai sumber untuk mendapatakan data-

data atau materi sejarah yang dapat memberi kontribusi pada permasalah yang 

dikaji. Tahap ini merupakan suatu tahap yang paling “melelahkan” dibandingkan 

dengan tahap-tahap lain dalam penelitian. “Tahap heuristik ini banayak menyita 

waktu, biaya, tenaga, pikiran dan juga perasaan.” Sjamsuddin (2012, hlm. 67) untuk 

itu perlu mengatur strategi agar pencarain sumber ini dapat efektif serta efisien. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya, “dimana dan bagaimana kita 

mendapatakan bahan-bahan tersebut; siapa-siapa atau intansi apa yang dapat kita 

hubungi; berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi kalau 

ke tempat-tempat lain, untuk fotokopi, informan, dll.” Sjamsuddin (2012, hlm. 68)  

 Penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang berupa 

sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis berupa buku atau artikel yang 

relevan dengan permasalah penelitian untuk digunakan sebagai rujukan, sedangkan 

untuk sumber lisan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara kepada 

narasumber yang penulis anggap berkompeten didalam mengkaji masalahan 

penelitian tradisi misalin di Cimaragas Kabupaten Ciamis. Adapun untuk langkah-

langkah heuristik yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. 

3.3.1.1 Pengumpulan sumber tertulis 

Pada proses pumpulan sumber tertulis ini, penulis menggunakan teknik 

studi literatur sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Penulis berusaha 

mencari dan mengumpulkan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan 

tema yang dikaji, baik berupa buku, artikel, dokumen-dokumen juga penelitian 

terdahulu yang berbentuk skripsi yang mengkaji berkaitan tentang tradisi. Dalam 

proses pencarian sumber tertulis ini, penulis mengunjungi beberapa tempat yang 

dianggap mempunyai sumber-sumber yang dibutuhkan, diantaranya: 

1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia 

Pada minggu pertama bulan Oktober 2016 penulis banyak 

melakukan pencarian sumber di perpustakaan kampus Universitas 

Pendidikan Indonesia untuk bahan penelitian. Dari perpustakaan 
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Universitas Pendidikan Indonesia, penulis mendapatkan beberapa 

sumber yang relevan, diantaranya, Dienaputra (2006) Sejarah lisan 

konsep dan metode yang  diterbitkan Balatin Pratama, Bandung. 

Gottschlak (1986) Mengerti Sejarah terjemahan Nugroho Notosusanto 

yang diterbitkan Yayasan Penerbit UI, Jakarta. Ismaun (2005) 

Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan yang 

diterbitkan Historia Utama Press 

2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Jawa Barat 

Pada tanggal 10 Oktober 2016 penulis mengunjungi Bapusipda. 

Dari Bapusida penulis mendapatkan sumber buku yang berjudul 

Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya karangan Edi Ekadjati tahun 

1984 yang diterbitkan oleh Girimukti Pustaka. 

3. Koleksi Paguyuban Galuh Mindang 

Pada tanggal 26 September 2016 penulis mengunjungi Paguyuban 

Galuh Midang. Dari koleksi literasi Paguyuban Galuh Midang penulis 

mendapatkan sumber skripsi yang ditulis oleh Yogi Setiawan (2013) 

Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Siliwangi yang 

berjudul Situs Cagar Budaya Sanghiang Maharaja Cipta Permana 

Prabu Digaluh Salawe Sebagai Potensi Objek Wisata Budaya Di Desa 

Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Dokumen 

kepanitiaan pelaksana tradisi misalin tahun 2015. 

4. Koleksi Museum Ki Sunda Singanperbangsa 3 

Pada Tanggal 1 Maret 2017 penulis mengunjungi Museum Ki Sunda 

Singaperbangsa yang terletak di Cisaga - Ciamis dari koleksi buku 

Museum Ki Sunda Singaperbangsa 3 ini penulis mendapatkan buku 

Sejarah Galuh Ciamis (2001) Adzan Munggaran di Galuh (2001) 

keduanya merupakan karya H. Djadja Sukardja  

5. Koleksi Pribadi 

Selain sumber-sumber yang penulis peroleh hasil dari mengunjungi 

beberapa tempat yang memiliki koleksi sumber yang relevan dengan 

penelitian, penulis juga telah memiliki beberapa sumber buku yang 

merupakan koleksi pribadi penulis. Adapun beberapa sumber buku 
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tersebut diantaranya Koentjaraningrat (2009) Pengantar Ilmu 

Antropologi, yang diterbitkan Rineka Cipta. Kubudayaan Mentalitas 

dan Pembangunan yang diterbitkan oleh PT. Gramedia. Soerjono 

Soekanto (1990) Sosiologi suatu Pengantar yang diterbitkan oleh PT 

RajaGrafindo Persada. Helius Sjamsuddin (2012) Metodologi Sejarah 

yang diterbitkan oleh Ombak. 

3.3.1.2 Pengumpulan Sumber Lisan 

 Terbatasnya sumber tulisan mengenai kajian tradisi misalin di Cimaragas 

Kabupaten Ciamis membuat sumber lisan yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki posisi yang sangat penting. Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara 

dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai 

tradisi misalin. Teknik wawancara merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis 

setelah melakukan pencarian sumber buku serta artikel atau jurnal lainnya yang 

relevan dengan kajian penelitian. Sebelum memulai teknik wawancara, terlebih 

dahulu penulis menentukan tokoh-tokoh yang akan dijadikan narasumber. 

Penetapan narasumber dilakukan dengan mengacu pada beberapa pertimbangan 

diantaranya meliputi pengetahuan, peran dan keterlibatan narasumber dalam tradisi 

misalin. 

 Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengkategorikan narasumber 

yaitu sebagai saksi dan pelaku suatu peristiwa. Saksi merupakan orang yang melihat 

dan mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi misalnya masyarakat sekitar, 

sedangkan pelaku merupakan orang-orang yang benar-benar mengalami atau 

terlibat langsung dalam peristiwa tersebut seperti sesepuh dan institusi pemerintah 

terkait di tempat peristiwa itu dilaksankan. Narasumber yang telah diwawancarai 

oleh penulis adalah sebagai berikut. 

1. Raden Latip Adiwijaya Bsc (61 Tahun). Beliau adalah juru kunci juga 

sekaligus sesepuh yang mengetahui dan melaksanakan tradisi misalin. 

2. Tanto Herdianto (37 Tahun). Beliau merupakan anggota Paguyuban Galuh 

Midang yang mengetahui dan melaksanakan tradisi misalin. 

3. Dede Amir, SH (45 Tahun). Beliau merupakan Kuwu/Kepala Desa 

Cimaragas periode 2013-2019, beliau mengetahui perkembangan tradisi 
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misalin dari sudut pemerintahan terkusus pada tahun masa jabatan beliau, 

beliau juga ikut melaksanakan tradisi misalin  

4. Doding Wahidin (64 Tahun). Beliau merupakan Kuwu/Kepala Desa 

Cimaragas periode 1997-2007, beliau mengetahu perkembangan tradisi 

misalin dari sudut pemerintahan terkhusus pada tahun masa jabatan beliau, 

beliau juga ikut melaksanakan tradisi misalin.  

5. Didi Hadiwijaya (45 Tahun). Beliau merupakan tokoh pemuda Desa 

Cimaragas. Aktif di dalam kepanitiaan tradisi misalin pada masa kuncen 

Abah Latip, memiliki dokumentasi berupa foto dan video tradisi misalin 

dari tahun 2012 sampai 2016. Beliau mengetahui dan turut serta 

melaksanakan tradisi misalin.  

6. Sidik Mulyadi S. Pd. I (36 Tahun). Beliau merupakan tokoh Pemuda Desa 

Cimaragas, aktif didalam kepanitiann tradisi misalin, beliau mengetahui dan 

turut serta melaksanakan tradisi misalin. 

7. Aip Saripudin, S. Pd. I (47 Tahun). Beliau merupakan pegiat budaya di 

Kabupaten Ciamis, itu terlihat dari koleksi dan dokumentasi di museum 

yang beliau dirikan yaitu museum Ki Sunda Singaperbangsa 3 yang terletak 

di Dusun Sukahayu Desa Cisaga. Meskipun bukan orang asli Desa 

Cimaragas, namun beliau memiliki perhatian khusus terhadap tradisi 

misalin. Beliau mengetahui dan berperan aktif melaksanakan tradisi 

misalin. 

8. Zamaludin (55Tahun). Beliau merupakan tokoh agama di sekitar tempat 

dilaksanaknnya tradisi misalin. Beliau juga mengetahui dan ikut 

melaksanakan tradisi misalin. 

9. Dedeh Mamah (46 Tahun). Beliau merupakan masyarakat Desa Cimaragas 

yang mengetahui dan melaksanakan tradisi misalin. 

10. Ela Nurlaela (26 Tahun). Beliau merupakan masyarakat Desa Cimaragas 

yang mengetahhui dan melaksanakan tradisi misalin. 

3.3.2 Kritik Sumber 

 Setelah melakukan heuristik, tahap selanjutnya dari metode historis adalah 

melakukan kritik sumber. Pada tahap ini penulis berusaha melakukan penilaian dan 

mengkritisi sumber-sumber yang telah dikumpulkan baik sumber terlusi maupun 
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sumber lisan. Sumber-sumber tersebut dipilih melalui kritik ekternal maupun kritik 

internal. Kritik eksternal merupakan pengujian dengan melihat aspek-aspek luar 

sumber sejarah, sedangakn kritik internal merupakan pengujian yang dilakukan 

terhadap isi sumber sejarah. Menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 103) fungsi dan 

tujuan kritik sumber yakni “sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk 

membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dana 

apa yang meragukan atau mustahil. 

3.3.2.1 Kritik Eksternal  

 Kritik Eksternal adalah cara pengujian sumber terhadap aspek-aspek luaran 

dari sumber sejarah secara ketat. Seperti yang dikatakan Helius Sjamsudin (2012,  

hlm. 104) bahwa “Kritik eksternal serupa dengan evidensi yang diajukan dalam 

suatu pengadilan. Atas dasar berbagai alasan atau syarat, setiap sumber harus 

dinyatakan dahulu otentik dan integralnya.” Sebelum melakukan kritik isi sumber, 

kritik eksternal merupakan langkah yang harus diambil agar kelayakan terhadap 

sumber yang dijadikan rujukan sedapat mungkin terbukti otensitas dan integritas 

dari sumber itu. 

 Dalam melakukan kritik esternal, penulis melakukan pemilihan terhadap 

buku-buku yang diangggap berhubungan dengan permasalah yang sedang dikaji. 

Buku-buku yang digunakan memuat nama penulis buku, tahun terbit, judul buku, 

tempat terbit dan penerbitnya. Selain melakukan kritik eksternal terhadap sumber 

tertulis, keterbatasan buku yang mengkaji permasalah peneliti menjadikan 

banyaknya sumber lisan dalam menjawab pertanyaan permasalah kajian peneliti. 

Dalam melakukan kritik eksternal terhadap sumber lisan, penulis 

mempertimbangkan usia narasumber, kedudukan, mata pencaharian, tempat 

tinggal, pendidikan, terutama faktor kesehatan saat diwawancarai apakah 

pendengaran dan daya ingat belia masih kuat atau tidak. 

 Sumber tertulis pertama yang diseleksi dalam tahap kritik eksternal adalah 

buku karya Nina Herlina Lubis, dkk (2013) yang berjudul Sejarah Kabupaten 

Ciamis. Diterbitkan di Bandung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Barat. Buku ini merupakan tulisan dari beberapa penulis yang memiliki 

kredibilitas dalam bidang sejarah dan sosial-budaya. Seperti Prof. Dr. Nina Herlina 
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Lubis, M.S. Dr. Undang Ahmad Darsa, M. Hum, Etty Saringendyanti M. Hum, 

Miftahul Falah, M. Hum, Awaludin Nugraha, M. Hum, N. Kartika, M. Hum. 

Melihat kredibilitas para penulis buku tersebut, peneliti menganggap layak 

dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah ini. 

 Selanjutnnya buku karya Edi. S. Ekadjati yang berjudul Masyarakat Sunda 

dan Kebudayaan (1984) yang diterbitkan di Jakarta oleh Girimukti Pustaka dan 

buku beliau yang berjudul Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah Jilid I 

(2005) yang diterbitkan di Jakarta oleh PT. Dunia Pustaka Jaya. Edi S. Ekadjati 

merupakan seorang guru besar di bidang filolog Universitas Padjajaran. Melihat 

kredibilitas pengarang buku tersebut, peneliti menganggap layak dijadikan 

referensi dalam penulisan karya ilmiah ini. 

 Buku karya H. Djadja Sukarja yang berjudul Inventarisasi dan Dokumentasi 

Sumber Sejarah Galuh Ciamis (2001) dan buku yang berjudul Adzan Munggaran 

di Galuh (2001). Semua di terbitkan di Ciamis tanpa penerbit. Buku ini didukung 

oleh pemerintah daerah Ciamis lewat lampiran surat keputusan kepala daerah 

tingkat II Ciamis no 433/SK.209-Huk/1999 tanggal 22-6-1999 tentang 

Pembentukan Tim Revisi Penulisan Buku Naratas Sejarah Galuh Kabupaten 

Ciamis. Bapa H. Djadja Sukarja pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sejarah 

dan Budaya Kabupaten Ciamis, melihat kedudukan dan rekam jejak beliau, peneliti 

menganggap layak untuk dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah ini.  

Sumber tertulis selanjutnya yang dilakukan kritik eksternal yang 

berhubungan dengan kajian penulis adalah tulisan artikel dalam jurnal Cakrawala 

Galuh vol.II No.3 Desember 2012 dari Kikin Kiswandi dan Adi Dwi Rianto yang 

berjudul Cerita Rakyat Prabu Galuh Salawe di Dusun Tunggal Rahayu Desa 

Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dan Fungsinya Untuk 

Masyarakat (2012) yang di terbitkan di Cimais oleh Universitas Negeri Galuh. 

Kikin Kuswandi dan Adi Dwi Rianto merupakan tenaga pengajar di Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Galuh. Melihat 

kredibilitas para penulis, peneliti beranggapan bahwa tulisan artikel beliau layak 

untuk dijadikan sumber referensi penulisan karya ilmiah ini.  
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Kritik eksternal terhadap sumber lisan dilakukan dengan cara identifikasi 

terhadap narasumber. Dalam melakukan identifikasi tersebut, penulis menentukan 

beberapa pertimbangan yang meliputi usia narasumber, mata pencaharian, tempat 

tinggal, pendidikan, terutama faktor kesehatan saat diwawancarai apakah 

pendengaran dan daya ingat belia masih kuat atau tidak. Adapun narasumber yang 

penulis wawancarai yang termuda 26 tahun dan yang paling tua 64 tahun. Semua 

narasumber ketika dilakukan wawancara, kesehatan dan daya ingatnya terlihat 

cukup baik. Kritik eksternal ini dilakukan terhadap sumber lisan yang telah 

diperoleh oleh penulis, narasumber tersebut yaitu: 

1. Bapak Raden Latif Adiwijaya Bsc (61 Tahun) dikenal juga dengan sebutan 

Abah Latif. Merupakan Sesepuh, kuncen/ Juru Kunci Situs Sanghyang 

Cipta Permana Prabu Digaluh Salawe tempat berlangsungnya tradisi 

misalin. Beliau mengetahui dan memahami mengenai tradisi misalin, dalam 

memaparkan pengetahuannya mengenai tradisi misalin, beliau cukup lancar 

dan jelas. Abah Latif diwawancarai pada tanggal 27 Februari 2017.  

2. Didi Hadiwijaya (45 Tahun) dikenal juga dengan sebutan Kang Dodenk. 

Merupakan tokoh pemuda Desa Cimaragas, anggota Paguyuban Galuh 

Midang dan memiliki dokumentasi foto dan video tradisi misalin dari kurun 

waktu 2012 sampai 2016. Beliau mengetahui dan memahami mengenai 

tradisi misalin. Dalam pemaparannya mengenai tradisi misalin cukup lancar 

dan jelas. Kang Dodenk diwawancarai pada tanggal 27 Februari 2017 

3. Tanto Herdianto (37 Tahun). Merupakan tokoh pemuda Desa Cimaragas, 

anggota Paguyuban Galuh Midang. Beliau mengetahui dan memahami 

mengenai tradisi misalin. Dalam pemaparannya mengenai tradisi misalin 

cukup lancar dan jelas. Kang Tanto diwawancarai pada tanggal 7 Juli 2017. 

4. Sidiq Mulyadi S. Pd (36 Tahun). Merupakan tokoh pemuda Desa 

Cimaragas, menjadi ketua pelaksana tradisi misalin dalam kurun waktu 3 

tahun kebelakang, yaitu tahun 2014, 2015, 2016. Beliau mengetahui dan 

memahami mengenai tradisi misalin. Dalam pemaparannya mengenai 

tradisi misalin cukup lancar dan jelas. Sidiq Mulayadi diwawancarai tanggal 

9 Agustus 2017. 
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5. Aip Saripudin S. Pd (47). Merupakan pegiat budaya, pendiri Museum Ki 

Sunda Singaperbangsa 3 di Cisaga Kabupaten Ciamis. Walaupun beliau 

bukan asli orang Cimaragas, namun beliau memiliki perhatian khusus 

terhadap tradisi misalin, beliau memiliki beberapa dokumen yang berkaitan 

dengan tradisi misalin. Dalam memaparkan mengenai tradisi mislain, beliau 

cukup lancar dan jelas. Diwawancara pada tanggal 28 Februari 2017. 

6. Dede Amir SH (45 Tahun). Merupakan Kuwu/Kepala Desa Cimaragas 

Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis periode 2013 sampai 2019. 

Beliau mengetahui tradisi misalin. Dalam memaparkan mengenai tradisi 

misalin dari sudut pemerintahan cukup lancar dan jelas. Beliau 

diwawancarai pada tanggal 27 Februari 2017. 

7. Doding Wahidin (64 Tahun). Merupakan Kuwu/Kepala Desa Cimaragas 

Kecamtan Cimaragas Kabupaten Ciamis periode 1999-2007.  Beliau 

mengetahui tradisi misalin, dalam memaparkan mengenai tradisi misalin 

dari sudut pemerintahan cukup lancar dan jelas. Beliau diwawancarai pada 

7 juli 2017. 

8. Zamaludin (55 Tahun). Merupakan tokoh agama di Dusun Tunggal Rahayu 

sekitar situs Sanghyang Cipta Permana Prabu Digaluh Salawe tempat 

berlangsungnya tradisi misalin. Beliau mengetahui dan ikut melaksanakan 

tradisi misalin. Dalam pemaparannya mengenai tradisi misalin cukup lancar 

dan jelas. Diwawancarai pada tanggal 7 Juli 2017. 

9. Dede Mamah (46 Tahun).  Merupakan masyarakt sekitar situs Sanghyang 

Cipta Permana Prabu Digaluh Salawe. Beliau mengetahui tradisi misalin 

dan ikut melaksanakannya. Dalam memaparkan mengenai tradisi misalin 

cukup lancar dan jelas. Diwawancarai pada tanggal 28 Februari 2017.  

10. Ela Nurlaela (26 Tahun). Merupakan masyarakat sekitar situs Sanghyang 

Cipta Permana Prabu di Galuh Salawe. Beliau mengetahui tradisi misalin 

dan ikut melaksanakannya. Dalam memaparkan mengenai tradisi misalin 

cukup lancar dan jelas. Diwawancara pada tanggal 28 Februari 2017. 

3.3.2.2 Kritik Internal  

 Kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal sebagaimana yang disarankan 

oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber: kesaksian 
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(testimoni). Setelah fakta kesaksain (fact of testimoni) ditegakkan melalui kritik 

eksternal, tiba giliran sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. 

Ia harus memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan (reliable) atau tidak 

(Sjamsuddin, 2012, hlm. 112). Dalam tahap ini, penulis melakukan kritik internal 

baik terhadap sumber-sumber tertulis maupun sumber-sumber lisan. 

 Kritik internal untuk sumber tertulis dilaksanakan peneliti dengan 

melakukan konfirmasi dan membandingkan berbagai informasi dalam suatu 

sumber dengan sumber yang lain yang membahas masalah serupa. Untuk sumber 

tertulis, peneliti melakukan kritik internal dengan cara membandingkan sumber-

sumber tertulis berupa buku-buku atau artikel yang akan dijadikan sebagai bahan 

referensi penulis skripsi. Perbandingan antar buku-buku tersebut dilakukan dengan 

cara melihat kesesuai isi buku dengan permasalahan yang menjadi kajian peneliti. 

Sedangkan untuk sumber lisan, peneliti melakukan perbandingan antar hasil 

wawancara narasumber satu dengan narasumber yang lainnya, dengan tujuan untuk 

mendapatkan kesesuai fakta-fakta yang ada untuk meminimalisasi subjektivitas 

dari narasumber.  

Buku pertama yang dilakukan kritik internal yaitu buku karya Nina 

Herlina Lubis, dkk yang berjudul Sejarah Kabupaten Ciamis, berisi  mengenai 

perkembangan Kabupaten Ciamis dari masa Prasejarah sampai masa terkini kini 

yaitu pemekaran Pangandaran menjadi Kabupaten. Dalam salah satu 

pembahasannya, ada bagian Bab II yang berjudul Dari Kerjaan Ke Kabupaten, yang 

mana pada pembahasan ini dibahas mengenai Kerjaan Galuh Salawe yang 

merupakan tempat tradisi misalin dan erat sekali kaitannya dengan perkembangan 

tradisi misalin. Meskipun tidak memuat secara khusus mengenai tradisi misalin, 

namun buku ini memberikan gambaran dan cerita sejarah bahwa Cipta Permana 

yang diyakini sebagai peletak dasar tradisi misalin memang pernah hidup. 

Secara garis besar, pembahasan dalam buku Sejarah Ciamis karya Prof. 

Nina Herlina, dkk ini sejalan dengan pembahasan dalam buku H. Djadja Sukardja 

yang berjudul Adzan Munggaran Di Galuh yang berkaitan dengan berdirinya 

kerajaan Galuh Gara Tengah atau juga disebut Kerajaan Galuh Salawe. 

Pembahasan tersebut sangat membantu penulis untuk memperkuat dan 
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menganalisis hasil temuan di lapangan yang berkaitan dengan tradisi misalin. 

adapun di dalam buku Sejarah Ciamis bagian Adzan Munggaran Di Galuh yang 

ditulis H, Djaja juga ditambah dengan unsur-unsur cerita rakyat sesepuh/leluhur 

Galuh. Untuk itu, peneliti harus pandai memilah dan memilih realitas sosial dari 

cerita tersebut. 

Selanjutnya adalah pada buku Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan 

Sejarah Jilid I karya Edi S. Ekadjati, berisi mengenai kebudayaan masyarakat 

Sunda. Penjelasan dalam buku ini dinilai masih terlalu umum, yaitu menjelaskan 

kebudayaan masyarakat Sunda secara umum dan tidak secara langsung membahas 

mengenai tradisi. Namun, buku ini cukup layak dijadikan referensi dalam 

memberikan gambaran untuk memahami kebudayaan Sunda meskipun hanya 

secara umum. 

 Kritik internal terhadap sumber tertulis juga dilakukan terhadap artikel 

dalam jurnal Cakrawalu Galuh Vol.II No.3 Desember 2012 yang ditulis oleh Kikin 

Kuswandi dan Adi Dwi Rianto dengan judul Cerita Rakyat Prabu Galuh Salawe di 

Dusun Tunggal Rahayu Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis 

dan Fungsinya untuk Masyarakat. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa cikal 

bakal tradisi misalin adalah karena Prabu Galuh Cipta permana sering melakukan 

nyekar ke makan ayahnya Maharaja Prabu Cipta Sanghyang di Bagolo. Ini 

mendapat sanggahan dari beberapa narasumber yang dituliskan di atas, seperti 

Abah Latif, Kang Dodenk dan Kang Aip. Bahwa ayahnya Prabu Cipta permana 

yaitu Maharaja Cipta Sanghyang Beragama Hindu, dan jasadnya kemungkinan di 

bakar lalu abunya di hanyutkan di Bagolo. Jadi, tidak ada makam Maharaja Cipta 

Sanghyang. Nyekarnya Prabu Cipta Permana terhadap Maharaja Cipta Sanghyang 

memang mungkin dilakukan namun titik tekannya pada patilasan bukan makam 

Maharaja Cipta Sanghyang.  

 Dalam kritik internal terhadap sumber lisan, penulis melakukan kaji 

banding terhadap hasil wawancara dari narasumber yang satu dengan yang lainnya. 

Hal ini dilakukan mengacu pada pemikiran bahwa setiap orang memiliki pandangan 

berbeda terhadap suatu permasalahan. Peneliti juga memandang bahwa kaji 
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banding menjadi hal penting untuk mencari fakta-fakta kajian peneliti agar tersusun 

suatu hasil yang cenderung mengurangi penulisan unsur subjektifitas.  

 Pernyataan dari pihak sesepuh dan tokoh Desa Cimaragas Kecamatan 

Cimaragas Kabupaten Ciamis yaitu Abah Latif (61 tahun), Bapa Doding (64 tahun), 

Aip Saripudin (47) dan Ustad Zamaludin (55 tahun) memiliki pernyataan yang 

sama mengenai tradisi misalin yang ada di Desa Cimaragas. Bahwa tradisi misalin 

ini merupakan sebuah tradisi dalam menyambut bulan suci Ramadan yang telah 

dilakukan secara turun temurun melekat ada pada masyarakat Desa Cimaragas. 

Tradisi misalin ini selalu ada dan dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat Desa 

Cimaragas yang memiliki kesakralan tersendiri bagi masyarakat. 

 Begitu juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sidiq Mulyadi (36) 

Didi Hadiwijaya (45 tahun) Tanto Herdianto (37 tahun) dan Dede Amir (45 Tahun), 

mereka berpendapat bahwa tradisi misalin yang dilaksanakan di Desa Cimaragas 

merupakan warisan karuhun/leluhur yang harus seantiasa dilestarikan. Memiliki 

perkembangan dari tahun ke tahun akibat dari pada perkembangan yang ada di 

masyarakat, salah satunya sekarang tradisi  misalin bersifat lebih terbuka dan 

edukatif. Tradisi misalin ini dapat dibilang merupakan ciri khas, asset bagi 

masyarakat Desa Cimaragas sehingga keberlangsungannya perlu dijaga dan 

dilestarikan. Ibu Dede Mamah (46 tahun) dan Ibu Ela Nurlaela (26 tahun) 

mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Cimaragas senantiasa melakukan tradisi 

misalin ini dengan kesadaran sendiri, tidak atas paksaan siapapun. Sudah mandarah 

daging bagi setiap masyarakat Desa Cimaragas. 

3.3.3 Interpretasi 

 Interpretasi merupakan tahap berikutnya ketika penulis telah melakukan 

kritik eksternal dan internal terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan. Dalam 

tahap ini penulis melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan dari 

sumber yang telah dilakukan kritik  baik eksternal maupun internal. Dari beberapa 

narasumber seperti buku-buku rujukan yang memuat kajian peneliti, sesepuh desa, 

pihak pemerintah dan masyarakat bersama-sama mempunyai pandangan yang sama 

bahwa tradisi misalin yang ada di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas 
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Kabupaten Ciamis adalah sebuah tradisi yang telah ada sejak lama dan dilakukan 

secara turun temurun serta memiliki perkembagnan dari waktu-kewaktu. 

Fakta-fakta yang telah disusun dan ditafsirkan tersebut pada akhirnya 

diharapkan dapat menunjukan suatu keterhubungan antara satu dengan yang 

lainnya. Sehingga dihasilkan suatu rangkaian peristiwa yang tersusun secara logis 

dan kronologis, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dalam penelitian. Dalam 

melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh, peneliti 

berusahah untuk menepatkan fakta-fakta dalam suatu rangkaian cerita yang 

objektif, melihat dari lebih banyaknya narasumber lisan yang digunakan.  

Pada tahap interpretasi ini, penulis akan menggunakan pendekatan 

interdisipliner, sehingga penulis memerlukan ilmu-ilmu bantu lainnya dalam 

mengkaji pembahasan peneliti. Ilmu bantu yang penulis pakai ialah ilmu bantu 

sosiologi dan antropologi, dalam membahas sebuah kebudayaan atau tradisi yang 

ada,  diperlukan adanya ilmu sosiologi yang membahas mengenai studi interaksi 

kehidupan masyarakat dan ilmu bantu antropologi untuk membahas mengenai hasil 

kebudayaan masyarakat. Ilmu bantu sosiologi dan antroplogi ini sangat membantu 

dalam melakukan penelitian. Pada tahap interpretasi kemudian penulis menuliskan 

pembahasan yang sesuai dengan masalah yang dikaji  mengenai Perkembangan 

Tradisi Misalin Di Cimaragas Kabupaten Ciamis: Sebuah Kajian Historis Tahun 

1991 - 2016. 

3.3.4 Historiografi 

 Tahap terkahir dalam penulisan skripsi ini ialah melaporkan seluruh hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam metodologi sejarah 

lazimnya disebut dengan istilah historiografi. Pada tahap inilah, daya pikir, 

kekritisan dalam mengolah fakta-fakta dicurahkan dalam suatu tulisan yang 

menyeluruh atau utuh. Seperti yang dikatakan Helius Sjamsuddin dalam bukunya 

Metodologi Sejarah (2012, hlm. 121) mengemukakan bahwa: 

“Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh 

daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan penggunaan 

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

pikiran-pikiran kritis dan analisinya karena ia pada akhirnya harus 
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menghasilan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau 

penemuannya itu dalam suatu penulisan yang utuh.” 

Tahap historiografi ini akan peneliti laporkan dalam sebuah tulisan 

berbentuk skripsi dan disusun berdasarakn pedoman penulisan karya ilmiah yang 

berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Adapun tujuan dari 

laporan hasil penelitian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan studi akademis 

tingkat sarjana pada Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial UPI. Untuk lebih sistematis, peneliti susun kerangka tulisan 

dan pokok-poko pikiran yang akan dituangkan dalam tulisan berdasarkan data-data 

dan fakta-fakta yang diperoleh, sedangakn tahap akhir penulisan dilakukan setelah 

materi atau bahan dan kerangka tulisan selesai dibuat. Penulisannyapun dilakukan 

bab demi bab sesuai dengan proses penelitian yang dilakukan secara bertahap. 

Masing-masing bagian atau bab mengalami proses koreksi dan perbaikan 

berdasarkan bimbingan dari dosen pembimbing skripsi. Adapun pembagian dalam 

skripsi ini penulis membagianya ke dalam lima bab yaitu pendahuluan, kajian 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dan terakhir simpulan 

dan rekomendasi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab 

yaitu: 

Bab I Pendahuluan. Menjelaskan tentang latarbelakang penelitian yang 

membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik yang 

dikaji, rumusan masalah yang diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitan serta 

pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitan yang dilakukan, serta 

struktur organisasi penulisan skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini merupakan penjabaran mengenai 

konsep yang digunakan sebagai kerangkan berpikir yang dapat membantu penulis 

dalam menjelasksan hasil penelitan. Selain itu, bab ini juga memaparkan mengenai 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang di kaji peneliti. 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai langkah-langkah 

metode dan teknik yang digunakan dalam mencari sumber-sumber kajian, 

pengolahan sumber, analisis serta cara penulisan sejarah. Metode yang digunakn 

adalh metode historis, yaitu usaha untuk menggali fakta-fakta serta menyusun 
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kesimpulan dari sumber yang telah didapatkan mengacu pada proses metodologi 

penulisan sejarah. 

Bab IV Misalin Pada Masyarakat Desa Cimaragas Kabupaten Ciamis Dari 

Tradisi Sampai Upaya Pelestarian Tahun 1991-2016. Bab ini merupakan penjelasan 

serta analisi dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bab ini membahas 

mengenai permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah serta temuan di 

lapangan. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi. Bab ini memaparkan mengenai 

simpulan yang peneliti dapatkan dari keseluruhan permasalahan yang dikaji, dan 

rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah setempat, pelaku, masyarakat serta 

peneliti selanjutnya. 


