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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Haryadi (2014:42) menyatakan bahwa metode penelitian adalah 

cara melaksanakan penelitian yang telah direncanakan berdasarkan 

pendekatan yang dianut. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif, karena 

menurut penulis metode kualitatf ini sangatlah cocok dalam penelitian ini. 

Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana pneliti sebaga 

instrumen terkunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

Latar belakang mengapa penulis mengambil metode kualitatif ialah 

dalam buku Sugiyono (2017:8) metode pnelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya 

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 

budaya , disebut sebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan 

analisisnya lebih bersifat kualitatif. 
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Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau 

mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek 

penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

program unggulan berbasis inovasi terhadap prestasi lembaga kursus dan 

pelatihan gemilang kota Tasikmalaya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek 

penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak 

terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Penentuan fokus 

penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan 

diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial, ini dimaksudkan untuk 

membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih 

mana data yang relevan dan data yang tidak relevan 

(Sugiyono 2017 : 207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih 

didasarkan tingkat kepentingan, urgensi dan feasibilitas masalah yang akan 

dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada hasil produk inovasi hasil dari 

program berbasis inovasi, kemudian pada proses dan indikator inovasi 

produk hasil program berbasis inovasi serta dampak dan hasil yang 

dibuktikan dengan bukti fisik yaitu bukti pencapaian prestasi yang dicapai 

oleh LKP Gemilang dari hasil program berbasis inovasi. 

  

 



47 
 

C. Sumber Data Penelitian 

Menurut Loftland (1984:74) dalam buku Moleong (2016:157) 

menerangkan bahwasanya sumber data penelitian kualitatif ialah kata-kata 

, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh Loftland pada bagian ini 

jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, 

dan foto. 

Pengambilan sumber data di dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2010: 300) mengemukakan bahwa 

tehnik  Purposive Sampling adalah teknik pengambian sumber data atau 

responden dengan pertimbangan tertentu. Sumber data atau responden 

penelitian dapat memberikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu 

subjek penelitian yang mampu menggemukkan, menjelaskan dan 

menyatakan dalam program berbasis inovasi terhadap prestasi lembaga 

kursus dan pelatihan gemilang kota tasikmalaya. 

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan 

berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar dan bertanya (Moleong, 2016:157).  

 Sumber data (Informan) dalam penelitian kualitatif bisa berupa orang, 

kegiatan, dan atau dokumentasi. Subyek penelitian diperlukan sebagai 

pemberi keterangan mengenai informasi-informasi atau data-data yang 

menjadi sasaran penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 orang 

yang dimana dalam rincian sebagai berikut :  
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1. Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Gemilang meliputi 

Ketuia LKP Gemilang dan Ketua Yayasan 

2. Pihak Dinas Pendididkan kota Tasikmalaya 

3. Masyarakat sekitar Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Gemilang  

Faktor utama yang menjadi pertimbangan pemilihan subjek 

penelitian ini karena subjek penelitian tersebut mengetahui informasi yang 

berkaitan dengan program berbasis inovasi terhadap prestasi LKP Gemilang 

kota Tasikmalaya. Pemilihan subjek ini dimaksudkan agar peneliti 

mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber sehingga data yang 

diperoleh dapat diakui kebenerannya. 

Penelitian ini mengambil jumlah subjek penelitian tidak ditentukan 

secara ketat, akan tetapi tergantung pada ketercapaian Redudancy 

(ketuntasan atau kejenuhan data). Seperti yang dikemukakan oleh Lincoln 

dan Guba (1985) dalam Sugiyono (2010, hlm. 302) bahwa dalam penentuan 

responden dianggap telah memadai apabila telah sampai taraf Redudancy 

(datanya telah jenuh, ditambah subjek lagi tidak memberikan informasi 

yang baru). 

 

D. Waktu Dan Tempat Penelitian 

1. Waktu 

Keterangan waktu ditempatkan di tabel 1 tentang jadwal 

pelaksanaan skripsi yang dimulai dari tahap pengajuan judul sampai 
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dengan sidang skripsi yang memerlukan waktu sampai dengan lima (5) 

bulan. 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Skripsi 

No Jenis Kegiatan 

Tahun dan Bulan Pelaksnaan Penelitian 

Okt Nov Des Jan Feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Pengajuan judul                                    

2 

penyusunan & 

bimbingan Proposal                                 

   

3 Revisi Proposal                                    

4 

Seminar Proposal 

Penilitian                                 

   

5 Persiapan Penelitian                                    

6 

Melaksanakan 

Penelitian                                 

   

7 

Pengolahan Hasil 

Penilitian                                 

   

8 Penyusunan Skripsi                                    

9 Sidang Skripsi                                    
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2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian berada di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 

Gemilang yang bertempat dijalan Ahmad Yani Pancasari 1 nomor 12A 

Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian atau riset adalah aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah 

dan bertujuan. Prosedur atau langkah yang ditempuh dalam penelitian ini 

adalah secra garis besar dilaksanakan melalui tahapan yang mengacu pada 

pendapat Moleong (2017:126) menjelaskan bahwa “tahapan penelitian 

kualitatif menyajikan 3 tahapan yaitu langkah-langkah penelitian yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:  

1. Proses memasuki lokasi penelitian  

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh 

data, pada tahap ini terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri 

dan meminta izin kepada pihak Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Gemilang Kota Tasikmlaya dengan membawa surat izin formal 

penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi. Setelah itu, peneliti mengutarakan maksud 

dan tujuan penelitian untuk menciptakan kepercayaan kepada 

masing-masing pihak, kemudian menentukan waktu melakukan 

wawancara.  
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2. Ketika berada dilokasi penelitian (getting along) 

     Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan hubungan 

secara pribadi dan akrab dengan subjek penelitian, mencari 

informasi dan berbagai sumber data yang lengkap serta berusaha 

menangkap makna dari berbagai informasi yang diterima serta 

fenomena yang diamati. Oleh karena itu, peneliti berusaha sebijak 

mungkin sehingga tidak menyinggung informan secara formal 

maupun informal. 

3. Pengumpulan data (logging data)  

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan 

data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Wawancara mendalam (indeep interview), yang dilakukan 

kepada informan dengan cara melakukan tanya jawab atau 

percakapan langsung dengan seluruh sumber data yang ada 

berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

sebagai panduan sumber data. 

b. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlaku dan berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:240). 

Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang 

yang lebih luas mengenai pokok penelitian yang dapat 
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dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek data dan 

merupakan bahan utama dalam penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. menurut (Sugiyono 2016:224) bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian 

ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

melalui tiga metode, yaitu: 

1. Wawancara  

Esterberg dalam Sugiyono (2016:231), mendefinisikan 

wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti 

akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini 

tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis jenis wawancara 
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yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara 

terstruktur. 

Dalam pelaksaanaan wawancara dengan informan, peneliti telah 

melakasanakan wawancara dengan informan yaitu pengelolaa LKP 

Gemilang meliputi Ketua LKP Gemilang dan Ketua Yayasan LKP 

Gemilang. kemudian peneliti telah melaksanakan wawancara dengan 

informan yaitu masyarakat yang bertempat tinggal disekitar LKP 

Gemilang dan penelitipun telah melaksanakan wawancara dengan 

informan yaitu pihak dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmaalaya yang 

diwakilkan oleh Kepala Seksi Bidang Pendidikan Masyarakat dan 

Kursus Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.  Dalam pelaksanaan 

wawancara dengan informan memerlukan waktu selama 4 hari yang 

dimulai dengan peneliti melaksanakan wawancara bersama Ketua LKP 

Gemilang pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019, kemudian peneliti 

melaksanakan wawancara bersama Masyarakat yang bertempat tinggal 

disekitar LKP Gemilang pada tanggal 11 Januari 2019, kemudian 

peneliti melaksanakan wawancara bersama Ketua Yayasan LKP 

Gemilang pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 dan peneleti 

melaksanakan wawancara bersama Kepala Seksi Bidang Pendidikan 

Masyarakat dan Kursus Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada 

tanggal 14 Januari 2019.   
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2. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental seseorang (Sugiyono, 2016:240). Hasil penelitian   ataau 

wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-

dokumen yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan hasil wawancara 

dengan dokumentasi-dokumentasi yang menunjang kebuktian hasil 

wawancara tersebut. Dokumentasi tersbut berupa pelaksanaan 

wawancara, produk hasil program unggulan berbasis inovasi dan bukti 

fisik prestasi yang dihasilkan dari produk hasil dari program unggulan 

berbasis inovasi. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2016 : 

222). Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat ukur 

penelitian adalah peniliti itu sendiri atau anggota peneliti (Sugiyono, 

2016:222). Peneliti merupakan alat peneliti utama dalam pengumpulan data. 

Peneliti juga dibantu oleh pengumpul data yang lain seperti pedoman 

observasi, pedoman wawancara, tape recorder, kamera dan alat tulis lainnya 

(Moleong, 2005: 169-170). 
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H. Teknik Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang 

dilakukan untuk mengidentifikasi program berbasis inovasi bidang terhadap 

prestasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Gemilang. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, 

hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek 

penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian 

ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan 

menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. 

Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, 

karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-

keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh. 

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan 

Hubermandalam (Sugiyono, 2016:246)  yaitu antara lain: 

1. Penyajian Data (Data Display)  
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Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang 

dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan 

didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun 

gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan  

2. Reduksi Data (Reduction Data)  

Reduksi data diartikan sebagai peroses pemilihan, 

pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan 

dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup 

banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutya. Data yang diperoleh 

dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap 

dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih 
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hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari 

tema atau polanya 

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing)  

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara 

terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu 

selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-

hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang 

dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian 

ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan 

intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

observasi dan wawancara. 

 


