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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti mempergunakan pendekatan kualitatif 

karena pada hakekatnya ingin memahami dan mengungkapkan secara 

mendalam atau menurut bahasa peneliti yaitu “memotret” bagaimana 

proses kemandirian usaha menjahit melalui program pendidikan 

kecakapan wirausaha (PKW) menjahit. Menurut Bogdan dan Taylor (1992 

: 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan 

dan perilaku orang-orang yang di amati. Maka dalam upaya menemukan 

fakta dan data secara ilmiah yang melandasi, peneliti menetapkan untuk 

mengunakan studi desktiptif dengan pendekatan kualitatif terhadap 

permasalahan yang diteliti.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu 

masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang 

gejala atau hubungan dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif 

seperti ini menggunakan metode survey yang dikemukakan oleh Irawan 

Soehartono (Atherton dan Klemmack, 1995: 35). Sedangkan Bogdan dan 

Taylor (Moleong, 1975: 5) mendefinisikan pendekatan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
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orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara utuh. 

Sebagaimana ditunjukan oleh namanya, penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu 

kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu masyarakat atau 

suatu kelompok orang tertentu atau gambarang tentang gejala atau 

hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif ini 

mengunakan metode survey. Karena, metode ini berguna untuk 

mengungkap situasi atau peristiwa dari akumulasi data deskriptif. 

Sehingga pengumpulan data dalam survey dapat dilakukan melalui 

wawancara langsung hanya saja kekurangannya membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Adapun kelebihan dari wawancara secara langsung 

menurut Rea dan Parker yang dikemukakan oleh Nana Syaodih 

Sukmadinata (2013: 84) bahwa ada beberapa kelebihan dari wawancara 

langsung : 

a. Flexibility : pengumpulan data cukup fleksibel, pertanyaan dapat 

disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Dan dijawab pada saat itu 

juga, beberapa pertanyaan yang kurang jelas atau meragukan 

responden dapat diperjelas. 

b. Great Complexity : peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang agak kompleks, dalam pelaksanaannya dapat diuraikan dan 

dijelaskan. 
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c. Ability to contact hard-to-reach populations : memungkinkan 

mengumpulkan data dari sampel yang sulit dihubungi dengan telepon 

ataupun surat, seperti para tahanan, narapidana, para gelandangan, 

nelayan, dll. 

d. High response rate : kemungkinan memberikan jawaban lebih besar 

e. Assurance that intructions are followed : kemungkinan responden 

memberikan jawaban seperti yang diharapkan lebih besar. 

Menurut Isacc dan Michael (1972) tujuan dari survey adalah 

pertama mengumpulkan rincian informasi factual dan menggambarkan 

fenomena yang ada. Kedua, mengidentifikasi permasalahan atau 

memunculkan kondisi yang ada dari kegiatan yang berlangsung. 

Ketiga, membandingkan fenomena. Keempat, mengetahui apa yang 

dikerjakan pihak lain terhadap masalah atau situasi yang bersamaan 

dan manfaat yang diperoleh darii pemgalaman mereka untuk 

kepentingan penysuunan rencana yang akan dating. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus  penelitian dalam penelitian ini adalah Kemandirian Usaha 

Menjahit Melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) 

Menjahit. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan 

menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena 
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fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah 

berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dengan 

informan/responden sehingga didapatkan data yang mendalam. Dalam 

konteks penelitian yang akan dikaji ini fokus utama dari penelitian ini 

adalah gambaran kemandirian usaha, program pendidikan kecakapan 

wirausaha (PKW) , keterampilan menjahit, dan kecakapan wirausaha 

setelah mengikuti Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) 

yang ada di PKBM Harapan Baru Kelurahan Cilamanjang Kecamatan 

Kawalu Kabupaten Tasikmalaya.  

 

C. Sumber Data 

Untuk menentukan Objek dalam penelitian diperlukan kesesuaian 

antara kebutuhan sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu 

Bapak Iyep Saepumilah, SHI., M,Pd.I sebagai Kepala sekolah yang juga 

sebagai Ketua Penyelenggara Program di Pusat Kegiatan Belajar 

Mengajar Harapan Baru yang beralamat  di Jl. Mekarjaya, RT/04 RW/01 

Kelurahan Cilamanjang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Sampling 

dalam subjek penelitian dilakukan secara terus menerus dan sifatnya 

tergantung pada tujuan penelitian setiap saat. Nasution (1996:29) 

mengemukakan: “tidak ada pengertian populasi dalam penelitian ini 

sampling berbeda tafsirannya. Sampling adalah pilihan peneliti aspek apa 

dari peristiwa apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat dan situasi 
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tertentu dan arena itu dilaksanakan terus menerus sepanjang penelitian. 

Sampling bersifat purposive yakni tergantung pada tujuan fokus pada 

suatu saat”. 

Maka berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memperoleh data yang 

diperlukan peneliti melakukan penggalian informasi sumber data 

penelitian ini terdiri dari sejumlah orang yang terlibat dalam program 

pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) di Kelurahan Cilamanjang 

Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, yaitu : 

1. Pengelola PKBM Harapan Baru sekaligus sebagai Penyelenggara 

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Menjahit, adalah 

orang yang mengetahui tentang program pendidikan kecakapan 

wirausaha menjahit. Dalam penelitian ini dijadikan sebagai informan 

penelitian, karena dirasa mengetahui secara keselutuhan tentang 

program pendidikan kecakapan wirausaha menjahit di PKBM Harapan 

Baru. 

2. Tutor, adalah tenaga pendidik program pendidikan kecakapan 

wirausaha di PKBM Harapan Baru sehingga mengetahui tentang 

pelaksanaan pembelajaran program dan mengetahui tentang warga 

belajar yang mengikuti program, karena berhubungan langsung dan 

rutin bertemu dengan warga belajar ketika melaksanakan 

pembelajaran. Di dalam program pendidikan kecakapan wirausaha 

(PKW) menjahit di PKBM Harapan Baru terdapat dua orang tutor 
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yang mengampu pembelajaran menjahit. Peneliti memilih dua 

instruktur tersebut untuk dijadikan informan, agar data yang diperoleh 

lebih lengkap dan bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan dalam 

pennetuan hasil yang di dapat. 

3. Lulusan Peserta Didik Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha 

(PKW) Menjahit 2017, adalah peserta yang mengikuti program 

pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) menjahit di PKBM Harapan 

Baru tahun 2017. Peserta didik yang mengikuti program berjumlah 24 

orang. Dalam penelitian ini lulusan program yang peneliti jadikan 

sebagai informan penelitian 24 orang. 

Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan daftar informan dalam tabel 

berikut: 

Table 3.1. Daftar pengelola dan Tutor PKW Menjahit PKBM 

Harapan Baru 

No Nama  Jabatan Lama jabatan/Lama 

Belajar 

1.  Iyep Saepumilah Pengelola  

2. Sumarni  Tutor  

3. Jumhar Tutor  
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Table 3.2. Daftar Lulusan Program PKW Menjahit 2017 di PKBM 

Harapan Baru 

No  Nama  Jabatan  

1. Eli Rosmiati Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

2. Siti Samroh Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

3. Ihsan Nudinnor Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

4. Enok Susilawati Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

5. Oon Siti Sa’Banah Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

6. Siti Maesaroh Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

7. Peni Indriani Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 
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8. Ulpah Siti Azizah Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

9. Kokom Komariyah Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

10. Uun Munawaroh Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

11. Dewi Fortuna Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

12. Elis Julaeha Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

13. Aan Nurhasanah Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

14. Rosmayanti Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

15. Dede Haryani Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

16. Nurhasanah Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 
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17. Tati Nurhayati Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

18. Ikram Muhamdi Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

19. Uni Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

20. Istiqomah  Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

21. Miftah Syamsul Arifin Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

22. Novi Nurlatifah Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

23. Puspita Komariah Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 

24. Euis Saparida Lulusan program PKW 

Menjahit 2017 
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D. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh peneliti mengacu pada 

pendapat Sudjana dalam Dameira, (2007: 60-61), yaitu sebagai berikut : 

1. Merumuskan masalah penelitian apapun harus dimulai dengan 

adanya masalah, yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang jawabannya dicari peneliti di lapangan. 

2. Menentukan jenis informasi yang diperlukan, dalam hal ini peneliti 

menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan masalah yang telah dirumuskan tersebut. Oleh karena 

itu yang perlu dikaji lebih lanjut adalah informasi yang 

berhubungan dengan kondisi, peristiwa dan gejala yang ada pada 

saat penelitian dilakukan. 

3. Menentukan prosedur pengumpulan data, setelah penentuan 

informasi yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah 

menentukan cara-cara pengumpulan data. Ada dua unsur penelitian 

yang diperlukan yaitu instrument atau alat pengumpul data dan 

sumber data. 

4. Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data dan 

informasi yang telah diperoleh merupakan informasi data kasar. 

Informasi dan data tersebut perlu diolah agar dapat dijadikan bahan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Prosedur yang dilakukan 

antara lain : 
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a) Pemeriksaan data 

b) Klasifikasi data 

c) Tabulasi data 

d) Menghitung frekuensi data 

e) Perhitungan lebih lanjut 

f) Memisualisasikan data 

g) Menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian 

5. Menarik kesimpulan, berdasarkan hasil pengelolahan data, peneliti 

menyimpulkan hasil penelitian dengan cara menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan mensistensikan semua jawaban dalam 

satu kesimpulan yang merangkum permasalahan-permasalahan 

secara keseluruhan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis pengumpulan data dilakukan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Jenis 

pengumpulan data ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga 

informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian. 

1. Observasi ( Pengamatan ) 

Metode observasi ini menggunakan pengamatan langsung terhadap 

suatu benda, kondisi, situasi atau perilaku. Peneliti memandang yang 

diobservasi sebagai subjek, apabila peneliti tidak dapat dengan segera 
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memahami makna sesuai kejadian di lokasi, para subjek dapat 

membantu menjelaskan pemaknaan dalam hal-hal tertentu disusun 

secara bersama-sama antara peneliti dengan subjek. Namun demikian 

peneliti berusaha untuk tidak mengganggu responden selama 

melaksanakan penelitian. 

 

2. Wawancara 

Pada wawancara akan diutamakan data verbal dan non verbal. Data 

verbal diperoleh melalui percakapan dan Tanya jawab. Data non 

verbal untuk melihat pesan-pesan bermakna yang tidak dapat 

ditangkap oleh alat-alat perekam seperti tatap muka dan gerak tubuh 

untuk memahami makna ucapan dalam wawancara. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara sebagai teks konseptual yang 

menyangkut permasalahan penelitian. Pengumpulan data yang 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai 

dengan fokus penelitian, kemudian setelah data didapatkan lalu 

dibuatkan catatan. Catatan dibuat dalam bentuk : 

a. Deskripsi tentang apa sesungguhnya yang diamati peneliti 

(menurut apa yang dilihat dan didengar) 

b. Mendeskripsikan komentar, refleksi, pemikiran ataupun 

pandangan peneliti sendiri tentang apa yang diamati dan 

didengar. 
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Wawancara dilakukan terhadap Kepala sekolah yang juga sebagai 

Penyelenggara Program, Tutor, dan Lulusan Peserta Didik di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Baru di Kelurahan 

Cilamanjang Kabupaten Kawalu Kota Tasikmalaya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan karna merupakan kajian dari bahan 

dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, 

majalah, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan 

flashdisk,gambar, data di website dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penelitian. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak 

terbatas pada ruang waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali 

informasi yang terjadi di masa dilam. Bahan juga dapat berasal dari 

pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah 

yang terpublikasikan. Untuk dianalisis, diinterprestasikan, digali 

untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik 

tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut. Dokumentasi yang 

didapatkan dalam penelitian ini berupa foto dan data tentang PKBM 

harapan Baru. 
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Table 3.3. Kisi-kisi pengumpulan data dan sumber data 

No  Aspek Sumber Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1. Kemandirian lulusan dari 

Program Pendidikan 

Kecakapan Wirausaha 

(PKW) Menjahit 

a. hasil pelaksanaan 

program 

b. faktor 

pendukung/penghambat 

Pengelola, 

Tutor, 

Lulusan 

PKW 

Wawancara 

2. Pelaksanaan program 

pendidikan kecakapan 

wirausaha (PKW) menjahit 

a. proses pembelajaran 

dalam program 

pendidikan kecakapan 

wirausaha menjahit 

Pengelola, 

Tutor, 

Lulusan 

PKW 

Observasi 

Wawancara 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data/informasi dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri, artinya peneliti sendiri sebagai alat 

untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Sebagaimana 

di ungkapkan oleh S.Nasution (1992: 9) bahwa peneliti adalah key 
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instrument yaitu peneliti sendiri yang bertindak sebagai pengamat. Peneliti 

langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi 

yang diperlukan. Namun demikian, sebagai pedoman dalam melakukan 

pengamatan instrument penelitian yang digunakan adalah  pedoman dalam 

melakukan pengamatan peneliti membekali diri dengan pedoman 

observasi, pedoman wawancara dan catatan lapangan untuk memperdalam 

dan memperluas dengan tema dan kondisi yang ada. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini 

diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan 

sesuai dengan fokus penelitian. 

 

G. Desain Penelitian  

Agar penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu 

direncanakan secara cermat dengan membuat desain penelitian. Adapun 

desain penelitian adalah suatu rencana tentang bagaimana mengumpulkan 

dan mengolah data agar penelitian yang diharapkan dapat tercapai. Pada 

penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengolaan data dalam penelitian 

kualitatif yaitu data yang dikumpulkan biasanya berbentuk data deskriptif 

untuk memberikan gambaran mengenai Kemandirian Usaha Menjahit 
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melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Menjahit di 

PKBM Harapan Baru Kelurahan Cilamanjang Kecamatan Kawalu 

Kabupaten Tasikmalaya, yaitu data yang berbentuk uraian yang menuntut 

peneliti agar menafsirkan lebih jauh untuk mendapatkan makna yang 

terkandung didalamnya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data akan dilakukan dengan 

memperhatikan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan 

kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

menurut Sugiono (2010: 335). Mudjihardjo dalam Wiratna (2014: 34) 

menjelaskan analisis data sebagai sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus 

atau malah yang ingin dijawab. Hasil data yang didapatkan dilapangan 

dapat disederhanakan, sehingga dapat lebih dimengerti dan dipahami oleh 

peneliti. Data yang diperoleh dan diberikan penjelasan dengan harapan 
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dapat memberikan gambaran mengenai Kemandirian Usaha Menjahit 

Melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). 

Analisis data yang didapatkan berupa data kualitatif yang diperoleh 

melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses 

menganalisis data yang perlu diperhatikan dalam pengumpula data 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut menurut Nasution 

(1992:129) mengemukakan bahwa untuk menganalisis data dapat 

ditempuh melalui : 

a. Reduksi Data 

Didalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, 

dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan 

sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun 

lebih sitematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data 

yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk 

mencari data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data 

dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu. 

b. Display Data 

Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh karena 

itu agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-
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bagian tertentu dalam penelitian itu, harus diusahakan 

membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman 

observasi dan pedoman dokumentasi. 

c. Verifikasi 

Sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data 

yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan 

sebagainya. Jadi data yang diperoleh dari sejak awal mencoba 

mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih 

sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya 

data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap jadi kesimpulan 

senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung 

hingga  akhirnya tercapai kesimpulan akhir. 

 

I. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 4 bulan terhitung mulai bulan Oktober 

2017 sampai dengan bulan Januari 2018. 

Penelitian dilakukan di PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

Harapan Baru milik Bapak Iyep Saepumilah, SHI.,M,Pd.I selaku Kepala 

sekolah, beralamat di Jl. Mekarjaya, RT/04 RW/01 Kelurahan 

Cilamanjang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.  
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Table 3.4. Agenda Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan / Tahun 

Oktober 

2017 

November 

2017 

Desember 

2017 

Januari 

2018 

1. Tahap persiapan 

penelitian 

                

 a. Penyusunan 

Pengajuan Judul 

                

 b. Pengajuan 

Proposal 

                

2. Bimbingan BAB 

I, II, III  

                

3. Tahap 

Pelaksanaan 

                

 a. Observasi                 

 b.Pengumpulan 

Data 

                

4. Penulisan Laporan                 

 


