
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Perkembangan sosial ekonomi Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

melalui Revolusi Hijau tahun 1979-1985 yang dikaji oleh penulis menggunakan

metode sejarah dengan menggunakan studi literatur, studi dokumentasi,

wawancara, dan observasi sebagai teknik penelitiannya adapun yang dimaksud

dengan metode histories, adalah " Suatu proses pengkajian , penjelasan dan

penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggatan masa lampau"

(Gottschalk 1985-32).

Aspek perkembangan masyarakat yang diteliti secara menyeluruh atau

holistik, maka penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, dengan

meminjam konsep-konsep dari ilmu sosial lainnya seperti pendekatan sosiologis

dan antropologis, Symsudin (2004:44) mengemukakan hal ini bahwa:

"Pendekatan sosiologis sudah barang tentu akan meneropong segi-segi
sosial yang dikaji umpamanya golongan sosial yang berperan, serta nilai-
nilai dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan ideologis,
sedangkan pendekatan antropologis mengungkapkan nilai-nilai yang
mcndasari perilaku tokoh sejarah, status dan gaya hidup serta kcpercayaan
yang mendasari perilaku tokoh sejarah"

Agar proses menguji dan menganalisis fakla dapat tercapai, maka lerdapat

beberapa langkah yang dikemukakan oleh penulis sesuai uraian Ismaun (1994:23)

yang menyebutkan langkah tersebut sebagai iangkah heuristik, kritik, interpretasi,

dan historiografi. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah penelitian tersebut akan

dipaparkan kedalam tiga bagian diantaranya: Persiapan penelitian, pelaksanaan

penelitiandan pelaporan penelitian.
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3.1. Tahap Persiapan Penelitian

3.1.1. Menyusun Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian atau usulan penelitian merupakan salah satu

prosedur yang hams di tempuh sebelum melakukan penelitian. Usulan penelitian

diserahkan kepada Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) dalam bentuk

proposal dengan judul Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Revolusi Hijau di

Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung: (Suatu Tinjauan Sosial Ekonomi,

1979-1985). Adapun susunan proposal yang diajukan penulis meliputi:

1. Judul

2. Latar Belakang Masalah

3. Perumusan Masalah

4. Tujuan Penulisan

5. Penjelasan Judul

6. LandasanTeoritis

7. Metodologi Penelitian

8. Sistematika Penulisan

Setelah mendapat persetujuan TPPS kemudian diadakan seminar pada

tanggal 15 maret 2006 dari hasil seminar dan konsultasi dengan pembimbing

ditetapkan bahwa judul penelitian ini adalah "Peningkatan Produksi Pertanian

Melalui Revolusi Hijau di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung: (Suatu

Tinjauan Sosial Ekonomi, 1979-1985) "
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Setelah disetujui, maka pengesahan penelitian dikeluarkan melalui surat

keputusan Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung No.

348/TPPS/JPS/2006 tertanggal Maret 2006

3.1.2. Mengurus Perijinan

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, maka diperlukan surat

izin untuk mengkaji Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Revolusi Hijau di

Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung: (Suatu Tinjauan Sosial Ekonomi,

1979-1985) adapun surat izin yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah

surat keterangan dan izin penelitian dari instansi terkait, seperti surat pengantar

dari Dekan FPIPS UPI Bandung yang setelah diserahkan ke kantor Kesatuan

Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung yang

ditujukan kepada:

1. Kepala BAPEDA Kabupaten Bandung

2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bandung

3. Kepala Kantor Arsip Daerah Kab. Bandung

4. Camat Majalaya Kab. Bandung

3.1.3. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang baik, maka terlebih dahulu harus

direncanakan dalam rancangan penelitian yang kelak berguna bagi kelancaran

penelitian yang dilakukan. Adapun perlengkapan penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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1. Surat izin dari Dekan FPIPS UPI

2. Surat pengantar dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan

Masyarakat

3. Instrumen Wawancara

4. Jadwal Kerja Penelitian

5. AlatPerekam

3.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

3.2.1. Heuristik

Heuristik, yaitu gagasan yang dicetuskan untuk mencari, mengumpulkan

sumber-sumber sejarah. Dengan kata lain Heuristik adalah teknik pencarian atau

pengumpulan sumber-sumber sejarah dalam tahap ini kemampuan penulis untuk

mencari, menemukan dan mengumpulkan data serta fakta tentang "Produksi

Pertanian Melalui Revolusi Hijau di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung:

(Suatu Tinjauan Sosial Ekonomi, 1979-1985)".

Untuk memeperjelas maksud tersebut, maka penulis mengumpulkan

beberapa sumber literatur yaitu tulisan-tulisan yang merupakan sumber sekunder

dan dipakai dalam skripsi ini, seperti buku Cultural Pattern And Technical

Change karya Margareth Mead, Sosiologi Pedesaan karya Sajogjo dan Pudjiwati

Sajogdjo, Penyuluhan Pertanian Alat Petani Untuk Memperbaiki Sendiri

Nasibnya karya Salmon Padmanegara, Teori sosiologi Kalsik dan Modern oleh

Doyle Paul Johnson, Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Karya Roberth H

Leur.
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Sumber-sumber primer yang dipergunakan oleh penulis terdapat pada

lembaran laporan tahunan produksi pertanian di Kabupaten Bandung. Laporan itu

mcmuat berbagai informasi tentang keadaan produksi pertanian di Kabupaten

Bandung umumnya dan Kecamatan Majalaya khususnya. Laporan itudiantaranya

sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 1979

2. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 1980

3. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 1981

4. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 1982

5. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 1983

6. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 1984

7. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 1985

Sumber-sumber itu diperolch dari beberapa tempat antara lain Dinas

Pertanian Kabupaten Bandung, Perpustakaan UPI, Perpustakaan Pertanian

UNPAD, Perpustakaan Daerah (Cikapundung, Soekarno Hatta), dan dari

toko/kios/ kaki lima buku serta dari warung internet.

Pengumpulan sumber lisan dilakukan penulis dengan cara mencari

narasumber yang dianggap relevan serta dapat membcrikan informasi yang

dibutuhkan penulis melalui wawancara. Penggunaan wawancara sebagai teknik

dalam memperoleh data didasarkan atas pertimbangan bahwa sumber tertulis

mengenai masalah Revolusi Hijau di Kecamatan Majalaya ini masih kurang

bahkan dapat dikatakan belum ada buku yang membahasnya. Dengan demikian

teknik wawancara sangat diperlukan dalam penelitian ini, sehingga dapat
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diperoleh informasi yang objektif karena informasi tersebut berasal dari pelaku

sejarah yang benar-benar mengalami sendiri peristiwa pada masa lampau,

khususnya peristiwa yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Teknik wawancara dilakukan secara individual, yakni dilakukan berdua

antara pelaku atau saksi dengan penulis. Sebelum wawancara dilakukan maka

penulis menyiapkan daftar pertanyaan teriebih dahulu, serta berpatokan pada

pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan narasumber. Pertimbangan

tersebut dilihat berdasarkan pada faktor mental dan fisik (kesehatan), perilaku

(kejujuran), kelompok usia yaitu umur yang cocok, tepat dan memadai

(Kartawiraputra, 1996: 41).

Pada pelaksanaan wawancara ini penulis mencari narasumber-

narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

Penulis mencoba meminta informasi kepada orang yang terlibat dalam Revolusi

Hijau baik kepada pemilik sawah maupun kepada buruh tani. Setelah terkumpul

sejumlah narasumber yang diperlukan, maka disusun sebuah instrumen berupa

pertanyaan yang disesuaikan dengan kedudukan narasumber. Dalam instrumen

penelitian yang berupa pedoman wawancara (interview guide) tersebut, penulis

susun dalam dua jcnis pertanyaan pokok yaitu :

1. Pertanyaan pembuka (opening question), yaitu pertanyaan pendahuluan yang

bersifat umum. Pertanyaan pembuka ini mempunyai kegunaan untuk

membuka ingatan narasumber yang berisi permasalahan yang menyeluruh.

Informasi yang diperoleh dari narasumber tersebut penulis mengharapkan

dapat memperoleh data umum untuk mendeskripsikan kondisi yang
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bcrlangsung pada tahun kajian. Misalnya, dapatkah bapak/ibu ccritakan

bagaimanaawal diperkenalkannyapupuk baru di Majalaya

2. Pertanyaan khusus yaitu pertanyaan yang diuraikan dengan terarah sesuai

dengan fokus kajian. Kegunaan pertanyaan ini adalah untuk mendapatkan

informasi khusus mengenai kegiatan masyarakat di tempat narasumber itu

tinggal.

Proses wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung ke tempat

para pelaku atau saksi sejarah, setelah ada kesepakatan teriebih dahulu mengenai

waktu dan tempat dilakukannya wawancara. Sebelum wawancara dilaksanakan,

penulis menyiapkan berbagai macam perlengkapan untuk merekam dan mencatat

semua informasi yang diperoleh dalam proses wawancara, yaitu berupa tape

recorder, kaset, alat tulis, dan Iain-lain.

Narasumber yang diwawancarai adalah mereka yang betul-betul

mengetahui dan mengalami keadaan pada saat itu. Narasumber tersebut

diantaranya adalah Uye Sunarya (78 Tahun). la adalah salah seorang pemilik

sawah di Kecamatan Majalaya. Sebelum menjadi pemilik sawah sekitar tahun

1965, dia adalah seorang Kepala Dusun di Desa panyadap. Namun dengan

ketekunan dan keuletannya dalam bidang ini, maka pada awal tahun 1980-an dia

mulai mcnambah lahan sawahnya secara bertahap, sehingga menjadikannya

seorang petani yang cukup terpandang. Selain itu, narasumber lainnya adalah

Darwiti (51 tahun). Darwiti ini adalah salah seorang buruh tani wanita, dia bekerja

sejak tahun 1967. Pada saat itu usainya baru 12 tahun, namun karena keadaan
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ekonomi keluarga yang kurang menyebabkan dia harus putus sekolah dan

membantu orang tuanya bekerja di sawah.

3.2.2 Kritik Sumber

Setelah menyelesaikan langkah pertama yaitu heuristik, maka langkah

kedua yang harus dilakukan adalah kritik terhadap sumber-sumber yang telah

terkumpul, baik secara eksternal maupun internal. Secara sederhana kritik sumber

dapat diartikan sebagai suatu proses menilai sumber dan menyelidiki kescsuaian,

keterkaitan dan keobjektifan dari sumber-sumber informasi yang telah berhasil

dikumpulkan.

Fungsi kritik sumber bagi sejarawan erat kaitannya dengan tujuan

sejarawan itu dalam rangka mencari kebenaran (Sjamsuddin, 1996: 118). Kritik

ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau

ketepatan dari sumber itu. Sejarawan dihadapkan untuk membedakan apa yang

benar, apa yang tidak benar, apa yang mungkin dan apa yang meragukan.

1. Kritik Terhadap Sumber Tertulis

Pada tahap ini diupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan

penelitian terhadap sumber tertulis. Meskipun dalam penelitian sejarah dikenal

adanya kritik eksternal dan internal, namun dalam melakukan kritik eksternal

yaitu aspek Iuar atau fisik dari buku yang diperoleh penulis tidak melakukan

pemeriksaan secara ketat. Dengan demikian kritik yang dilakukan terhadap

sumber tertulis ini lebih ditekankan pada kritik internal. Kritik internal adalah

suatu cara pengujian yang dilakukan terhadap aspek dalam, yaitu isi dari sumber.

Hal ini didasarkan atas penemuan dua penyelidikan bahwa arti sebenarnya
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kesaksian itu harus dipahami serta kredibilitas saksi harus ditegakkan, sehingga

sumber yang diperoleh memiliki kredibilitas yangtinggi (Sjamsuddin, 1996: 111).

Berdasarkan Pemaparan tersebut, penulis harus lebih teliti dalam

memilih sumber-sumber yang digunakan sehingga dapat diperoleh informasi yang

bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses kritik internal ini, penulis juga

melakukan perbandingan antara satu buku dengan buku lainnya. Setelah

melakukan kritik terhadap sumber tertulis, maka terdapat beberapa buku yang

dijadikan sebagai sumber tertulis dalam penelitian ini. Buku Cultural Pattern And

Technical Change karya Margareth Mead.

Dijadikannya buku tersebut sebagai sumber karena pembahasannya sesuai

dengan permasalah yang dikaji yaitu mengenai Pengaruh teknologi terhadap

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penulis sependapat dengan apa yang

diungkapkan oleh Mead merupakan analisis terhadap perubahan dalam

masyarakat yang diakibatkan oleh masuknya pengaruh asing berupa teknologi

yang tidak hanya telah mengubah kondisi kehidupan masyarakat, tetapi juga telah

merubah cara hidup masyarakat itu. Setelah melakukan kritik internal terhadap

sumber tertulis (buku), melalui perbandingan anta satu buku dengan buku lainnya,

sehingga penulis mendapatkan fakta-fakta seperti, nilai sosial, ekonomi dll.

2. Kritik Terhadap Sumber Lisan

Pada tahap ini penulis melakukan kritik terhadap data-data yang

diperoleh dari hasil wawancara. Kritik terhadap sumber lisan yang dilakukan oleh

penulis adalah adalah kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal terhadap

sumber yang berasal dari hasil wawancara dilakukan dengan mengidentifikasi
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narasumber apakah ia pelaku sejarah. Hal-hal yang harus diperhatikan dari

narasumber adalah faktor usia yang cocok, mental dan fisik, perilaku yang artinya

apakah narasumber mengatakan yang sebenarnya Gujur). Selain itu penulis juga

melakukan kritik internal terhadap hasil wawancara, sehingga isi dari sumber-

sumber yang diperoleh layak untuk dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam hal ini penulis mempertanyakan dua hal pokok yaitu :

1. Apakah informan mampu memberikan kesaksian mengenai Revolusi Hijau

pada saat itu. Apakah mengalami masa tersebut atau hanya mendengar dari

orang lain. Kemudian apakah informan tersebut pemilik sawah atau buruh

tani, karena informasi yang diberikan tentunya akan berbeda.

2. Apakah pemberi informasi bersedia memberikan informasi yang benar, tanpa

ada yang ditutup-tutupi.

Kritik ini pada dasarnya menekankan kompetensi dan kebenaran

informasi yang dipaparkan narasumber kepada penulis, yang berarti bahwa

semakin mendekati kebenaran maka semakin tinggi kredibilitas yang disampaikan

narasumber. Untuk menghindari sebjektifitas terhadap informasi yang diperoleh,

maka penulis melakukan cross checking antara narasumber yang satu dengan

yang lain, sehingga penulis mendaptkan fakta mengenai biaya produksi, hasil

produksi, sistem upah dan Iain-lain, yang relevan dengan yang diperlukan tentang

Revolusi Hijau di Majalaya. Narasumber yang diwawancarai adalah mereka yang

betul-betul mengetahui dan mengalami keadaan pada saat itu. Narasumber yang

diwawancarai penulis diantaranya : Uye Sunarya dan H. Agus Priatna, (pemilik

sawah). Alasan kenapa Uye Sunarya yang dijadikan narasumber dari pihak
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pemilik sawah, karena informan tersebut sudah lama berkecimpung dalam bidang

pertanian yaitu sejak tahun 1960-an sehingga dari pengalamannya tersebut penulis

diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pertanian pada

kurun waktu 1979-1985. Disamping dari pihak pemilik sawah, penulis juga

melakukan wawancara kepada paraburuh tani, seperti Adut, Tata, Idun, dan Iain-

lain. Untuk lebih jelasnya mengenai narasumber dapat dilihat dari lembar

tersendiri dalam daftar narasumber.

3.2.3. Intcrpretasi ( penafsiran sumber)

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam penyusunan sebuah karya

ilmiah sejarah adalah membuat sebuah interpretasi. Langkah awal yang dilakukan

dalam tahap ini adalah mengolah, menyusun, dan menafsirkan fakta yang telah

teruji kebenanmnya. Kemudian fakta yang telah di peroleh tersebut dirangkaikan

dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras dimana peristiwa

yang satu dimasukkan kedalam konteks peristiwa-peristiwa Iain yang

melingkupinya. (Ismaun, 1992; 131). Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh

gambaran terhadap pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penulis dalam tahap ini berusaha untuk memilah dan menafsirkan berbagai

fakta yang diperoleh dari sumber tertulis maupun sumber lisan. Kegiatan ini

dilakukan dengan cara mcmilih fakta dan menghubungkan satu dengan yang

lainnya sesuai dengan kajian yang di teliti yaitu mengenai "Peningkatan Produksi

Pertanian Melalui Revolusi Hijau di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung:

(Suatu Tinjauan Sosial Ekonomi, 1979-1985)". Kegiatan ini dilakukan melalui

kajian sosial dan ekonomi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial
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seperti perubahan sosial, stratifikasi sosial, status sosial beserta teori " Cultural

Pattern And Technical Change" yang dikemukakan oleh Margareth Mead.

Setelah fakta terkumpul dapat diterima kebenarannya, kemudian dihubungkan

satu sama lainnya sehinga dapat memuat penjelasan terhadap pokok-pokok

permasalahan yang akan dikaji.

3.3. Historiografi

Tahap selanjutnya dari proses penelitian yang menggunakan metode

historis ini, adalah membuat suatu rangkaian atau penulisan laporan penelitian.

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari keseluruhan prosedur penelitian

yang merupakan kegiatan intelektual dan merupakan cara utama dalam

memahami sejarah (Sjamsuddin,1996:153) penulisan laporan penelitian ini

dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang disebut skripsi. Laporan tersebut

disusun dengan gaya bahasa yang sederhana, dan menggunakan cara-cara ilmiah

serta menggunakan cara-cara penulisan yang baik dan benar sesuai dengan

ketentuan yang dikeluarkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Penulisan ini

ditujukan untuk kebutuhan studi tingkat Sarjana pada jurusan Pendidikan sejarah

FPIPS UPI.




