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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang penulis 

gunakan dalam penyusunan skripsi berjudul “Dinamika Komunitas Pedagang Besi 

Bekas Asal Panjalu di Pasar Jatayu Bandung Tahun 1957-2000”. Metode 

penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan 

dengan topik penelitian skripsi ini adalah metode historis atau metode sejarah. 

Metode sejarah menurut Gottchalk (2008, hlm. 39), merupakan proses menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Ismaun (2005, 

hlm. 35) menjelaskan bahwa melalui metode Sejarah, data-data menyangkut 

peristiwa masa lampau baik itu berupa rekaman maupun peninggalan dapat 

dijadikan sebagai sumber sejarah yang dapat berguna untuk mengumpulkan 

informasi tentang berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Selain itu, sehubungan 

dengan objek kajian yang merupakan sebuah komunitas yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat dan lingkungannya, maka di dalam melakukan 

penelitian perlulah dilakukan pendekatan interdisipliner dengan ilmu bantu seperti 

sosiologi, ekonomi, dan antropologi. 

Mengenai tahapan atau prosedur yang harus dilalui dalam metode sejarah, 

terdapat perbedaan di antara para ahli. Namun, prosedur metode sejarah yang akan 

digunakan penulis mengacu kepada metode sejarah yang dikemukakan Ismaun 

(2005, hlm. 34), yang terdiri dari: Heuristik atau pengumpulan sumber; Kritik 

Sumber (eksternal dan internal), serta Penulisan Sejarah; historiografi, penafsiran, 

penjelasan, dan penyajian. Bagi penulis, prosedur ini lebih sederhana dibandingkan 

dengan prosedur metode sejarah yang lainnya, namun tetap mampu mewakili 

langkah-langkah penelitian sejarah secara umum. Seperti contoh Grey (dalam 

Sjamsudin, 2012, hlm 70) yang mengemukakan setidaknya ada enam tahap yang 

harus ditempuh dalam penelitian sejarah: 

1) Memilih suatu topik yang sesuai; 

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

3) Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan 

topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung; 

4) Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan; 
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5) Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola 

yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan 

sebelumnya; 

6) Menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasukannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti 

sejelas mungkin. 

Apabila di perhatikan, poin 1), 2), dan 3) merupakan tahapan pengumpulan 

sumber atau heuristik, poin 4) merupakan tahapan kritik, sedangkan poin 5) dan 6) 

merupakan tahapan penulisan sejarah atau historiografi yang di dalamnya termasuk 

juga interpretasi. Dengan kata lain, pada dasarnya metode sejarah memiliki satu 

dasar yang sama, yaitu merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lalu yang kemudian ditulis kembali. 

Saat menentukan topik penelitian, penulis mengacu kepada empat kriteria 

pemilihan topik yang dikemukakan oleh Grey (dalam Sjamsudin, 2012) yang di 

antaranya; nilai (value); keaslian (originality); kepraktisan (practicality); dan 

kesatuan (unity). 

a) Nilai (Value) 

Nilai yang akan coba penulis angkat dari penelitian ini adalah nilai 

kekeluargaan dan rasa saling memiliki yang mampu dipertahankan oleh 

komunitas pedagang besi bekas asal Panjalu di Pasar Jatayu Bandung, 

mengingat mereka merupakan komunitas urban yang berada di salah satu kota 

metropolitan yang deras dengan arus modernisasi dan masyarakat yang 

bercirikan dengan sifat individualisme. Meskipun berada di tengah-tengah 

masyarakat gesselscaft, komunitas ini mampu beradaptasi dengan masyarakat 

perkotaan di kota Bandung dan mampu mempertahankan bentuk kehidupan 

gemeinschaft yang identik dengan masyarakat pedesaan. Dengan kata lain, 

meskipun berada di salah satu kota terbesar di Indonesia dengan masyarakat 

yang sangat sangat kompleks, komunitas pedagang besi bekas asal Panjalu di 

Pasar Jatayu tetap mampu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan rasa 

saling memiliki yang jarang ditemui pada komunitas urban atau komunitas 

pedagang lain di kota Bandung. 
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b) Keaslian (Originality) 

 Originalitas dan keaslian dalam penulisan karya tulis ilmiah 

merupakan kriteria utama yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu penulis 

berusaha semaksimal mungkin untuk menjunjung hal tersebut dan mencoba  

untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir tindakan plagiarisme. 

Penulis juga akan menjunjung tinggi kejujuran dalam melakukan’ penelitian 

dan penulisan karya ilmiahnya. Salah satu hal yang memperkuat ke-

originalan penelitian penulis adalah bahwa topik yang dipilih penulis untuk 

dijadikan kajian penelitian dewasa ini masih terbatas dan jarang ditemui. Hal 

ini tentunya mampu meminimalisir terjadinya tindakan plagiarisme. 

Adapun terdapatnya satu penelitian yang memiliki bahasan serupa yaitu 

komunitas pedagang besi bekas asal Panjalu yang ditulis oleh Dr. Lely Yulifar, 

M.Pd dalam bentuk artikel, namun pembahasan dan isinya memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan. Seperti apa yang telah dijelaskan dalam 

kajian pustaka,  

c) Kepraktisan (Practicality) 

Berkaitan dengan pemilihan topik penelitian yang penulis kaji, penulis 

merasa tidak mendapatkan kendala yang cukup serius dalam mencari sumber 

yang relevan dengan kajian penelitian. Hal ini dikarenakan sumber-sumber 

yang digunakan masih berada dalam jangkauan penulis yang memang 

berdomisili tidak jauh dari tempat penelitian. Selain itu, periodisasi penelitian 

yaitu tahun 1957 – 2000 yang menjadi fokus kajian penelitian merupakan 

periodisasi yang sumber literaturnya masih dapat penulis temui. Sehingga 

proses penelitian akan lebih efisien. 

d) Kesatuan (Unity) 

 Pemilihan topik penelitian dan bahasan yang disajikan dalam skripsi 

ini memiliki satu kesatuan ide. Kajian mengenai komunitas urban yang 

berada di Kota Bandung dapat dengan mudah ditemui baik berupa kajian 

sosial budaya ataupun sosial ekonomi. Namun untuk penelitian sejarah 

mengenai komunitas urban asal Panjalu yang bergelut dalam bisnis besi bekas 

di Jatayu Bandung masih terbatas. Meskipun pada perkembangannya, di 

Pasar Jatayu terdapat pedagang yang berasal dari berbagai daerah di Jawa 
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Barat namun pembahasan dalam penelitian ini akan terfokus kepada para 

pedagang besi bekas asal Panjalu. Sehingga penelitian skripsi ini tidak 

melebar dari topik yang sudah ditetapkan dan mampu menghasilkan suatu 

kesimpulan yang relevan dengan topik yang telah dipilih. 

Karena kajian penelitian penulis merupakan kajian sejarah lokal yang 

berkaitan dengan kehidupan sosial-budaya sebuah komunitas pedagang dan masih 

terbatasnya sumber tertulis yang digunakan dalam proses penelitian, maka untuk 

mendalami dan memahami fenomena yang terjadi secara menyeluruh, penulis juga 

menggunakan metode sejarah lisan dan wawancara. Secara sederhana, menurut 

Dienaputra (2006, hlm. 33) sejarah lisan dapat dipahami sebagai peristiwa-

peristiwa sejarah terpilih yang terdapat dalam ingatan hampir setiap individu 

manusia. Menurut Kuntowijoyo (1994, hlm. 25), dalam mengembangkan substansi 

penulisan sejarah sejarah lisan memberikan manfaat, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Dengan sifatnya yang kontemporer sejarah lisan memberikan kemungkinan-

kemungkinan yang hampir tak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku-

pelakunya; 

b. Sejarah lisan mencapai pelaku-pelaku sejarah yang tidak disebutkan dalam 

dokumen; 

c. Sejarah lisan memungkinkan penulisan permasalahan sejarah yang lebih 

beragam, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis. 

Akan tetapi agar informasi yang didapatkan melalui metode sejarah lisan dan 

wawancara ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka narasumber 

yang akan diwawancara oleh penulis tentunya merupakan tokoh-tokoh yang 

berkaitan erat dengan topik penelitian penulis yang informasinya kemudian disaring 

melalui kritik internal dan eksternal. 

Mengenai prosedur atau tahapan metode sejarah yang digunakan dalam 

penelitian skripsi ini mengacu kepada metode sejarah yang dikemukakan oleh 

Ismaun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun penjelasan mengenai 

pelaksanaan prosedur atau tahapan metode penelitian akan dijelaskan lebih lanjut 

pada sub bab pelaksanaan penelitian. 
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3.2 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian merupakan awal dari tahapan penelitian yang harus 

dilakukan atau disiapkan dengan matang untuk kelancaran proses penelitian. 

Tahapan yang penulis lakukan dalam persiapan penelitian agar penelitian ini dapat 

tersusun dengan sistematis di antaranya adalah penentuan dan pengajuan tiopik 

penelitian, penyusunan rancangan penelitian, dan proses bimbingan dan konsultasi 

3.2.1  Penentuan dan Pengajuan Topik Penelitian 

Penentuan dan pengajuan topik penelitian merupakan satu hal yang penting. 

Karena penentuan dan pengajuan topik penelitian merupakan langkah paling awal 

sebelum melakukan penelitian. Menurut Gottchalk (2008, hlm. 50), hal terpenting 

pada tahapan ini adalah harus adanya minat serta ketertarikan dari seorang peneliti 

terhadap suatu kajian yang akan menjadi topik penelitiannya. Penentuan dan 

pengajuan topik penelitian, selain merupakan hasil konsultasi penulis dengan dosen 

pembimbing yaitu Dr. Murdiyah Winarti, M.Hum dan Drs. H. Ayi Budi Santosa, 

M.Si, penentuan topik juga merupakan hasil dari perhatian penulis terhadap empat 

kriteria yang pemilihan topik seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan 

tetapi faktor kepraktisan yang paling mempengaruhi penulis dalam menentukan 

topik penelitian skripsi ini. Karena jarak antara tempat penilitian dengan tempat 

penulis berdomisili cukup dekat. Selain itu juga adanya ketertarikan penulis untuk 

mengangkat sejarah lokal daerah penulis sendiri.  

Setelah melakukan observasi ke tempat kajian dan pencarian informasi 

melalui berbagai sumber literatur, penulis kembali berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing. Awalnya penulis merasa kesulitan menentukan judul penelitian, 

sehingga dalam bimbingan penulis mendapatkan kritik dan saran yang membangun 

dengan mengubah judul penelitian namun masih memiliki makna yang sama. 

Akhirnya Judul yang telah disetujui adalah “Dinamika Komunitas Pedagang Besi 

Bekas Asal Panjalu di Pasar Jatayu Bandung Tahun 1957-2000”. 

3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan prasyarat yang harus ditempuh penulis 

sebelum melakukan penelitian. Rancangan penelitian ini ditulis dalam bentuk 

proposal skripsi yang mulai direalisasikan tidak lama setelah proses konsultasi 

penentuan topik penelitian. Sebelum dilanjutkan untuk menjadi sebuah skripsi, 
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peneliti melakukan konsultasi dengan calon pembimbing I yaitu Dr. Murdiyah 

Winarti, M.Hum, dan pembimbing II yaitu Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si. Melalui 

konsultasi ini, penulis mendapat masukan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, dan pemahaman konsep-konsep yang sesuai dan berkaitan 

dengan topik penelitian. 

3.2.3 Mengurus Perizinan dan Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Mengurus perizinan dan mempersiapkan perlengkapan penelitian merupakan 

salah satu unsur yang sangat penting untuk kelancaran proses penelitian. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, perlengkapan penelitian ini harus 

dipersiapkan dengan baik. Adapun perlengkapan yang harus dipersiapkan di 

antaranya: 

a. Surat Izin dari Dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia  

b. Instrumen Wawancara, berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

c. Tape Recorder, media yang akan digunakan untuk merekam setiap sesi 

wawancara yang sedang berlangsung. Selain menggunakan tape recorder, 

peneliti juga menggunakan perekam suara dari telepon genggam miliki penulis. 

e. Peralatan tulis, untuk mencatat segala hal yang diangap perlu dalam proses 

penelitian. 

3.2.4 Proses Bimbingan dan Konsultasi 

Tahap selanjutnya adalah melakukan proses bimbingan skripsi. Dalam proses 

penelitian skripsi ini penulis dibimbing oleh dua dosen pembimbing yaitu dosen 

pembimbing I Dr. Murdiyah Winarti, M.Hum dan Pembimbing II Drs. H. Ayi Budi 

Santosa, M.Si. Proses bimbingan dan konsultasi ini merupakan suatu proses yang 

sangat penting dalam proses penyusunan skripsi peneliti, karena melalui proses 

bimbingan, penulis mendapatkan arahan dan masukan untuk setiap aspek dalam 

penysunan skripsi. Setiap hasil bimbingan dicatat dalam buku bimbingan skripsi. 

Dalam melakukan bimbingan, penulis sebelumnya menghubungi masing-masing 

dosen pembimbing dan kemudian membuat jadwal pertemuan untuk proses 

bimbingan skripsi. 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Setelah penulis mempersiapkan dan merancang penelitian skripsi, langkah 

selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, 

penulis melakukan empat tahapan sesuai dengan metode historis yaitu heuristik, 

kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Berikut adalah pemaparan dari 

pelaksanaan yang pelaksanaan skripsi ini. 

3.3.1 Heuristik 

Heuristik merupakan kegiatan awal dalam penelitian sejarah yang di 

dalamnya merupakan proses pengumpulan berbagai sumber sejarah yang akan 

digunakan oleh penulis untuk menunjang penulisan penelitian penulis. Menurut 

Carrard (dalam Sjamsuddin, 2016, hlm. 55) heuristik adalah sebuah kegiatan 

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

evidensi sejarah. Dalam tahap heuristik ini penulis berusaha mencari, 

mengumpulkan, dan mengklasifikasi berbagai sumber yang ada untuk 

mendapatkan informasi dan data-data yang relevan dengan topik kajian penulis. 

Sumber-sumber sejarah yang akan penulis kumpulkan terbagi menjadi dua yaitu 

sumber tertulis dan sumber lisan. 

3.3.1.1 Sumber Tertulis 

Sumber tertulis yang penulis kaji untuk kemudian digunakan sebagai 

referensi dan acuan dalam penyusunan skripsi ini dintaranya adalah literatur berupa 

buku, surat kabar, dan penelitian ilmiah dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi dan 

tesis baik dalam bentuk cetak maupun berbentuk elektronik (ebook). Informasi yang 

penulis kaji dari studi literartur ini di antaranya pemaparan berbagai konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan topik dan tema kajian penulis yang membahas 

mengenai komunitas pedagang besi bekas asal Panjalu di pasar Jatayu Bandung. 

Penelusuran sumber tertulis ini penulis lakukan di antaranya dengan cara 

mencari dari koleksi buku pribadi milik penulis, mendatangi perpustakaan-

perpustakaan di sekitaran kota Bandung meliputi: perpustakaan Universitas 

Pendidikan Indonesia, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa 

Barat, Perpustakaan Batu Api, Perpustakaan Fakultas Imu Budaya Universitas 

Pajajaran. Penulis juga menjelajah di situs web resmi dan terpercaya untuk 

menemukan sumber literatur berupa artikel, jurnal, dan buku yang relevan dalam 
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bentuk ebook. Selain itu, untuk mendapatkan data-data dan dokumen-dokumen 

yang berisi informasi perihal pasar Jatayu, penulis mendatangi instansi pemerintah 

dan instansi pengelola pasar serta instansi-instansi terkait lainnya, seperti Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, PD. Pasar Bermartabat 

Kota Bandung, dan Pengelola Pasar Jatayu Bandung. 

3.3.1.2 Sumber Lisan 

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian skripsi 

ini, penulis tidak hanya bertumpu pada sumber tertulis saja. Akan tetapi penulis 

juga menggunakan sumber lisan untuk menjadi sumber informasi yang relevan 

dengan topik penelitian. Mengingat topik penelitian penulis yang bersentuhan 

langsung dengan objek penelitiannya yaitu manusia. Kajian penelitian skripsi ini 

juga merupakan kajian sejarah lokal yang sangat berkaitan dengan kehidupan 

sosial-budaya. Oleh karena itu penulis merasa bahwa proses pengumpulan 

informasi yang didapatkan dari sumber lisan sangatlah penting. Karena dalam 

memahami fenomena sosial yang terjadi dan untuk merekonstruksi informasi yang 

akan digunakan dalam penulisan sejarah lokal diperlukan sebuah pendekatan yang 

lebih mendalam untuk mengetahui segala informasi bukan hanya dari sudut 

pandang penulis, melainkan juga dari sudut pandang objek penelitian. 

Untuk memahami sumber lisan lebih jauh, Sjamsuddin (2016, hlm. 66) 

membagi sumber lisan menjadi dua kategori, yang  di antaranya: 

a. Sejarah lisan (oral history), ingatan lisan (oral reminiscence) yaitu ingatan 

tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang 

diwawancara oleh sejarawan. 

b. Tradisi lisan (oral tradition) yaitu narasi dan deskripsi dari orang-orang dan 

peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang disampaikan dari mulut ke mulut 

selama beberapa generasi. 

Sehubungan dengan kepraktisan yang penulis pertimbangkan saat memilih topik 

penelitian, maka dalam pencarian sumber lisan, penulis tidak terlalu mendapatkan 

kendala yang signifikan dan dalam pencarian sumber lisan ini tidak terlalu banyak 

memakan biaya waktu dan biaya karena lokasi penelitian yang tidak jauh dari 

tempat penulis berdomisili seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. 
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Dalam proses penetapan narasumber yang akan dijadikan sebagai sumber 

lisan, penulis setidaknya memperhatikan beberapa aspek, yang di antaranya adalah 

pengetahuan terkait topik penelitian penulis, peran yang telah dilakukan 

narasumber dalam perkembangan pasar Jatayu dan komunitas pedagang besi bekas 

asal Panjalu. Sumber lisan yang akan menjadi narasumber penulis kategorikan 

sebagai saksi dan pelaku sejarah. Saksi sejarah merupakan orang yang menyaksikan 

dan setidaknya mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di pasar Jatayu, 

baik itu keluarga dari salah satu anggota komunitas pedagang besi bekas asal 

Panjalu maupun masyarakat di sekitar pasar Jatayu. Adapun pelaku sejarah adalah 

orang yang mengalami dan terlibat secara langsung dalam peristiwa yang terjadi di 

pasar Jatayu dan komunitas pedagang besi bekas asal Panjalu. Adapun sumber-

sumber lisan yang penulis jadikan narasumber di antaranya adalah: 

1) Omo Sudjana (74 Tahun), seorang pakar urbanisan pedagang besi bekas asal 

Panjalu di kota Bandung yang juga merupakan pedagang besi bekas asal 

Panjalu generasi kedua yang masih aktif berjualan di Pasar Kebon Sirih kota 

Bandung 

2) Dudy Djuanda (65 Tahun), seorang urbanisan asal Panjalu generasi ketiga 

yang bermata pencaharian sebagai pedagang besi bekas di Pasar Jatayu 

Bandung, beliau sempat menjabat sebagai ketua pasar Jatayu pada periode 

1980 – 1990. 

3) Abra (64 Tahun), seorang urbanisan asal Panjalu generasi ketiga yang 

bermata pencaharian sebagai pedagang besi bekas di Pasar Jatayu Bandung. 

4) Aceng Kholil (69 Tahun), mantan pedagang besi bekas asal Panjalu di Pasar 

Jatayu Bandung yang juga merupakan generasi ketiga dari urbanisan asal 

Panjalu. 

5) Ucep (62 Tahun), seorang urbanisan asal Panjalu generasi ketiga yang 

bermata pencaharian sebagai pedagang besi bekas di Pasar Jatayu Bandung. 

6) Adung (59 Tahun), seorang urbanisan asal Panjalu generasi ketiga yang 

bermata pencaharian sebagai pedagang besi bekas di Pasar Jatayu Bandung. 

7)  Imang (75 Tahun), mantan pedagang besi bekas asal Panjalu di Pasar Jatayu 

Bandung yang juga merupakan generasi kedua dari urbanisan asal Panjalu. 
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8) Among (58 Tahun), seorang urbanisan asal Panjalu generasi keempat yang 

bermata pencaharian sebagai pedagang besi bekas di Pasar Jatayu Bandung. 

9) Jaja 70 Tahun), mantan pedagang besi bekas asal Panjalu di Pasar Jatayu 

Bandung yang juga merupakan generasi kedua dari urbanisan asal Panjalu. 

3.3.2 Kritik Sumber 

Tahap kedua dalam penelitian sejarah setelah pengumpulan sumber atau 

heuristic adalah kritik sumber. Melalui tahapan ini penulis berupaya untuk mencari 

kebenaran terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan melalui pengumpulan 

sumber. Karena dalam rangka mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan 

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

yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil (Sjamsudin, 2012, hlm.131). 

Tujuan dari tahapan kritik sumber ini ialah bahwa setelah sejarawan berhasil 

mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima 

begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber tersebut. Disinilah 

kritik sumber berperan sebagai penyaring data dan informasi yang tidak valid serta 

informasi yang kurang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji oleh 

penulis. Untuk mengetahui otentisitas dan kredibilitas sumber yang akan digunakan 

untuk penelitian, maka verifikasi yang dilakukan dalam tahapan kritik sumber yang 

terbagi kedalam dua jenis kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. 

3.3.2.1 Kritik Eksternal 

Kritik eksternal merupakan proses kritik sumber yang dilakuk oleh penulis 

untuk memverifikasi dan menguji kelayakan terhadap sumber-sumber yang telah 

diperoleh. Kritik eksternal dimaksudkan sebagai kritik atas asal-usul dari sumber, 

pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua 

informasi, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya 

sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak (Sjamsuddin, 2012, 

hlm. 104). Melalui kritik eksternal, setiap sumber harus dinyatakan autentik dan 

integral terlebih dahulu sebelum kemudian menjadi bahan untuk penulisan 

penelitian skripsi ini, baik sumber tertulis berupa data, dokumen, dan literatur 

maupun sumber lisan dari narasumber terkait. 

Pada sumber tertulis seperti data dan dokumen resmi yang didapatkan dari 

dinas-dinas atau instansi-instansi terkait, penulis memilah data dan dokumen yang 
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memang berkaitan dengan topik penelitian atau setidaknya data yang menjadi 

informasi pendukung. Sedangkan untuk sumber tertulis lain seperti buku dan artikel, 

jurnal, serta karya-karya ilmiah lainnya, peneliti memperhatikan judul sumber, 

penulis, tahun terbit, dan penerbitnya. Apakah sumber tersebut masih relevan, 

adakah versi revisinya, atau sumber dianggap kurang layak untuk dijadikan sumber 

rujukan akan diketahui melalui proses kritik eksternal. Sehingga nantinya 

didapatkan sumber tertulis yang dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Sumber lisan yang menjadi narasumber juga tidak lepas dari proses kritik 

eksternal ini. Narasumber yang menjadi sumber lisan harus memenuhi beberapa 

kriteria. Melalui kritik eksternal, penulis dapat mengidentifikasi apakah narasumber 

layak dijadikan sumber lisan atau tidak berdasarkan pada apakah kehidupan 

narasumber berhubugan dan berkaitan dengan topik penelitian penulis. Selain itu 

faktor usia dan kesehatan narasumber menjadi fokus pada kritik eksternal ini. 

Karena untuk mendapatkan informasi yang  dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya melalui proses wawancara, narasumber haruslah seorang tokoh yang 

masih memiliki daya ingat yang masih kuat dan tidak memiliki masalah ingatan 

(kepikunan karena faktor usia), serta masalah pendengeran dan berbicara. Sehingga 

proses mendapatkan informasi melalui wawancara dapat berjalan dengan baik. 

Setelah melakukan proses pencarian informasi melalui metode wawancara 

terhadap para narasumber. Terdapat beberapa informasi yang tidak penulis 

sampaikan dalam penelitian ini. Selain karena sulitnya mencari bukti atas informasi 

yang narasumber sampaikan, juga terdapat beberapa informasi yang terlalu 

berlebihan dalam memuji komunitas urban asal Panjalu ini. 

3.3.2.2 Kritik Internal 

Setelah melalui kritik eksternal, tahap selanjutnya adalah melakukan kritik 

internal terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Tujuan dari kritik internal 

adalah untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, 

kemampuan pembuatannya, tanggungjawab dan moralnya (Ismaun, 2005, hlm. 50). 

Kritik internal menekankan pada aspek dalam atau isi dari sumber sejarah yang 

digunakan (Sjamsuddin, 2012, hlm. 112). Sehingga pada tahap ini penulis dapat 

memutuskan apakah sumber-sumber sejarah baik tertulis ataupun lisan memberikan 
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data, informasi, dan kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

sesuai dengan kaidah keilmuwan yang berlaku. 

Pada prosesnya, kritik internal ini meliputi evaluasi terhadap isi dari sumber 

sejarah. Untuk sumber tertulis seperti dokumen, buku, artikel, jurnal, maupun karya 

tulis ilmiah yang tidak diterbitkan, kritik internal yang dilakukan adalah berupa 

pembandingan dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Melalui pembandingan 

ini penulis mendapatkan informasi yang benar-benar valid karena melalui 

pembandingan ini pula penulis mampu menemukan apabila terdapat informasi atau 

data yang berlainan satu sama lain. Namun sehubungan dengan topik penelitian 

penulis yang mengkaji komunitas penjual besi bekas asal Panjalu di Pasar Jatayu, 

dokumen yang penulis dapatkan mengenai berdirinya Pasar Jatayu hanya 

dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Bandung yang sekarang dikelola oleh PD. Pasar 

Bermartabat Kota Bandung. Sehingga untuk sumber tertulis, fokus krtitik internal 

dilakukan pada sumber buku, artikel, jurnal, dan karya tulis ilmiah. 

Secara umum sumber-sumber tertulis ini penulis gunakan untuk mengkaji 

konsep, generalisasi, dan teori-teori yang telah di bahas pada bab ii. Proses kritik 

internal yang dilakukan berupa pembandingan definisi, pemahaman, makna, dan 

informasi yang terkandung dari satu literatur denan literatur lainnya dan juga dari 

satu ahli dengan ahli lainnya. Sehingga kemudian didapatkan sumber rujukan yang 

paling valid dan relevan dengan topik penelitian penulis. 

Narasumber sebagai sumber lisan dalam penelitian skripsi ini juga melalui 

tahapan kritik internal. Setelah sebelumnya telah melalui verifikasi di tahapan kritik 

eksternal, informasi yang disampaikan oleh narasumber sebagai sumber lisan 

kemudian penulis analisis dan evaluasi melalui fakta dan informasi yang telah 

penulis dapatkan dari sumber tertulis. Proses kritik internal sumber lisan sebenarnya 

lebih sulit daripada kritik internal pada sumber tertulis. Karena dalam proses 

wawancara, subjektifitas akan sangat terasa. Ditambah narasumber merupakan 

tokoh-tokoh yang memang berkaitan erat dengan topik penelitian penulis. Sehingga 

diperlukan analisa yang tajam untuk meminimalisir terjadinya ke-subjektif-an 

informasi yang disampaikan oleh narasumber sebagai sumber lisan, dengan 

demikian proses penelitian skripsi ini menjadi lebih objektif dan lebih bisa di 

pertaggungjawabkan secara ilmiah 
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3.3.3 Interpretasi 

Setelah semua sumber terverifikasi dan telah dianggap valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sesuai dengan metode penelitian sejarah maka tahap 

selanjutnya adalah tahapan interpretasi. Pada tahapan ini langkah yang dilakukan 

adalah mengolah, menyusun, menafsirkan fakta-fakta, data-data, dan informasi-

informasi yang sebelumnya telah dilakukan evaluasi melalui kritik eksternal dan 

internal. Menurut Ismaun (2005, hlm. 38), fakta-fakta yang telah diproses kemudian 

dirangkai dan dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang 

utuh dimana peristiwa yang satu dengan yang lainnya menjadi selaras dalam 

konteks peristiwa-peristiwa yang melingkupinya. Oleh karena itu, pada tahapan ini 

penulis akan menghubungkan segala fakta, data, dan informasi yang relevan dengan 

konsep, generalisasi, dan teori yang telah dijelaskan pada kajian pustaka.  

Terkait topik penelitian penulis mengenai komunitas pedagang besi bekas 

asal Panjalu di Pasar Jatayu Bandung, interpretasi yang ditekankan oleh penulis 

adalah menghubungkan antara segala informasi yang didapatkan baik yang 

didapatkan dari sumber literatura maupun informasi yang didapatkan melalui 

proses wawancara terhadap narasumber sebagai sumber lisan. Informasi-informasi 

ini dapat berupa bagaimana proses awal kedatangan para pedagang besi bekas asal 

Panjalu ke daerah Jatayu yang dihubungkan dengan fakta-fakta sejarah yang 

bersangkutan dan teori-teori urbanisasi sehingga penulis dapat memberikan tafsiran 

dan pandangan teoritis terhadap proses kedatangan para pedagang besi bekas asal 

Panjalu di Pasar Jatayu. 

Pada bab latar belakang penelitian dan bab kajian pustaka, dijelaskan bahwa 

para pedagang besi bekas asal Panjalu di Pasar Jatayu dewasa ini merupakan 

komunitas urban yang cukup solid dan menjadi komunitas yang sangat berperan di 

dalam mengembangkan pasar besi bekas Jatayu sehingga menjadi sentra besi bekas 

yang cuku besar di kota Bandung. Untuk hal ini, melalui pendekatan kajian 

mengenai pola hubungan gemeinschaft penulis dapat memberikan penafsiran 

mengenai mengapa para pedagang besi bekas asal Panjalu ini menjadi sebuah 

komunitas yang solid dan berpengaruh di Pasar Jatayu Bandung. 

Selanjutnya, melalui pendekatan disiplin ilmu-ilmu bantu dan semua konsep, 

generalisasi, serta teori yang telah dijelaskan pada kajian pustaka, penulis akan 
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merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dan menuliskan penelitian 

skripsi ini melalui tahapan metode sejarah selanjutnya, yaitu historiografi. 

3.3.4 Historiografi 

Tahap akhir dalam metode sejarah setelah sebelumnya melalui tahapan 

verifikasi dan evaluasi kritik sumber dan interpretasi adalah penulisan sejarah atau 

historiografi. Historiografi adalah proses penyusunan hasil penelitian yang telah 

diperoleh sehingga membentuk satu kesatuan bahasan yang utuh dan sistematis 

dalam bentuk karya ilmiah. Menurut Sjamsuddin (2016, hlm. 99), Ketika sejarawan 

memasuki tahap menulis, ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja 

keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang 

terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan seluruh analisisnya karena ia pada 

akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau 

penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi. 

Selayaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah 

hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari 

awal yakni fase perencanaan sampai akhir yakni penarikan kesimpulan 

(Abdurahman, 2007, hlm. 76). Kesimpulan yang penulis coba dapatkan tentunya 

berkaitan dengan rumusan yang telah dijelaskan dalam pertanyaan penelitian. 

Penulis mencoba untuk menyajikan hasil dari penelitian ilmiah dengan sebaik 

mungkin agar dapat memberikan suatu manfaat. Selain itu juga, agar penyajian 

hasil penelitian skripsi ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis 

berupaya untuk melakukan analisis secara menyeluruh terhadap segala aspek yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara 

sistematis dan kronologis. Penulis juga menyajikan hasil penelitian skripsi ini 

dengan berpedoman pada kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang 

ditentukan oleh Universitas Pendidkan Indonesia. 

 

 

 

 


