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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

Bab ini merupakan penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan 

oleh penulis, mulai dari persiapan dan pelaksanaan penelitian hingga laporan 

penelitian. Penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Blokade Ekonomi Napoleon 

Bonaparte dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Inggris Tahun 1806-1814” ini, 

menggunakan metode historis dengan teknik studi literatur. Metode historis 

merupakan metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena data-

data yang dibutuhkan menyangkut dengan masa lampau. Gottschalk (1975:32) 

mengungkapkan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan mengarahkan 

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Widja (1988:19) juga 

mengungkapkan bahwa sejarah yang terutama berkaitan dengan kejadian masa 

lampau dari manusia, tetapi tidak semua kejadian itu bisa diungkapkan (recoverable), 

sehingga studi sejarah sebenarnya bisa dianggap bukan sebagai studi masa lampau itu 

sendiri, tetapi studi tentang jejak-jejak masa kini dari peristiwa masa lampau. 

Sedangkan untuk pendekatannya penulis menggunakan pendekatan multidisipliner. 

Metode historis digunakan dalam penulisan skripsi ini karena terdapat keterkaitan 

dengan objek kajian yang diteliti yakni Blokade Ekonomi Napoleon Bonaparte dan 

Dampaknya terhadap Perekonomian Inggris Tahun 1806-1814. 

Langkah-langkah yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Memilih topik yang sesuai. Penulis memilih topik penelitian yang berhasil 

menarik minat dan layak untuk dipublikasikan. Penulis memilih topik 

mengenai Blokade Ekonomi yang diterapkan Napoleon Bonaparte saat ia 

menjabat sebagai Kaisar di Prancis. Penulis ingin mengetahui latar 

belakang penerapan kebijakan tersebut serta bagaimana dampak yang 

ditimbulkan dari blokade ekonomi tersebut terhadap perekonomian 
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Inggris, karena saat itu Inggris adalah satu-satunya musuh besar Napoleon 

dalam menaklukan wilayah Eropa. 

2. Mengusut semua bukti yang sesuai dengan topik yang dipilih. Penulis 

mencari semua bukti atau sumber yang dianggap sesuai dengan 

permasalahan mengenai penerapan blokade ekonomi tersebut. Penulis 

melakukan pencarian semua sumber tertulis, baik buku, jurnal dan artikel 

didalam surat kabar mengenai blokade ekonomi. 

3. Membuat catatan penting dan sesuai dengan topik ketika penelitian sedang 

dilakukan. Penulis mencatat hal-hal yang penting sesuai dengan topik 

skripsi yang terdapat pada semua sumber yaitu mengenai latar belakang 

diterapkannya blokade ekonomi, strategi penerapannya hingga dampaknya 

terhadap perekonomian Inggris. 

4. Mengevaluasi semua bukti yang telah terkumpulkan. Penulis memilih 

bukti yang kuat dan sesuai dari semua sumber yang didapatkan mengenai 

penerapan blokade ekonomi yang diterapkan Napoleon Bonaparte. 

5. Menyusun hasil-hasil penelitian ke dalam struktur organisasi yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.  

6. Menyajikan hasil penelitian tersebut secara menarik dan mudah 

dimengerti (Sjamsuddin, 2007:89-90). 

Berbeda dengan yang di atas, Ismaun  (2005:25-28) menyebutkan empat 

tahap metode historis yaitu: 

1. Heuristik, yaitu mencari, menemukan dan mengumpulkan data dari fakta 

dari berbagai sumber. 

2. Kritik Sumber, yaitu melakukan penilaian dan mengkritik sumber-sumber 

yang telah ditemukan. 

3. Interpretasi, yaitu menganalisis dan melakukan sintesis terhadap sejumlah 

fakta yang diperoleh dari sumber-sumber. 
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4. Historiografi, yaitu usaha untuk mensintesiskan data-data dan fakta-fakta 

sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

 

3.1 Metode dan Teknik Penelitian 

3.1.1 Metode Penelitian 

1. Heuristik 

Heuristik adalah mencari, menemukan dan mengumpulkan data dan fakta dari 

berbagai sumber baik itu berupa buku-buku maupun artikel mengenai Blokade 

Ekonomi Napoleon tahun 1806-1814. Heuristik merupakan proses mencari dan 

mengumpulkan fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji penulis. Sama halnya dengan pendapat Sjamsuddin 

(2007:86), heuristik adalah suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk 

mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. 

Dalam kegiatan pencarian serta pengumpulan sumber-sumber mengenai 

Blokade Ekonomi Napoleon, penulis mencari di toko-toko buku seperti di toko buku 

Palasari Bandung, Gramedia Bandung, Rumah Buku Bandung, Togamas Bandung, 

Jalan Dewi Sartika Bandung, Kwitang Jakarta, Pasar Senen Jakarta serta pesta buku 

Landmark Bandung. Pencarian sumber juga penulis lakukan diberbagai perpustakaan, 

seperti Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Universitas 

Indonesia, Perpustakaan Universitas Parahyangan, Perpustakaan Universitas 

Padjajaran, Perpustakaan Asia Afrika, Perpustakaan Daerah Jawa Barat, 

Perpustakaan Nasional, Perpustakaan CSIS (Center For Srtrategic and International 

Studies) dan Perpustakaan Umum Fredoom Institute. Melakukan browsing internet 

sebagai tambahan pengetahuan heuristik penulis mengenai penelitian yang dikaji. 

Dari proses pencarian sumber-sumber diberbagai tempat tersebut penulis 

mendapatkan bermacam-macam sumber yang memberikan banyak informasi. 
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2. Kritik Sumber 

Setelah penulis mendapatkan berbagai sumber yang dianggap relevan dengan 

permasalahan yang dikaji, tahap selanjutnya adalah penulis melakukan penilaian dan 

mengkritik sumber-sumber yang telah ditemukan tersebut baik dari buku, browsing 

internet, sumber tertulis dan hasil dari penelitian serta sumber lainnya. Seorang 

sejarawan tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada 

sumber-sumber yang diperoleh, melainkan ia harus menyaringnya secara kritis 

terutama terhadap sumber pertama agar terjaring fakta-fakta yang menjadi pilihannya, 

sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa tidak semua sumber yang 

ditemukan dalam tahap heuristik dapat menjadi sumber yang dapat digunakan oleh 

peneliti, tetapi harus disaring dan mengkritik terlebih dahulu keotentikan sumber 

tersebut (Sjamsuddin, 2007:131). 

  Ismaun (2005:48) menambahkan bahwa dalam tahap ini timbul kesulitan 

yang sangat besar dalam penelitian sejarah, karena kebenaran sejarah itu sendiri harus  

lengkap serta kesulitan menemukan sumber-sumber yang diperlukan dan dapat 

dipercaya, sehingga agar peneliti mendapatkan sumber-sumber yang dapat dipercaya, 

relevan dan otentik maka peneliti harus melakukan kritik eksternal dan kritik internal 

terhadap sumber-sumber tersebut. 

Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau cara pengujian terhadap 

aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Aspek-aspek luar tersebut bisa diuji dengan 

pertanyaan-pertanyaan seperti kapan sumber itu dibuat?, dimana sumber itu dibuat?, 

siapa yang membuat?, dari bahan apa sumber itu dibuat? Dan apakah sumber itu 

dalam bentuk asli atau tidak?. Sedangkan untuk kritik internal menurut Ismaun 

(2005:50) adalah kritik yang bertujuan untuk menilai kredibilitas sumber dengan 

mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatnya, tanggung jawab dan moralnya, 

lainnya dinilai dengan membandingkan kesaksian-kesaksian didalam sumber dengan 

kesaksian-kesaksian dari sumber lain. Untuk menguji kredibilitas sumber (sejarah 

mana yang dapat dipercaya) diadakan penilaian intrinstik terhadap sumber dengan 



26 
 

Nurhidayatina, 2013 
Blokade Ekonomi Napoleon Bonaparte dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Inggris Tahun 1806-
1814 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

mempersoalkan hal-hal tersebut, kemudian dipungutlah fakta-fakta sejarah melalui 

perumusan data yang didapat, setelah diadakan penelitian terhadap evidensi-evidensi 

dalam sumber. 

3. Interpretasi 

Gottschalk dalam Ismaun (2005:56) mengatakan bahwa, interpretasi atas 

penafsiran atas sejarah itu memiliki tiga aspek penting yaitu: pertama, analisis-kritis 

yaitu menganalisis struktur intern dan pola-pola hubungan antar fakta-fakta. Kedua, 

historis-substantif yaitu menyajikan suatu uraian prosesual dengan dukungan fakta-

fakta yang cukup sebagai ilustrasi suatu perkembangan. Sedangkan ketiga adalah 

sosial budaya yaitu memperhatikan menifestasi insane dalam interaksi dan interelasi 

sosial-budaya. Sedangkan menurut Kuntowijoyo dalam Abdurahman (2007:73), 

interpretasi sejarah atau yang biasa disebut juga dengan analisis sejarah merupakan 

tahap dimana peneliti 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. 

 

4. Historiografi 

Menurut Sjamsuddin (2007:156), historiografi adalah usaha mensintesiskan 

seluruh hasil penelitian atau penemuan yang berupa data-data dan fakta-fakta sejarah 

menjadi suatu penulisan yang utuh, baik itu berupa karya besar ataupun hanya berupa 

makalah kecil. Sama halnya menurut Ismaun (2005:28), historiografi ialah usaha 

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

dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tahap historiografi yang penulis lakukan adalah 

dalam bentuk tulisan setelah melewati tahap pengumpulan dan penafsiran sumber-

sumber sejarah. Fakta-fakta yang penulis peroleh disajikan menjadi satu kesatuan 

tulisan dalam skripsi yang berjudul “Blokade Ekonomi Napoleon Bonaparte dan 

Dampaknya Terhadap Perekonomian Inggris Tahun 1806-1814” dan dalam hal ini 

penulis akan menuliskannya dalam bentuk skripsi. 
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3.1.2 Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik studi literatur, yakni teknik mengumpulkan 

sumber-sumber yang relevan serta mendukung terhadap penelitian yang dikaji oleh 

penulis baik itu berasal dari sumber buku, internet, maupun sumber-sumber tertulis 

lainnya yang relevan dengan fokus kajian yang diteliti. Setelah sumber-sumber 

tersebut ditemukan, maka sumber tersebut akan dikritik secara eksternal maupun 

internal dan penulis kemudian melakukan analisis. Hasil analisis inilah yang 

dijadikan acuan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Penulisan skripsi ini menggunakan sistem penulisan Harvard sesuai dengan aturan 

dalam penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI) tahun 2012. Teknik-teknik yang telah disebutkan di atas dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang dapat menunjang penelitian. 

 

3.2 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian merupakan titik awal dalam suatu tahapan penelitian 

yang harus dipersiapkan dengan matang. Tahap ini dilakukan dengan beberapa 

langkah yaitu tahap penentuan dan pengajuan tema penelitian, penyusunan rancangan 

penelitian serta bimbingan. Adapun tahapannya sebagai berikut. 

1. Pengajuan Tema Penelitian 

Skripsi yang berjudul“Blokade Ekonomi Napoleon Bonaparte dan 

Dampaknya Terhadap Perekonomian Inggris Tahun 1806-1814” ini merupakan 

suatu kajian sejarah politik dan ekonomi suatu negara. Penentuan tema dan judul 

skripsi ini dipengaruhi oleh ketertarikan penulis terhadap mata kuliah Sejarah 

Peradaban Barat yaitu Sejarah Eropa yang merupakan salah satu mata kuliah favorit 
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peneliti. Sehingga dari ketertarikan tersebut penulis berniat untuk menulis sebuah 

skripsi yang bertemakan tentang persaingan antara Prancis dan Inggris di Eropa. 

Terlepas dari ketertarikan pada mata kuliah tersebut, ketika penulis sedang 

mencari-cari judul penelitian untuk mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah, 

penulis menemukan sebuah buku mengenai Pertemupran Trafalgar antara Inggris dan 

Prancis pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte di Prancis. Setelah melakukan 

konsultasi dengan dosen penulis mandapat masukan bahwa ruang lingkup 

Pertempuran Trafalgar sedikit sempit, penulis disarankan meneliti mengenai Blokade 

Ekonomi yang diterapkan oleh Napoleon untuk mengalahkan Inggris. Pada dasarnya 

penulis memang tertarik dengan sejarah kawasan terutama yang berkaitan dengan 

politik ekonomi dan militer. Ketertarikan tersebut penulis tuangkan dalam sebuah 

judul proposal skripsi. 

Setelah melakukan konsultasi dengan sekretaris TTPS (Tim Pertimbangan 

Penulisan Skripsi) ternyata penelitian tentang blokade ekonomi Napoleon di 

lingkungan Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia belum 

pernah ada yang menulis, sehingga tidak ada salahnya jika proposal ini diseminarkan 

untuk penelitian skripsi. Setelah penulis melakukan perbaikan proposal tersebut dan 

mengajukannya ke TPPS, maka pada tanggal 28 Januari 2013 penulis 

mempresentasikannya dalam Seminar Proposal Skripsi.  

 

2. Penyusunan Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan kerangka dasar dalam suatu penelitian. 

Rancangan penelitian ini disusun sejak penulis mengikuti kuliah Seminar Penulisan 

Karya Ilmiah pada semester tujuh. Pada saat itu, rancangan ini masih berbentuk tugas 

namun mengenai proposal penelitian sejarah. Adapun rancangan penelitian ini 

mencakup judul penelitian, latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode dan teknik 

penelitian, struktur organisasi dan daftar pustaka. Dalam seminar skripsi yang 
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berlangsung pada tanggal 28 Januari 2013, penulis memperoleh masukan-masukan 

dari dosen yang hadir pada saat itu. 

Sebelum melakukan Seminar Proposal Skripsi, saat mendaftar ke TPPS 

penulis telah diberitahukan calon dosen pembimbing I skripsi dan calon dosen 

pembimbing II skripsi. Pada saat seminar, calon dosen pembimbing I skripsi penulis 

Dr. Nana Supriatna, M.Ed, tidak dapat hadir dikarenakan adanya kepentingan dan 

memberikan mandatnya kepada sekretaris TPPS agar peneliti tetap bisa 

melaksanakan seminar. Sedangkan calon dosen pembimbing II skripsi penulis Drs. 

R.H. Achmad Iryadi, juga tidak dapat hadir dikarenakan saat itu beliau sedang sakit. 

Dan dari dosen lain penulis mendapat masukan agar mencari lagi pemilihan judul 

yang tepat untuk tema yang diajukan penulis. 

Setelah seminar penulis melakukan perbaikan proposal dan langsung 

mengajukan kembali proposal yang telah direvisi kepada TPPS untuk mendapatkan 

SK (Surat Keputusan). Kemudian panitia TPPS memberikan SK penunjukkan dosen 

pembimbing I skripsi dan dosen pembimbing II skripsi pada tanggal 12 Februari 2013 

dengan nomor 002/TPPS/JPS/PEM/2013. 

 

3. Bimbingan 

Bimbingan merupakan suatu kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh penulis 

dengan dosen pembimbing I skripsi dan dosen pembimbing II skripsi dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam penelitin. Proses bimbingan penulis lakukan 

setelah memperoleh SK penunjukkan pembimbing pada tanggal 12 Februari 2013 

dengan nomor 002/TPPS/JPS/PEM/2013. Berdasarkan SK tersebut dosen 

pembimbing terdiri dari dua orang yaitu Bapak Dr. Nana Supriatna, M.Ed sebagai 

pembimbing I skripsi dan Bapak Drs. R.H. Achmad Iryadi sebagai pembimbing II 

skripsi. 

Proses bimbingan ini sangat diperlukan oleh penulis untuk membantu penulis 

dalam menentukan kegiatan penelitian, fokus penelitian serta proses penelitian skripsi 
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ini. Proses bimbingan ini memfasilitasi penulis untuk berdiskusi dengan pembimbing 

I dan pembimbing II mengenai permasalahan yang dihadapi selama penelitian ini 

dilakukan. Manfaat yang penulis peroleh selama proses bimbingan adalah 

mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam penelitian skripsi ini serta diarahkan 

untuk konsisten terhadap fokus kajian. 

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan peneltian merupakan tahapan berikutnya setelah penulis 

merancang dan mempersiapkan penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, penulis 

melakukan empat tahap penelitian, sebagai berikut. 

 

1. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani heurishein yang berarti menemukan 

(Abdurahman, 2007:64). Heuristik merupakan proses mencari dan mengumpulkan 

fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji peneliti. Sama halnya dengan pendapat Syamsuddin (2007:86), heuristik adalah 

suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi 

sejarah, atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji 

oleh peneliti. Tahapan ini merupakan tahap awal penelitian bagi penulis. Penulis 

mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam mengkaji permasalahan 

penelitian di dalam skripsi ini. Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka data 

yang diperlukan adalah data mengenai latar belakang diberlakukannya blokade 

ekonomi terhadap Inggris oleh Napoleon Banaparte. Selain itu juga data mengenai 

strategi yang dilakukan Napoleon hingga dampak blokade ekonomi tersebut terhadap 

perekonomian Inggris. 

Dalam pencarian sumber-sumber, penulis mendatangi berbagai toko buku 

yang ada dibandung seperti Palasari Bandung, Gramedia Bandung, Rumah Buku 

Bandung, Togamas Bandung, Jalan Dewi Sartika Bandung, Kwitang Jakarta, Pasar 
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Senen Jakarta serta pesta buku Landmark Bandung. Pencarian sumber juga penulis 

lakukan diberbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Pendidikan 

Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas 

Parahyangan, Perpustakaan Universitas Padjajaran, Perpustakaan Asia Afrika, 

Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan CSIS (Centre For 

Strategic and  International Studies) dan Perpustakaan Umum Freedom Institute. 

Dari berbagai toko buku, perpustakaan dan lain-lain tersebut, penulis 

mendapatkan bermacam-macam sumber yang relevan dengan penelitian yang dikaji 

yaitu mengenai Blokade Ekonomi Napoleon. Penjelasan mengenai  penemuan 

sumber-sumber tersebut penulis paparkan sebagai berikut. 

1. Di Kwitang dan Pasar Senen Jakarta, penulis menemukan beberapa buku 

yang dapat dijadikan sebagai sumber penelitian, diantaranya buku Ikhtisar 

Sejarah Bangsa Inggris karya Samekto, S.S M.A tahun 1998, dan buku 

Mengerti Sejarah karya Louis Gottschalk tahun 1975. 

2. Perpustakaan Umum Freedom Institute, penulis menemukan tiga buku 

sumber penelitian, yaitu buku yang berjudul Sejarah Prancis dari Zaman 

Prasejarah Hingga Akhir Abad ke-20 karya J. Carpentier & F. Lebrun 

tahun 2011. Kedua buku berjudul The Transformation of European 

Politics 1763-1848 karya Paul W. Schroeder  tahun 1994 dan terakhir 

buku berjudul Nelson`n Trafalgar The Battlee That Changed The World 

karya Roy Adkins tahun 2004. 

3. Perpustakaan Universitas Indonesia, penulis menemukan enam buku 

sumber yang penulis anggap relevan dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Buku-buku tersebut diantaranya The French Revolution and 

Napoleon karya Leo Gershoy tahun 1933, kedua buku yang berjudul 

Napoleon: The Myth of The Saviour karya Jean Tulard tahun 1985, ketiga 

Napoleon Bonaparte and The Legacy of The French Revolution karya dari 

Maryn Lyons tahun 1994, keempat Napoleon I : A Great Life in Brief 
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karya Albert Guerard tahun 1956, selanjutnya buku yang berjudul 

England in The Eighteenth Century karya J.H. Plumb tahun 1963, dan 

terakhir buku Rise of The American Republic karya John Richard Alden 

tahun 1963. 

4. Toko buku Rumah Buku, penulis mendapatkan buku berjudul Sejarah 

Perang-Perang Besar Di Dunia karya Astrid D.H & Faisal A Nadif tahun 

2011 dan buku berjudul Inspirasi Perang Waterloo Pasang-Surut 

Napoleon Bonaparte karya Syamtidar tahun 2011. 

 

2. Kritik sumber 

Tahap kedua setelah penulis mendapatkan sumber-sumber yang dianggapnya 

relevan dengan penelitian yang dikaji, tahap selanjutnya adalah tahap kritik sumber. 

Kritik sumber atau yang biasa disebut verifikasi sumber merupakan tahap kedua yang 

dilakukan penulis setelah penulis mendapatkan sumber-sumber pada tahap heuristik. 

Menurut Abdurahman (2007:68), bahwa verifikasi atau kritik sumber ini bertujuan 

untuk memperoleh keabsahan sumber dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang 

keaslian (autentisitas) yang ditentukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang 

kesahihan sumber (krebilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern. 

Sama halnya dengan pendapat di atas, Sjamsuddin (2007:105) menambahkan 

bahwa “fungsi kritik sumber bagi sejarawan erat kaitannya untuk mencari 

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

dan keraguan. Seperti yang  dijelaskan sebelumnya bahwa kritik sumber 

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

eksternal menitikberatkan pada aspek-aspek luar sumber sejarah sedangkan  kritik 

internal lebih menekankan pada isi (contens) dari sumber sejarah. Aspek eksternal 

bertujuan untuk menilai otentisitas  dan integritas sumber. Aspek-aspek luar tersebut 

bisa diuji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti kapan sumber itu dibuat?, dimana 



33 
 

Nurhidayatina, 2013 
Blokade Ekonomi Napoleon Bonaparte dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Inggris Tahun 1806-
1814 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

sumber itu dibuat?, siapa yang membuat?, dari bahan apa sumber itu dibuat? Dan 

apakah sumber itu dalam bentuk asli atau tidak ? (Abdurrahman, 2007:68-69). 

Adapun langkah penulis dalam melakukan kritik eksternal terbagi ke dalam 

dua kategori: 

1. Kategori penulis sumber 

2. Karakteristik sumber 

Dalam melakukan kritik terhadap sumber-sumber tertulis yang berupa buku-buku, 

penulis tidak menyeleksinya secara ketat hanya mengklasifikasikannya dari aspek 

latar belakang penulis buku untuk melihat keotentisitasnya sehubungan dengan tema 

penulisan skripsi ini, lalu tahun terbit karena semakin kekinian angka tahunnya maka 

akan semakin baik. Selain itu juga penulis meneliti dari warna kertas yang digunakan 

apakah berwarna buram atau putih bersih. Kategori penulis sumber dimaksudkan 

untuk mengetahui dari mana asal penulis. Adapun kritik dalam karakteristik sumber 

yaitu membedakan dan mengelompokkan dalam bentuk buku atau yang lainnya. 

Kritik terhadap penerbit sumber dilakukan dengan tujuan mengetahui asal-usul 

sumber karena penerbit sumber yang terkenal bisa dilihat keotentisitasannya. 

Contohnya saja buku sumber yang penulis gunakan  merupakan buku-buku terbitan 

dari Oxford University, New York dan University Press. 

Kritik internal dilakukan penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-

sumber yang telah diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan penelitian dan 

penulisan skripsi.  Selain itu Kritik internal juga bertujuan untuk menguji reliabilitas 

dan kredibilitas sumber, kritik ini mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatnya, 

tanggung jawab dan moral, isinya dinilai dengan membandingkan kesaksian-

kesaksian sumber dengan kesaksian-kesaksian dari sumber lain. Untuk menguji 

kelayakan dari sumber penelitian. Kritik internal mencoba melihat atau menguji dari 

dalam reliabilitas isi dari sumber-sumber Sejarah (Sjamsuddin, 2007:143). 

Kritik internal yang dilakukan penulis diawali ketika penulis memperoleh 

sumber. Penulis membaca keseluruhan isi sumber kemudian dibandingkan dengan 
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sumber-sumber lain yang telah dibaca terlebih dahulu oleh penulis. Hasil 

perbandingan sumber tersebut, maka akan diperoleh kepastian bahwa sumber-sumber 

tersebut bisa digunakan karena sesuai dengan topik kajian. Berdasarkan hasil dari 

melakukan kritik internal peneliti menemukan perbedaan pendapat dari berbagai 

penulis. Hal itu dikarenakan latar belakang setiap penulis itu berbeda. Perbedaan 

pendapat dari satu sumber dengan sumber lainnya adalah kemungkinan yang bisa 

diperoleh dari kritik Internal. Kemungkinan lainnya adalah sumber-sumber yang 

berbeda dan sumber-sumber yang tidak menyebutkan apa-apa (Sjamsuddin, 

2007:116). 

Dalam hal ini penulis mengkaji banding terhadap isi buku yang ditulis oleh 

Leo Gershoy yang berjudul The French Revolution And Napoleon dengan buku yang 

ditulis oleh Jean Tulard yang berjudul Napoleon: The Myth of The Savoiur. Yang 

penulis temukan adalah dalam buku yang ditulis Leo Gershoy menyebutkan 

Napoleon memberlakukan The Continental System. Sedangkan dalam buku yang 

ditulis oleh Jean Tulard, menyebutkan bahwa yang diterapkan pada saat Napoleon 

berkuasa di Prancis disebut dengan The Continental Blockade. Setelah melakukan 

kaji banding, apa yang disebutkan oleh kedua sumber mengenai The Continental 

System dan The Continental Blockade yang diterapkan Napoleon adalah sama, yaitu 

untuk menutup semua jalur perdagangan Inggris. Ini sama dengan yang dimaksud 

dengan  blokade ekonomi yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Sehingga 

penulis dapat menggunakan kedua sumber ini dalam penelitian penulisan skripsi ini. 

 

3. Interpretasi 

Menurut Kuntowijoyo (2005:101) “Interpretasi atau penafsiran sering disebut 

juga sebagai subjektifitas yang sebagian bisa benar, tetapi sebagiannya adalah salah”. 

Dikatakan demikian menurutnya bahwa benar karena tanpa penafsiran sejarawan data 

yang sudah diperoleh tidak bisa dibicarakan. Karena sejarawan bisa saja keliru dalam 

menafsirkan data-data tersebut. Interpretasi merupakan langkah selanjutnya setelah 
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dilakukan kritik dan analisis sumber. Interpretasi adalah kegiatan menafsirkan fakta-

fakta yang sudah diperoleh peneliti melalui cara mengolah fakta yang telah dikritisi 

dengan merujuk beberapa referensi yangmendukung kajian peneliti. 

Menurut Kontowijoyo dalam Abdurrahman (2007:73), interpretasi sejarah 

atau yang biasa disebut juga dengan analisis sejarah merupakan tahap dimana peneliti 

melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah 

dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi 

yang menyeluruh. Dalam hal ini ada dua metode yang digunakan yaitu analisis dan 

sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis yang berarti menyatakan. 

Keduanya dipandang sebagai metode utama di dalam interpretasi. 

Dalam kaitannya dengan penelitian skripsi yang berjudul “Blokade Ekonomi 

Napoleon Bonaparte dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Inggris tahun 1806-

1814”, interpretasi yang penulis lakukan adalah terhadap data-data dan fakta-fakta 

yang sudah diperoleh kemudian ditafsirkan bersadarkan pada fakta-fakta yang 

ditemukan. Sehingga penafsiran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. 

Penulis menafsirkan bahwa arti penting dari blokade ekonomi bagi strategi Napoleon 

ini terletak dari segi geopolitik atau diukur dari strategisnya pelabuhan-pelabuhan 

kekuasaan Inggris tersebut. Contoh lain dari interpretasi ini adalah mengenai 

pentingnya pelabuhan strategis dalam sebuah pergadangan. Berhubung Inggris 

memiliki banyak pelabuhan dan merupakan wilayah strategis bila dijadikan sebagai 

pendukung dalam perdagangan internasional, jika Napoleon dapat menutup wilayah 

tersebut, maka kemungkinan besar Prancis dibawah kekuasaan Napoleon dapat 

mengalahkan perdagangan Inggris. 

 

4. Historiografi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian yang memaparkan dan 

melaporkan seluruh hasil penelitian dalam bentuk tertulis setelah melalui tahap 

interpretasi fakta. Pada tahap ini seluruh daya fikiran dikerahkan bukan saja 
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keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan. Namun yang 

paling utama adalah penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analitis sehingga 

menghasilkan suatu sintesis dari suatu hasil penelitian dan penemuan dalam suatu 

penelitian yang utuh yang disebut dengan historiografi. Menurut Abdurrahman 

(2007:76), “historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil 

penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, 

penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir 

(penarikan kesimpulan)”. 

Sedangkan menurut Sjamsuddin (2007:156), “historiografi adalah usaha 

mensintesiskan seluruh hasil penelitian atau penemuan yang berupa data-data dan 

fakta-fakta sejarah menjadi suatu penulisan yang utuh, baik itu berupa karya nesar 

ataupun hanya berupa makalah kecil”. Hubungan dengan penelitian ini, bahwa tahap 

historiografi yang dilakukan oleh peneliti merupakan tahap akhir dari tahap penelitian 

yang yang telah dilaukan sebelumnya dari mulai tahap heuristic, kritik, interpretasi 

sampai pada historiografi. 

Tahap Historiografi ini akan peneliti laporkan dalam sebuah tulisan berbentuk 

skripsi dan disusun berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di 

Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Adapun tujuan dari laporan 

hasil penelitian ini adalah memenuhi kebutuhan studi akademis tingkat sarjana pada 

Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. 

Berdasarkan ketentuan penulisan karya ilmiah dilingkungan UPI tersebut 

maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Bab I Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang memuat penjelasan 

mengapa masalah yang diteliti muncul dan penting diserta mengenai alasan atau 

ketertarikan peneliti memilih permasalahan itu diangkat ataupun yang selama ini 
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menjadi keresahan bagi peneliti. Pada bab ini juga berisi perumusan dan pembatasan 

masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudahkan peneliti 

mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metode dan teknik 

penelitian serta struktur organisasi. Adapun yang menjadi uaraian dari bab I ini yakni: 

Latak Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Teknik 

Penelitian, Metodologi Penelitian dan struktur organisasi.  

 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Mengenai Kajian Pustaka memaparkan berbagai sumber literature yang 

peneliti anggap memiliki keterkaitan dan relevan dengan masalah yang dikaji, 

didukung dengan sumber tertulis seperti buku dan dokumen yang relevan. Dalam 

kajian pustaka ini, peneliti membandingkan dan menginterpretasikan kedudukan 

masing-masing penelitian yang dikaji kemudian dihubungkan dengan masalah yang 

sedang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar adanya keterkaitan antara permasalahan di 

lapangan dengan buku-buku atau secara teoritis, agar keduanya bisa saling 

mendukung, dimana dari teori yang dikaji dengan permasalahan yang diteliti  bisa 

berkaitan, sedangkan fungsi dari kajian pustaka adalah sebagai landasan teoritik 

dalam analisis temuan. 

 

3. Bab III Metode Penelitian 

Mengenai metode penelitian, bab ini berisi mengenai tahap-tahap, langkah-

langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi 

heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Semua prosedur dalam penelitian akan 

dibahas pada bab ini. Prosedur yang dimaksud adalah langkah-langkah peneliti dalam 

melukukan penelitian ini seperti tahap perencanaan, pengajuan judul penelitian, 

persiapan penelitian, proses bimbingan dan tahap pelaksanaan penelitian. Dalam bab 

ini juga peneliti mengungkapkan dan melaporkan pengalaman selama melaksanakan 

penelitian. 
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4. Bab IV Strategi dan Dampak Blokade Ekonomi Napoleon Terhadap 

Perekonomian Inggris 

Pembahasan merupakan isi utama dari tulisan karya ilmiah ini mengenai 

permasalahan-permasalahan yang terdapat pada rumusan dan batasan masalah. Selain 

itu pada dasarnya Bab IV ini merupakan hasil pengolahan dan analisis terhadap fakta-

fakta yang telah ditemukan dan diperoleh selama penelitian berlangsung. Dan pada 

Bab IV ini peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya dengan gaya berceritanya 

sendiri. 

 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Sebagai bab terakhir yakni menjelaskan kesimpulan yang merupakan jawaban 

dan analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan yang merupakan 

hasil dari penelitian. Hasil akhir ini merupakan pandangan serta interpretasi peneliti 

mengenai inti dari bab IV yakni mengenai pembahasan. Selain itu dalam bab V 

disajikan penafsiran peneliti terhadap hasil analisis dan temuan, hasilnya disajikan 

dalam bentuk kesimpulan penelitian. 

Pada bab ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan yang didapatkan 

setelah mengkaji permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Pada bab V ini 

laporan yang dibuat dan dilampirkan bisa berbentuk uraian padat atau dengan cara 

butir demi butir, akan tetapi akan lebih baik jika bentuk yang disajikan adalah dengan 

uraaian padat daripada dalambutir demi butir. Dalam bab ini pula biasanya peneliti 

mengharapkan saran dan kritik pembaca atas penelitian yang akan dating bisa lebih 

baik lagi. 

 


