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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 
Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Studi kasus menurut Surachman (dalam Syamsuddin, 2009, hlm.175) 

merupakan “suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada satu kasus secara 

intensif dan rinci”. Sedangkan Yin (2011, hlm. 19) menjelaskan secara teknis 

bahwa studi kasus adalah “suatu inquiri empiris yang menyelidiki fenomena dan 

konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dapat 

dimanfaatkan”. Maka dari itu penulis memilih metode ini dalam penelitian karena 

akan melakukan penelitian pembelajaran menggunakan model inkuiri berbasis 

kearifan lokal di desa wisata. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari tahu 

minat siswa terhadap mata pelajaran sosiologi dan mengobservasi pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran sosiologi di desa wisata. 

Penelitian ini merupakan studi kasus yang disertai dengan tindakan yang 

dilakukan guru di dalam kelas dan di desa wisata untuk mengembangkan 

pembelajaran abad 21 melalui mata pelajaran sosiologi dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri bebasis kearifan lokal. Seperti pendapat Stenhouse 

(dalam Nunan, 1991, hlm.78) bahwa penelitian studi kasus adalah tipe action.  

Dalam metode penulisan hasil penelitian ini berupa deskripsi dari studi 

kasus yang didapatkan melalui observasi lapangan. Sesuai dengan tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil belajar di desa wisata 

Saung Ciburial.  Untuk itu studi kasus ini  bertujuan untuk meningkatkan minat 

belajar peserta didik terhadap mata pelajaran sosiologi, dengan mengembangkan 

kompetensi pendidikan abad 21 agar kelak bisa menentukan strategi atau ide 

kreatif untuk pembelajaran sosiologi yang menyenangkan dan dipahami dengan 

mudah.  

Ciri utama dari penelitian adalah memperoleh penemuan yang signifikan 

secara operasional dan dapat digunakan ketika kebijakan dilaksanakan (Nazir, 

1983, hlm. 56). Dalam penelitian ini peneliti menganut aliran Educational Action 

Research, yang mana aliran ini mempercayai bahwa seorang pendidik harus 
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terlibat dalam pemecahan masalah, mengembangkan kurikulum, pengembangan 

professional, dan menerapkan pembelajaran dalam konteks sosial.  

3.2 Lokasi Penelitian dan Partisipan 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di dua lokasi yaitu di ruang kelas dan desa 

wisata yang dipilih sebagai Laboratorium Sosiologi. Lokasi penelitian di ruang 

kelas dilakukan di SMA Negeri 19 Garut yang terletak di Jalan Raya Simpang 

100 Kecamatan Bayongbong Garut sedangkan laboratorium sosiologi yang dipilih 

yaitu di Desa wisata Saung Ciburial yang beralamat di Desa Sukalaksana 

Kecamatan Samarang Garut, yang memiliki keindahan alam pegunungan yang 

sangat menarik dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya: 

a. Di lokasi ini desa dijadikan tempat wisata dan menyajikan berbagai 

kearifan lokal yang dimiliki yang bisa dipelajari dan digali informasinya 

oleh siswa. 

b. Di lokasi ini masyarakat setempat diberdayakan dan turun langsung 

mengelola segala kebutuhan di desa wisata, hal ini cocok dengan materi 

sosiologi yang sedang dipelajari yaitu tentang pemberdayaan komunitas. 

c. Di lokasi ini memiliki potensi untuk menjadi laboratorium pembelajaran 

sosiologi, selain itu juga untuk pembelajaran antropologi, ekonomi, 

pariwisata, perhotelan, dsb. 

3.2.2 Partisipan 
Pada penelitian ini pemilihan partisipan sebagai sampel dilakukan secara 

purposive, teknik ini disebut juga judgment sampling. Menurut Bernard (2002, 

hlm. 382) teknik ini adalah “pilihan yang disengaja dari seorang informan karena 

kualitas yang dimiliki informan dan teknik ini merupakan non-random yang tidak 

membutuhkan teori atau set yang mendasarinya jumlah informan”.  

Pengambilan sampel purposive khususnya dicontohkan melalui teknik 

informan kunci, Garcia (2006,hlm. 39) menyatakan di mana satu atau beberapa 

individu diminta untuk bertindak sebagai panduan untuk suatu budaya. Lebih 

jelasnya lagi Nawari Ismail (2015, hlm.88) menjelaskan bahwa Informan 

kunci,yaitu informan yang memiliki keahlian atau penegetahuan terinci dan 

mendalam di bidangnya, mampu menuturkan pengetahuan/keahlian/pengalaman 
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hidupnya sesuai kebutuhan data peneliti. Selain adanya informan kunci yang 

dianggap mampu memberikan data dan memahami tentang penelitian model 

pembelajaran inkuiri ini ada juga yang menjadi informan pangkal yang mana 

merupakan informan tambahan yang memberikan kelengkapan informasi dalam 

data penelitian.  Maka dari itu subjek dalam penelitian ini peneliti paparkan dalam 

tabel sebagai berikut dengan nama berinisial sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Informan 
No Informan Peran Keterangan 

1 Ibu RH Guru Mata Pelajaran Sosiologi Informan Kunci 

2 EL Siswa-siswa kelas XII IIS Informan Pangkal 

3 LH Siswa-siswa kelas XII IIS Informan Pangkal 

4 RG Siswa-siswa kelas XII IIS Informan Pangkal 

5 AL Siswa-siswa kelas XII IIS Informan Pangkal 

6 HD Masyarakat Desa Wisata Saung Ciburial Informan Pangkal 

7 HR Masyarakat Desa Wisata Saung Ciburial Informan Pangkal 

8 UG Masyarakat Desa Wisata Saung Ciburial Informan Pangkal 

Informan di atas khususnya guru dan siswa diwawancarai dan diobservasi 

oleh peneliti ketika melaksanakan model pembelajaran inkuiri berbasis kearifan 

lokal di Desa Wisata Saung Ciburial. Dalam pengambilan data dari siswa peneliti 

akan melakukan wawancara hingga mendapatkan data jenuh dalam pengambilan 

informasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk informan pangkal yang mana adalah 

masyarakat desa wisata, peneliti hanya akan mewawancarai untuk kelengkapan 

informasi sebagai studi awal persiapan untuk melaksanakan pembelajaran di desa 

wisata tersebut.  
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3.3 Pengumpulan data 

Penelitian ini diawali dengan  studi pendahuluan dengan mengetahui 

kondisi minat siswa terhadap mata pelajaran sosiologi. Selain itu peneliti juga 

melakukan observasi awal di lokasi penelitian yang akan dijadikan Laboratorium 

Pembelajaran Sosiologi yaitu Desa wisata Saung Ciburial. Studi pendahuluan di 

lapangan mengumpulkan informasi dengan berdialog/wawancara langsung kepada 

Guru dan Siswa SMAN 19 Garut juga masyarakat di Desa wisata Saung Ciburial. 

Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan minat siswa terhadap mata 

pelajaran Sosiologi serta hambatan dalam Pembelajaran Sosiologi dan kegiatan-

kegiatan di Desa Wisata Saung Ciburial yang bisa dijadikan bahan ajar mata 

pelajaran Sosiologi. Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut metode 

pengumpulan data yang akan ditempuh peneliti adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Observasi 
 Alwasilah (2010, hlm.98) observasi adalah pengamatan sistematis, yang 

diniati dengan tujuan mendapatkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Dalam langkah awal diperlukan observasi terlebih dahulu pada desa wisata Saung 

Ciburial, untuk mengetahui kegiatan dan aktivitas di desa tersebut yang bisa 

dijadikan bahan ajar dalam mata pelajaran Sosiologi. Setelah itu peneliti meminta 

Guru membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pembelajaran 

Sosiologi, kemudian peneliti mengobservasi Guru beserta siswa saat 

melaksanakan pembelajaran di desa wisata. Aspek-aspek yang peneliti observasi 

dari Guru adalah Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan performa 

pembelajaran yang dilakukan oleh Guru. Sedangkan dalam mengobservasi siswa, 

peneliti memperhatikan aspek-aspek kompetensi abad 21 yang Nampak selama 

pembelajaran Sosiologi di desa wisata.   
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3.3.2 Wawancara  

 Menrut Alwasilah (2010, hlm.59-60) wawancara termediasi adalah 

wawancara yang terstruktur atau didukung oleh objek atau proses. Situasi dalam 

penelitan dalam wawancara termediasi digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 diadopsi dari Alwasilah (2010, hlm.60) 

 

 Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi 

langsung dari subjeknya. Untuk mendapatkan informasi lebih detail dan 

mendalam mengenai bagaimana dan seperti apa kegiatan pembelajaran di desa 

wisata maka peneliti bermaksud melakukan wawancara kreatif. Wawancara 

kreatif menurut Douglas (1985) (dalam Frontana A & Prokos A.H, 2007, hlm. 

155) menggambarkan apa yang dilihat sebagai laporan lisan dari anggota 

masyarakat, Dalam wawancara kreatif, laporan-laporan ini melampaui wawancara 

konvensional yang tidak terstruktur dan dapat menjadi riwayat hidup, dengan 

wawancara yang dilakukan dalam beberapa sesi selama beberapa hari dengan 

informan.  

 Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Guru dan siswa 

saat melaksanakan kegiatan pembelajaran Sosiologi di desa wisata. Guru 

diwawancarai mengenai proses perancangan RPP beserta hambatan dalam 

pelaksanaannya, selain itu juga hasil belajar siswa setelah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di desa wisata. Sedangkan siswa diwawancarai mengenai hasil 

pembelajaran dan kesan untuk mata pelajaran Sosiologi setelah melakukan 

pembelajaran Sosiologi menggunakan model pembelajaran inkuiri berbasis 

kearifan lokal di desa wisata. 
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3.3.3 Studi Dokumentasi 

Pada pelaksanaan Pembelajaran Sosiologi di desa wisata ini setiap 

kelompok siswa ditugaskan untuk membuat sebuah video kegiatan selama 

pembelajaran di desa wisata. Video ini sebagai salah satu data informasi dalam 

penelitian yang bisa diobservasi oleh peneliti agar mengetahui hasil belajar siswa 

serta pencapaian siswa dalam mengembangkan kompetensi abad 21. 

 

3.4 Analisis Data 

Bersamaan dengan pengumpulan data analisis data yang peneliti lakukan 

melalui tiga tahap sesuia dengan yang dipaparkan Milles dan Huberman  (Bungin, 

200, hlm.229-230), yaitu mereduksi data dan verifikasi. Langkah-langkah yang 

ditempuh adalah: 

3.4.1 Tahap Reduksi Data  
Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang 

terkumpul, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penelitian maupun fokus 

penelitian tentang seputar pembelajaran di desa wisata. Data lapangan tersebut 

selanjutnya dipilih untuk disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas 

dasar tema- tema memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk 

merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti melakukan abstraksi kasar 

tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan.  

3.4.2 Tahap Penyajian Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian mencari informasi tentang 

seputar Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Sosiologi model inkuiri berbasis 

kearifan lokal yang dibuat oleh guru dan  seperti apa pelaksanaannya di lapangan 

serta pencapaian dalam mengembangkan kompetensi abad 21. Melalui bentuk 

deskriptif agar diperoleh penyajian data yang lengkap dari hasil pengumpulan data 

yang dilakukan. Selain itu peneliti menyajikan tabel display data hasil dari 

wawancara, observasi, temuan dalam penelitian. 

3.4.3 Tahap Verifikasi 

Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari data yang diperoleh dengan cara memerifikasinya kembali pada 

kesempatan dan dengan melibatkan banyak informan dilapangan. Peneliti 
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menganalisis hasil wawancara dengan guru juga siswa serta observasi dilapangan 

saat pelaksanaan pembelajaran di Desa Wisata Saung Ciburial, kemudian 

dikaitkan dengan literatur yang sudah disusun. 

3.4.4 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, 

untuk uji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan data keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding untuk 

terhadap data itu (Moleong, 2006, hlm.178).  

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi sumber data. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang lain didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di luar peneliti tentang 

situasi dengan apa yang dikatakan mereka sepanjang waktu tentang 
penelitian ini.  

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah dan tinggi, orang berada dan orang 
pemerintahan.  

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan.  

Untuk menguji kreadibilitas data mengenai Pembelajaran Inkuiri Mata 

Pelajaran Sosiologi Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wisata dalam 

Mengembangkan Kompetensi Abad 21 khususnya di Desa Wisata Saung Ciburial 

maka pengumpulan dan pengujian data yang dilakukan kepada peserta didik, 

pendidik, juga masyarakat Desa Wiasata Saung Ciburial dengan mengajukan 

pertanyaan yang sama seputar pengembangan kompetensi abad 21 melalui 

Pembelajaran Sosiologi di desa wisata. Berikut adalah gambar skema dari 

triangulasi sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini: 
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Bagan 3.2 diadopsi dari Sugiyono (2011, hlm.331) 

 
 

 

Peserta Didik Pendidik 

Pengelola Desa Wista 
Saung Ciburial 


