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BAB III 

METODOLGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif. Metode deskriptif ditujukan untuk mendeskriptifkan permasalahan 

tentang kompetensi kerja batik yang ada di industri batik di wilayah Bandung 

Raya. Industri batik merupakan salah satu tempat untuk memberikan penguatan 

kompetensi dan pengalaman kerja secara nyata kepada peserta didik SMK, 

sehingga kompetensi yang ada di industri harus memenuhi SKKNI Industri Batik. 

B. Partisipan  

Partisipan dalam penelitian ini adalah industri batik yang ada di wilayah 

Bandung Raya dan pernah dijadikan tempat Prakerin oleh peserta didik SMK. 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah salah satu perwakilan dari 

setiap industri baik pemilik (direktur), wakil direktur, perwakilan dari badan 

penelitian dan pengembangan, atau perwakilan dari bagian produksi dan bagian 

SDM. 

Industri batik yang ada di wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota 

Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi (Isa, 

2015), yang secara rinci terlihat di Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Tabel Populasi Penelitian 

No. Wilayah Nama Industri 

1. Kota Bandung 

1.1. Batik Abstrak Bandung 

1.2. Batik Komar 

1.3. Wonderful Batik 

1.4. Hasan Batik 

2.  Kabupaten Bandung 2.1. Aura Batik 

3.  Kabupaten Bandung Barat 3.1. Rumah Batik Lembang 

4.  Kota Cimahi 

4.1. Batik Anggraini 

4.2. Lembur Batik Canting Art 

4.3. Batik Sekar Putri 
 

Sampel dalam penelitian ini adalah industri batik di Wilayah Bandung 

Raya yang pernah dijadikan tempat Prakerin peserta didik SMK, sehingga 

teknik pengambilan sampel ini adalah sampling purposive. Industri batik yang 
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akan dijadikan sampel penelitian berjumlah 6 industri, seperti yang terlihat 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 Industri batik yang dijadikan sampel penelitian 

No. Wilayah Nama Industri 

1.  Kota Bandung 
1.1. Batik Komar 

1.2. Hasan Batik 

2.  Kabupaten Bandung Barat 2.1. Rumah Batik Lembang 

3.  Kota Cimahi 

3.1. Batik Anggraini 

3.2. Lembur Batik Canting Art 

3.3. Batik Sekar Putri 

 

Sumber data yang dijadikan sampel penelitian terdiri dari direktur, wakil 

direktur, perwakilan dari badan penelitian dan pengembangan, perwakilan dari 

bagian produksi dan bagian SDM, sebagai perwakilan dari industri. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah pedoman daftar checklist. Daftar checklist dalam penelitian ini digunakan 

untuk menggali data tentang standar kompetensi kerja batik yang telah diterapkan 

di industri. Daftar checklist ditujukan kepada pengelola industri. Data tersebut 

dapat memperkuat kesesuaian kompetensi kerja yang ada di industri dengan 

standar yang telah ditentukan dalam SKKNI industri batik. 

D. Tahap Penelitian 

Prosedur yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah 

yang lakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Prosedur penelitian 

dilakukan untuk menguatkan peneliti arah tujuan penelitian. Langkah-langkah 

tersebut yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

a. Identifikasi dan perumusan masalah 

b. Studi literatur yaitu mencari referensi dari buku, jurnal, atau skripsi 

terkait 

c. Studi lapangan untuk memastikan  permasalahan yang sedang diteliti 

benar adanya 

d. Penyusunan proposal penelitian 
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e. Seminar proposal  

f. Penyusunan BAB I, BAB II, dan BAB III dengan bantuan dosen 

pembimbing I dan II 

g. Penyusunan kisi-kisi instrumen dan instrumen penelitian 

h. Seminar I atau seminar desain skripsi 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan penyebaran daftar checklist kepada perwakilan setiap 

industri batik 

b. Melakukan wawancara semi struktur kepada pemilik industri atau 

perwakilannya 

c. Melakukan pengecekan dan pengolahan data 

d. Penyusunan draft skripsi dengan bantuan pembimbing I dan II 

e. Seminar II atau seminar draft 

f. Perbaikan draft skripsi hasil seminar 

3. Tahap Pelaporan 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu draft skripsi yang telah disetujui 

oleh dosen pembimbing I dan II, selanjutnya dilaporkan pada ujian sidang. 

E. Analisis Data 

Data yang berasal dari daftar checklist diolah dengan menggunakan skala 

Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, 

“ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak pernah”, “positif-negatif” dan lain-lain. 

Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikhtomi (dua alternatif) 

(Sugiono, 2014, hlm. 139). Data yang diperoleh dari daftar checklist kemudian 

diperkuat dengan hasil wawancara dan observasi yang disusun dalam bentuk 

uraian. 

Tahap dalam analisi data dari daftar checklist yang pertama adalah 

pengumpulan seluruh data yang diperoleh. 

1. Verifikasi Data 

Memilih dan merangkum data yang diperoleh dari daftar checklist yang 

kemudian disusun dan diperiksa kelengkapan jawaban responden pada setiap 

item.  
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2. Tabulasi Data 

Data yang telah di reduksi kemudian disusun dan dihitung berdasarkan hasil 

pengkodean. 

3. Presentase Data 

Presentase data penelitian ini yaitu menghitung hasil presentasi dari jumlah 

jawaban “Ya” dan “Tidak”. Rumus statistika yang digunakan untuk validitas data 

adalah: 

 

 

Sumber: Ali, 2002, hlm. 184 

Keterangan:  

P  = Presentase  

f   = Jawaban ya 

n  = Jumlah responden 

100% = Bilangan mutlak 

4. Penafsiran Data 

Penafsiran data bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah 

dilaksanakan. Penafsiran data daftar checklist dilakukan untuk memperoleh 

gambaran dari jawaban pertanyaan yang diajukan berdasarkan kriteria. Kriteria 

penafsiran penafsiran data ini berpedoman pada patasan yang dikemukakan oleh 

Ali (2002, hlm. 184) yaitu sebagai berikut: 

100%       = Seluruhnya 

76%-99%  = Sebagian besar 

51%-75%  = Lebih dari setengahnya 

50%       = Setengahnya 

26%-49%= Kurang dari setengahnya 

1%-25%  = Sebagian kecil 

0%      = Tidak seorang pun 

Data yang telah dianalisis kemudian ditafsirkan dengan menggunakan 

batasan-batasan menurut Ridwan (2011, hlm. 220) sebagai berikut: 

81% - 100% = Sangat sesuai 

61% - 80% = Sesuai 

41% - 60 % = Cukup sesuai 

21% - 40% = Kurang sesuai 

0% - 20% = Tidak sesuai 

𝑃 =
𝑓

𝑛
 × 100% 
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