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Bitasari Kusuma Arifiany, 2006. PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN 
PEMBELAJARAN KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU) KONVEKSI 
“MAWAR” (Studi Kasus pada PKBM Utomo Desa Klumpit Kecamatan Gebog 
Kabupaten Kudus). Skripsi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu 
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Desmawati, M.Pd dan Dra. Tri Suminar, M.Pd. Terdiri dari 230 halaman, 16 
tabel dan 14 lampiran. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain bagaimana 
pelaksanaan rekrutmen warga belajar dan tutor KBU Konveksi “Mawar”, 
bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran KBU Konveksi “Mawar”, apa saja 
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KBU Konveksi “Mawar” 
dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh KBU Konveksi “Mawar” untuk 
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Sedangkan tujuan dalam 
penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang rekrutmen warga belajar 
dan tutor KBU Konveksi “Mawar”, mendeskripsikan pembelajaran KBU 
Konveksi “Mawar”, mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala. 

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 
di KBU Konveksi “Mawar”. Subyek penelitian ini adalah seluruh warga belajar 
KBU Konveksi “Mawar” sebanyak lima orang, tutor KBU Konveksi “Mawar” 
dan pengelola PKBM. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam, dibantu dengan observasi dan dokumentasi. 
Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. 
Sedangkan teknik analisis datanya meliputi tahap pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian tentang PKBM berupa Sejarah, Identitas, Visi dan 
Misi, Tujuan, manajemen, Struktur dan tata Kerja, Sarana dan prasarana, 
Tenaga tutor atau Pelatih ketrampilan, Dukungan dan Kemitraan dan 
Jaringan pemasaran hasil produksi, serta  keadaan informan utama dan 
informan pendukung. Rekrutmen warga belajar dilakukan dengan proses 
seleksi usaha konveksi di Desa klumpit. Sedangkan rekrutmen tutor dengan 
menunjuk langsung pemilik sekaligus pengajar Kursus Menjahit “Juwita”. 
Pembelajaran dilakukan selama tiga bulan di rumah Ani Widyastuti (warga 
belajar dan pemilik konveksi). Materi yang diberikan membuat pakaian 
wanita dan celana borju sebagai modifikasi dari celana seragam. Hasil yang 
diperoleh setelah pembelajaran berupa peningkatan pengetahuan, 
ketrampilan, pendapatan dan pinjaman modal. 

Saran untuk KBU Konveksi “Mawar” adalah untuk tutor dalam 
mengatasi kejenuhan dapat menggunakan 43 metode yang lain dalam  
andragogie, memberikan motivasi dengan cara menampilkan kegairahan dan 
kesungguhan dalam kegiatan pembelajaran serta dalam materi yang 
diajarkan dan pendidik tetap bertanggung jawab untuk membantu 
mengembangkan sikap positif warga belajar yang tidak berminat dalam 



pembelajaran. Sedangkan untuk pengelola PKBM, dalam melakukan 
rekrutmen dilakukan oleh seluruh pengelola PKBM bukan hanya pemimpin 
PKBM,  waktu belajar sebaiknya ditambah (satu minggu tiga kali pertemuan) 
karena masih banyak warga belajar yang kesulitan membuat pola. Untuk 
warga belajar hendaknya selalu membekali diri dengan pengetahuan dan 
keterampilan baru dalam menjahit. 


