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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk keresahan peneliti yang 

melihat kondisi peserta didik di kawasan pesisir pantai yang kurang memiliki 

kesadaran sejarah daerahnya. Salah satu faktor rendahnya pemahaman peserta 

didik terhadap sejarah daerahnya ialah kurang tersedianya sumber belajar yang 

berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat pesisir pantai dan rendahnya 

kreativitas guru dalam mengembangkan sumber-sumber pembelajaran yang ada 

disekitar lingkungan sekolah.  

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada 

beberapa siswa di SMAN 1 Sindang, Indramayu, ditemukan beberapa 

permasalahan diantaranya mereka kurang memahami jati diri mereka sebagai 

orang pesisir yang tinggal di wilayah Indramayu. Nilai-nilai yang terbangun 

melalui budaya yang berkembang di wilayahnya, seperti nyanyian, tradisi 

kelautan dan teknologi kelautan dianggap hal yang tidak berarti bagi mereka. 

Selain itu, karakter masyarakat pesisir pantai yang seharusnya menjadi ciri khas 

karakter peserta didik lambat laun mulai tersisihkan dengan masuknya unsur-

unsur budaya lain yang tidak sesuai. Sebagai contoh adalah rendahnya etos kerja, 

keberanian dan rasa tanggung jawab, serta rendahnya kesadaran lingkungan 

peserta didik menjadi indikator menurunnya karakter peserta didik sebagai 

individu yang tingal di daerah pesisir pantai. Kenyataan tersebut juga dibuktikan 

dengan semakin meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir akibat peningkatan 

aktivitas manusia di kawasan pesisir seperti tercemarnya air laut, banjir rob yang 

diakibatkan kurangnya hutan mangrove, dan rusaknya ekosisitem di sekitar laut 

(Kompas, Rabu 25 Januari 2017. Hlm. 14). 

Arus globalisasi dan kuatnya paham materialisme membawa 

masyarakat sekarang cenderung pragmatis, konsumtif, berorientasi kepada materi 

fisik-kebendaan, dan mengejar kepuasan sesaat pada akhirnya membawa bangsa 
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Indonesia ke dalam bencana kultural (Widja, 2002, hlm 2).  Begitu pula dengan 

kondisi sosial budaya masyarakat pesisir Indramayu, di mana nilai-nilai sosial 

budaya pada masyarakat yang sudah dibangun selama beratus tahun lamanya 

seperti kecintaan kepada laut, gotong royong, rela berkorban, kepedulian, kerja 

keras, serta kegigihan semakin pudar dalam diri masyarakat Indonesia, khususnya 

masyarakat Indramayu.   

Kenyataan tersebut pada akhirnya menggugah kesadaran peneliti bahwa 

bangsa kita tidak hanya dibentuk atas jati diri sebagai bangsa yang tinggal di 

daratan, tapi kita juga hidup dikelilingi lautan luas. Berbagai nilai-nilai kebaharian 

yang ada tercermin dalam budaya bahari pada masyarakat pesisir seperti kerja 

keras, gotong royong, rela berkorban, kepedulian, kecintaan terhadap laut akhir-

akhir ini sulit untuk diaplikasikan. Kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai 

kebaharian pada masyarakat Indramayu menjadi tantangan bagi peneliti 

khususnya dan umumnya bagi seorang pendidik. Terkait dengan berbagai 

tantangan dan stigma tersebut, diperlukan berbagai upaya untuk menyadarkan 

siswa sebagai generasi penerus untuk memahami asal usul dirinya sebagai bangsa 

yang tidak terlepas dari akar budaya bangsa.  

Selain itu, hasil observasi awal dalam kegiatan pembelajaran sejarah di 

SMAN 1 Sindang Kabupaten Indramayu di kelas ditemukan bahwa siswa hanya 

belajar untuk mebuktikan kebenaran faktual saja, tetapi belum diarahkan untuk 

menemukan dan mengkonstruksi nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu 

peristiwa yang sudah dipelajari. Padahal pembelajaran sejarah syarat dengan nilai-

nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa. Wiyanarti (2012. Hlm. 2) 

mengatakan bahwa mempelajari sejarah tidak ada artinya apabila tidak disertai 

dengan pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena pada 

hakekatnya manusia gemar menggunakan pengalaman sebagai pedoman yang 

berguna untuk memperbaiki kehidupannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Kochhar (2008, hlm. 33-36) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah pada 

dasarnya mampu mengajarkan prinsip-prinsip moral pada setiap bangsanya.  

Lebih lanjut peneliti juga menemukan bahwa peserta didik SMAN 1 

Sindang pada saat ulangan dalam bentuk uraian, mereka sekedar menjawab 
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pengetahuan secara faktual dan konsep saja belum mencapai ranah kognisi yang 

tinggi dan mengabaikan domain afektif dan psikomotor. Padahal salah satu 

potensi pembelajaran sejarah menurut Hasan (2012, hlm. 63) secara kognitif ialah 

mampu mengembangkan kemampuan berfikir kesejarahan, salah satunya yakni 

Historical Analysis and Interpretation Skill melalui pengembangan metode 

inkuiri. Melalui metode inkuiri, siswa dapat mengelaborasi keterampilan 

berpikirnya secara kritis. Metode inkuiri digunakan sebagai salah satu strategi 

yang bertujuan untuk menghasilkan anak yang memiliki kemampuan mensintesis 

masalah, dengan demikian yang dikembangkan dalam inquiry bukan knowladge 

tapi skills. 

Penemuan lainnya di kelas ialah penyusunan soal-soal yang dibuat guru 

pada saat ulangan ataupun saat proses pembelajaran berada umumnya hanya 

mengkur keterampilan pengungkapan ingatan saja (recall). Permasalahan tersebut 

juga dihadapi oleh Direktorat Pembinaan SMA pada saat Pemantauan Suvervisi 

dan Pembinaan Pasca Evaluasi Hasil Belajar SMA yang menemukan di lapangan 

butir-butir soal yang dibuat oleh guru tidak kontekstual dan jarang mengeksplorasi 

sumber belajar di luar kelas (Rore, 2016, hlm 10). Lemahnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dapat dipengaruhi pula oleh konteks materi yang dipergunakan oleh 

guru yang sebagian besar hanya menggunakan konteks di dalam kelas saja yang 

bersifat faktual, dan jarang menggunakan materi yang kontekstual. Hal ini 

diakibatkan lemahnya kemampuan guru dalam melihat kemampuan hasil belajar 

peserta didik yang hanya berdasarkan tes penilaian yang dinilai dan diberi angka. 

Lebih jauh Wasserman (dalam Murni, 2006, hlm.73) mengatakan bahwa:  

“…. Teacher’s competence is being assessed by pupil performance on 

such measures. Teaching for thinking is fine, in theory, and we want it. 

But in the real world, where pupil’s learning is measured, not by their 

competence as thinkers, but their ability to recall what has been heard 

and read.”(Artinya kemampuan guru bisa dinilai dari tindakan siswanya 

sebagai hasil dari pembelajaran. Mengajar untuk berpikir adalah sesuatu 

yang baik, dalam teori kita menginginginkan hal tersebut. Tetapi dalam 

kenyataannya, di mana belajar siswa diukur bukan oleh kemampuan 

mereka sebagai pemikir, tetapi kemampuan mereka untuk meningat apa 

yang telah mereka dengar dan baca)  
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Berangkat dari penemuan tersebut, peneliti berasumsi bahwa upaya 

yang dapat dilakukan untuk membangun kejayaan maritim bangsa Indonesia dan 

membangun kesadaran akan pentingnya laut bagi kehidupan dapat ditanamkan 

melalui proses pembelajaran di sekolah khususnya yang terletak di wilayah pesisir 

pantai. Salah satu masyarakat pesisir pantai yang memiliki tradisi bahari di 

Indonesia adalah masyarakat pesisir di Kabupaten Indramayu.  

Dalam sejarahnya, Indramayu adalah wilayah yang memiliki perjalanan 

dan pengalaman panjang dalam sejarah maritim di Nusantara. Masyarakat 

Indramayu merupakan salah satu protipe masyarakat maritim di Indonesia 

semenjak dahulu hingga kini berkembang secara pesat terutama pada sektor 

perdagangan dan jasa dalam bidang kelautan. Menurut Yuliati (2014, hlm 139) 

ada sebuah lagu yang berjudul Pelaut yang menggambarkan bagaimana laut 

menjadi sumber kehidupan bangsa Indonesia. Seperti yang diungkapkan dalam 

liriknya: 

Nenek moyangku seorang pelaut  

Gemar mengarung samudera yang luas  

Menerjang ombak tiada takut  

Menempuh badai sudah biasa 

Dari lirik lagu tersebut ada makna bahwa laut adalah satu aspek untuk 

mengetahui jati diri bangsa sebagai orang Indonesia. Meskipun negara Indonesia 

termasuk ke dalam negara maritim, namun masyarakat Indonesia lebih banyak 

mementingkan peristiwa yang ada di daratan saja. Seperti yang dijelaskan oleh 

Zuhdi (2014, hlm 3) bahwa ungkapan negara kelautan tetapi berorientasi daratan 

tidak bisa terbantahkan lagi, khususnya bagi perkembangan dan arah kebijakan 

negara Indonesia.  

Kebijakan pemerintah terhadap aspek kemaritiman sudah dimulai pada 

masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mengembangkan sektor 

kemaritiman dengan membangun pelabuhan-pelabuhan dan kapal-kapal besar 

yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah di kepulauan Nusantara. Namun, 

Belanda pula yang mematikan tradisi kemaritiman bangsa Indonesia, mereka 

membuat sejumlah kebijakan dan perjanjian yang mematikan tradisi kemaritiman. 

Sebagai contoh melalui perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya melarang 
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pelayar Bugis dan Makassar melakukan pelayaran di luar pulau-pulau Makassar, 

kecuali ada izin dari penguasa kolonial (Gunawan, Kompas 4 November 2016). 

Hal tersebut tentunya membuat tradisi kemaritiman orang-orang Bugis dan 

Makassar tidak bisa dikembangkan dengan baik, begitu pula dengan wilayah-

wilayah lainnya di Nusantara.  

Tradisi kemaritiman bangsa Indonesia pada masa pemerintah kolonial 

Belanda seakan-akan hidup segan mati pun tak mau, pada masa ini budaya 

maritim Indonesia berada di titik nadir. Hal tersebut terlihat dari berbagai 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial yang lebih mengutamakan 

kepada tradisi agraris, seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda 

yang membuat kebijakan tanam paksa. Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah kolonial Belanda menyebabkan laut tidak dipandang sebagai sebagai 

sumber kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai arah kebijakan. 

Pada masa era pemerintahan Presiden Joko Widodo, sektor kemaritiman 

menjadi arah kebijakan untuk menumbuhkan kembali kejayaan bangsa Indonesia 

sebagai negara maritim dengan menumbuhkan jiwa Cakrabakti Samudera, yakni 

jiwa pelaut yang tidak gentar mengarungi samudra dan menghalang gelombang 

yang menjulang (Yuliati, 2014, hlm.129). Begitu pentingnya peran dan manfaat 

sektor kemaritiman bagi bangsa Indonesia, sehingga Presiden Jokowi membentuk 

Kementerian Koordinator Kemaritiman sebagai salah satu upaya untuk 

membangkitkan kembali kejayaan bangsa Indonesia melalui tradisi kemaritiman 

yang dimulai dengan program pembangunan poros maritim. Kementerian ini tidak 

hanya bertugas dalam membangun infrastruktur maritim seperti pembangunan 

pelabuhan-pelabuhan berskala internasional saja, melainkan mereka juga harus 

membangun perilaku dan karakter kemaritiman bangsa Indonesia yang jauh-jauh 

hari sudah ditinggalkan. Kini saatnya laut diposisikan sebagai halaman rumah 

negara Indonesia dan tidak lagi menjadi bagian yang dipandang sebelah mata.  

Begitu pentingnya laut bagi bangsa Indonesia sehingga menjadi tugas 

rumah bagi setiap pemangku kebijakan agar kebijakannya lebih mengedepankan 

pada sektor kemaritiman. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun 

kesadaran maritim bangsa Indonesia ialah melalui sektor pendidikan. Pendidikan 
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dianggap sebagai cara yang ampuh dalam mengembangkan dan membangun pola 

pikir dan perilaku masyarakat Indonesia agar mereka memiliki karakter 

kemaritiman. Sudah saatnya peserta didik diajak untuk mengenali dan memahami 

budaya-budaya bahari yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya melalui 

tradisi bahari yang dipresentasikan dalam teknologi kelautan, nyanyian, dan 

tradisi kelautan bangsa Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan upaya 

yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran mereka sebagai masyarakat 

pesisir pantai yang memliki akar budaya kemaritiman yang tinggi yakni melalui 

pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah merupakan suatu alat untuk 

mengembangkan karakter dan sifat suatu bangsa khususnya bagi generasi yang 

akan datang. Karakter bangsa yang dilahirkan dari semangat pendidikan sejarah 

pada diri generasi penerus dapat tercermin dari berbagai visi dan misi 

kehidupannya. Baik dalam pembentukan sikap hidup, nilai dalam kehidupan, 

mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, agama bahkan budaya dan teknologi 

yang memiliki nilai positif. 

Melalui pendidikan sejarah kita dapat memahami bagaiman negara dan 

bangsa ini lahir dan berkembang dengan berbagai permasalahan yang dihadapi 

dari cerita kejadian masa lampau sebagaimana sesungguhnya terjadi (wie es 

eigenlich gewesen) dengan membentuk kehidupan yang lebih baik pada masa 

yang akan datang. Pernyataan tersebut dapat mempertegas bahwa pendidikan 

sejarah bukan hanya mempelajari masa lalu, namun tugas dari pendidikan sejarah 

adalah membentuk moral kepribadian bangsa dari nilai-nilai masa lalu.  

Melihat beberapa tantangan tersebut, pendidikan sejarah sangat 

dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul. Pendidikan sejarah 

merupakan alat yang mampu mengembangkan karakter maupun sifat suatu bangsa 

pada masa yang akan datang. Karakter yang dapat dikembangkan melalui 

pendidikan sejarah tercermin dalam berbagai bentuk perilaku, sikap, nilai dalam 

kehidupan mengembangkan kehidupan agama, sosial, budaya, ekonomi dan 

teknologi ke arah yang positif. Pendidikan sejarah bukan hanya mempelajari masa 
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lalu, melainkan  tugas dari pendidikan sejarah adalah untuk membentuk moral 

kepribadian bangsa dari peristiwa masa lalu. 

Dalam konteks ini diperlukan pengembangan pembelajaran sejarah 

yang dapat membentuk karakter peserta didik dan nilai-nilai dari kearifan lokal 

yang ada di sekitar peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan Mulyana dan 

Gunawan (2007, hlm. 2) yang berpendapat bahwa melalui pembelajaran sejarah 

nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah nilai-nilai yang tumbuh dan 

berkembang di lingkungan peserta didik, yakni nilai-nilai kearifan lokal yang 

tumbuh di masyarakat tersebut. Dengan demikian diperlukan kreativitas guru 

dalam menyajikan materi sejarah dengan menggunakan dengan berbagai sumber 

belajar yang ada di lingkungan terdekat.  

Dari pemaparan tersebut, diperlukan suatu pembelajaran yang mampu 

mendorong siswa mengembangan kemampuan tingkat tingginya melalui 

pembelajaran sejarah yang dapat memperlihatkan keterkaitan antara pengetahuan 

yang didapatkan melalui proses belajar mengajar di kelas dengan situasi yang 

nyata (kontekstual) di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik). Salah satu 

pembelajaran sejarah yang dapat di implementasikan ialah melalui pengembangan 

metode inkuiri untuk meningkatkan historical analysis and interpretation skill 

dengan sumber nilai-nilai tradisi bahari masyarakat Indramayu. 

Melalui pembelajaran Sejarah dengan pengembangan metode inkuiri 

ini, diharapkan pembelajaran sejarah di sekolah dapat mengembangkan kreativitas 

guru dan dapat meningkatkan historical analysis and interpretation skill peserta 

didik. Pendekatan pembelajaran Sejarah melalui pengembangan metode inkuiri  

yang dapat di implementasikan di kelas untuk meningkatkan  historical analysis 

and interpretation Skill di SMAN 1 Sindang Kabupaten Indramayu ialah dengan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi dan 

mempelajari narasi peristiwa sejarah yang sudah ada di dalam buku teks mengenai 

kerajaan maritim, yang diperkaya dengan sumber-sumber belajar yang ada di 

Indramayu seperti Pelabuhan Indramayu dan tradisi-tradisi bahari. Dengan 

pedekatan tersebut, diharapkan peserta didik mampu mengenal warisan tersebut 

sebagai bukti dari kejayaan maritim bangsa Indonesiadan memberikan 
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pemahaman serta kesempatan untuk mengkonstruksi narasi sejarah mereka 

(Hasan, 2016, hlm 7).  

Pengembangan metode inkuiri untuk meningkatkan historical analysis 

and interpretation skill dengan sumber nilai-nilai tradisi bahari masyarakat 

Indramayu diharapkan peserta didik dapat membangun dan mendapatkan berbagai 

macam pengetahuan mengenai narasi sejarahnya sendiri (Her/His Own History). 

Pembelajaran Sejarah dengan sumber nilai-nilai tradisi bahari dapat berguna 

apabila diperkaya dengan mengembangkan pemahaman kesejarahan peserta didik. 

Sehingga pada akhirnya bermuara kepada pembentukan sikap peserta didik yang 

sejalan dengan tujuan pendidikan Sejarah Maritim yakni mengidentifikasi nilai-

nilai kemaritiman yang masih berkembang di masyarakat dan mengembangkan 

nilai-nilai kemaritiman yang masih hilang tetapi dapat dilanjutkan (relevan) 

dengan masa kini. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

utama penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengembangan metode inkuiri untuk 

meningkatkan historical analysis and interpretation skill dengan sumber nilai-

nilai tradisi bahari masyarakat Indramayu melalui pembelajaran sejarah”. Untuk 

memudahkan penelitian, maka permasalahan utama tersebut akan diuraikan ke 

dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola kehidupan masyarakat nelayan yang ada Kabupaten 

Indramayu? 

2. Apa saja nilai-nilai bahari yang terdapat di desa nelayan Karangsong? 

3. Mengapa siswa kelas XI IPS SMAN 1 Sindang Kabupaten Indramayu 

memiliki pemahaman yang masih rendah terhadap nilai-nilai tradisi bahari 

yang terdapat di Indramayu?  

4. Bagaimana cara guru menyajikan pengembangan metode inkuiri untuk 

meningkatkan historical analysis and interpretation skill dengan sumber 

nilai-nilai tradisi bahari masyarakat Indramayu di kelas? 
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5. Kendala-kendala apakah yang dihadapi ketika guru menerapkan langkah 

pembelajaran Sejarah melalui pengembangan metode inkuiri untuk 

meningkatkan historical analysis and interpretation skill dengan sumber 

nilai-nilai tradisi bahari masyarakat Indramayu?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada permasalahan penelitian yang ada, maka tujuan 

penelitian secara umum adalah untuk mendapat gambaran mengenai 

pengembangan metode inkuiri untuk meningkatkan historical analysis and 

interpretation skill dengan sumber nilai-nilai tradisi bahari masyarakat Indramayu 

kelas XI SMAN 1 Sindang. Akan tetapi secara lebih spesifik penelitian ini 

bertujuan antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk memahami pola kehidupan masyarakat nelayan di Kabupaten 

Indramayu. 

2. Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai tradisi 

bahari masyarakat Indramayu sebagai bagian dari jati diri kedaerahan 

peserta didik.  

3. Menganalisis cara penyajian pembelajaran sejarah melalui pengembangan 

metode inkuiri dengan sumber belajar nilai-nilai tradisi bahari masyarakat 

Indramayu dalam upaya memperkenalkan Historical Analysis and 

Interpretation Skill kepada siswa kelas XI. 

4. Mengidentifikasi kendala-kendala guru ketika menerapkan pembelajaran 

sejarah melalui pengembangan metode inkuiri dengan sumber belajar 

nilai-nilai tradisi bahari masyarakat Indramays dalam upaya 

memperkenalkan Historical Analysis and Interpretation Skill kepada siswa 

kelas XI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  
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Penulis berharap hasil penelitian ini akan memberikan manfaat, khususnya 

bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Adapun diharapkan manfaat hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritik 

 Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat membangun suatu pengertian 

yang sistematik mengenai kebudayaan manusia khususnya yang berada di 

pesisir pantai dan perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan itu. 

Memahami suatu pandangan hidup masyarakat pesisir pantai di tengah arus 

globalisasi melalui nilai-nilai tradisi kebahariannya dapat membangun 

kesadaran sejarah peserta didik sehingga terjadi peningkatan kualitas pada 

pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah akan lebih berkontribusi dan 

bermakna apabila peserta didik dapat memahami kehidupan masa kini dan 

yang akan datang dengan bercermin pada peristiwa masa lampau. Selain itu, 

penelitian ini memberikan rekomendasi pendekatan baru terhadap pengajaran 

dan pembelajaran sejarah maritim, khususnya terhadap guru dan sekolah yang 

berada di dekat pantai 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah melalui penelitian ini, maka sekolah dapat membuat 

kebijakan untuk memasukkan nilai-nilai tradisi bahari  yang terdapat di 

lingkungannya di dalam pembelajaran. Sekolah merupakan wadah 

pewarisan budaya dan sejarah, sehingga membuat siswa sadar akan akar 

budaya mereka sebagai masyarakat yang hidup di kawasan peisisir 

pantai. 

2) Bagi pemerintah melalui penelitian ini dapat mengevaluasi dan 

meningkatkan kebijakan tentang pengembangan nilai-nilai tradisi bahari 

masyarakat Indramayu khususnya melalui lembaga sekolah, sehingga 

diharapkan kebijakan tersebut dapat menambah kecintaan masyarakat 

Indramayu terhadap budaya lokal mereka.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  
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Sistematika penulisan penelitian ini disesuaikan dengan pedoman 

penulisan karya ilmiah yang berlaku di lingkungan civitas akademika UPI. 

Sistematika penulisan tersebut adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini:  

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan yang merupakan bagian awal dari 

penelitian ini. Pendahuluan tersebut berisi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.serta sistematika 

penulisan.  

Bab II adalah mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka berisi sebagai 

landasan teoretis dalam menyusun pertanyaan penelitian. Kajian pustaka berisi 

konsep-konsep dalam bidang yang dikaji, dan penelitian terdahulu yang relevan 

dengan bidang yang diteliti, misalnya prosedur, subjek, dan temuannya. Dalam 

kajian pustaka, peneliti membandingkan, mengkontraskan, dan memosisikan 

kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji untuk dikaitkan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

Bab III berisi penjabaran rinci mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam tesis ini yaitu mix method, yakni metode etnografi dan metode 

penelitian tindakan kelas (PTK) dan beberapa komponen lainnya yakni guru 

mitra, model penelitian PTK yang digunakan yakni model Kemis dan Mc. 

Taggart, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validasi 

data, dan interpretasi data. 

Bab IV adalah mengenai temuan dan pembahasan. Hasil penelitian adalah 

hal-hal apa saja yang diperoleh ketika pengumpulan data sesuai dengan rumusan 

masalah, sehingga masih merupakan gambaran apa adanya. Sementara itu, 

pembahasan adalah bagaimana hasil temuan selama di lapangan dikaitkan dengan 

bab II. Hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif naratif berdasarkan penemuan-

penemuan di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Hasil kajian 

penelitian merupakan gambaran apa adanya dari hasil observasi 

Bab V merupakan bab yang memuat simpulan dan saran. Bab ini 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

penelirian. Saran atau rekomendasi yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan 
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kepada para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian, dan atau peneliti 

berikutnya. 

 


