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ABSTRAK 

Ikha Setiarini Pamungkas. 2014. “Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit 
Berbasis Penanaman Kewirausahaan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) “Citra Ilmu” Ungaran Kabupaten Semarang”. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 
Dosen Pembimbing: Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd, M.Si.

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Kursus menjahit berbasis penanaman 
kewirausahaan

Penelitian ini dilatar belakangi pada kenyataan bahwa pendidikan 
merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Begitu pentingnya 
kursus menjahit bagi masyarakatyang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi maupun bekerja diharapkan agar mereka menyiapkan 
masa depannya dengan keterampilan yang telah mereka dapat. Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu bentuk pendidikan yang 
memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian 
ini adalah 1) Strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra Ilmu, 2) Strategi 
pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu, 3) Strategi pembelajaran Interaktif 
di PKBM Citra Ilmu, 4) Strategi pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu, 5) 
Strategi pembelajaran mandiri di PKBM Citra Ilmu, 6) dampak strategi 
pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra 
Ilmu 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Informan terdiri dari 1 pemimpin PKBM, 1 tutor, 5warga 
belajar.Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik 
analisis data dalam penelitian menggunakan : (1)Pengumpulan data, (2) Reduksi 
data, (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini : 1) strategi pembelajaran kursus 
menjahit: strategi pembelajaran kursus menjahit yang digunakan dalam proses 
pembelajaran kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu adalah strategi pembelajaran 
langsung, strategi pembelajaran tak langsung, strategi pembelajaran interaktif, 
strategi pembelajaran mandiri. 2) dampak strategi pembelajaran: dampak yang ada 
hanyalah dampak positif karena warga belajar mampu menjahit pakaian, mampu 
menerima pesanan pakaian, mampu bekerja di garmen hingga mampu mendirikan 
usaha mandiri. 

Saran yang disampaikan: Penggabungan strategi dalam satu waktu 
pertemuan pembelajaran perlu dilakukan, Sebaiknya strategi pembelajaran empirik 
tetap dilakukan, pihak PKBM diharapkan mampu memantau perkembangan warga 
belajar walaupun warga belajar sudah dinyatakan lulus dari kursus menjahit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar warga belajar secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No 20 tahun 2003 

Pasal 1 ayat 1). Kualitas pendidikan merupakan salah satu indikator 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah negara. Dengan 

terselenggaranya program-program dibidang pendidikan yang berkualitas maka 

akan berdampak positif terhadap produktivitas SDM. Peran SDM yang 

produktif akan mampu mengurangi angka pengangguran yang saat ini masih 

menjadi permasalahan klasik di Indonesia. 

Perkembangan informasi dan teknologi saat ini menuntut Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas agar mampu bersaing dalam pasar kerja 

global. Namun kenyataannya, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih 

dalam taraf rendah dan sebagian besar angkatan kerja dalam masyarakat 

Indonesia masih dalam keadaan menganggur. Hal tersebut terjadi karena 

banyaknya jumlah pencari kerja yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah 
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kesempatan kerja, dan adanya kesenjangan antarakualitas pencari kerja dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. 

Begitu halnya dengan fenomena yang terjadi di wilayah Kabupaten 

Semarang, dimana masih banyak masyarekat yang tingkat pendidikan dan 

keterampilan masuh dibawah standar minimalyang dibutuhkan oleh 

perusahaan/pasar kerja akan tetapi menginginkan pekerjaan yang dirasakan 

dapat membantu untuk menopang kehidupan mereka, mengingat rendahnya 

taraf kehidupan perekonomian yang ada. Upaya-upaya dalam meningkatkan 

kualitas SDM yang telah ditempuh selama ini dengan berbagai cara, 

diantaranya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan 

masyarakat dengan berbagai cara, baik melalui pendidikan formal, pendidikan 

informal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah usaha 

yang terorganisir secara sistematis dan kontinyu diluar sistem sekolah, melalui 

hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompok dan masyarakat agar 

memiliki sikap dan cita-cita sosial (yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup 

dibidang material, sosial, dan mental dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

sosial (Hamojoyo,1973:vii). Adapun pendidikan nonformal berfungsi sebagai 

pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. Program yang diselenggarakan 

melalui pendidikan nonformal dimaksudkan untuk melayani berbagai 

kebutuhan belajar masyarakat yang karena suatu hal tidak memperoleh 

kesempatan belajar di pendidikan formal. 
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Pendidikan nonformal dalam implementasi program-programnya 

memiliki model satuan pengelolaan kelembagaan yang sanget bervariasi. 

Model-model satuan yang di bangun sangat bergantung kepada kebutuhan 

program, sasaran didik, dan kepentingan pembuatan program. Besar kecil 

model satuan pengelolaan kelembagaan serta luasnya sasaran yang 

dikembangkan sangat ditentukan oleh kemampuan pengembang dalam 

memahami jenis-jenis program yang akan dibangun. Beberapa model satuan 

pengelolaan kelembagaan yang sudah sejak lama ada dalam konsep pendidikan 

nonformal diantaranya adalah kelompok belajar, majelis ta’lim, lembaga 

kursus, lembaga pelatihan, dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. 

(Penjelasan Pasal 26 Ayat (3) UU Sisdiknas No. 20/2003).

Pusat kegiatan belajar masyarakat atau sering dikenal dengan sebutan 

PKBM, merupakan sebuah lembaga pendidikan yang lahir dari pemikiran 

tentang kesadaran pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses 

pembangunan. Oleh sebab itu berdirinya PKBM di tengah-tengah masyarakat 

diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi terjadinya proses 

pembangunan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat. 

Penyelenggaraan pendidikan nonformal ditunjukan kepada masyarakat yang 

memerlukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan (kecakapan  hidup). Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki berbagai kegiatan yang 

menunjang kebutuhan masyarakat. Sebagai mitra DIKNAS (Pendidikan 

Nasional) untuk membantu program-program pendidikn luar sekolah yang 

terkait dengan peningkatan Sumber Daya Masyarakat, PKBM Citra Ilmu yang 
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menyelenggarakan beberapa program pokok seperti pendidikan kesetaraan 

(paket C), Pendidikan Anak Usia Dini/Kelompok Bermain yang diberi nama 

Citra Harapan, TBM (Taman Bacaan Masyarakat). Adapun keunggulan PKBM 

Citra Ilmu adalah memiliki program KBU (Kelompok Belajar Usaha, rental 

pengetikan, alat permainan edukatif, konfeksi, printing dan grafis), Kursus (stir 

mobil, bahasa Inggris, komputer dan menjahit) yang tidak dimiliki oleh PKBM 

lainnya. Dari berbagai program yang dimiliki PKBM Citra Ilmu, kusus 

merupakan program andalan yang dibuktikan dengan banyaknya warga belajar 

yaitu 433 orang (107 orang kursus menjahit, 253 orang kursus setir mobil, dan 

73 orang kursus komputer). 

Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis 

pendidikan non formal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar 

seperti halnya sekolah. Perbedaanya adalah bahwa kursus biasanya 

diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu 

keterampilan tertentu. Misalnya, kursus bahasa Inggris, kursus montir, kursus 

memasak, menjahit, dan musik. Warga belajar yang telah mengikuti kursus 

dengan baik dapat memperoleh sertifikat atau surat keterangan, sedang yang 

kurang baik diperbolehkan untuk mengulang kursusnya hingga warga belajar 

benar-benar menguasai kursus yang diajarkannya tanpa membayar biaya kursus 

lagi. Apabila warga belajar telah mampu menyelesaikan program kursus dengan 

baik, warga belajar mendapat kesempatan untuk mengikuti magang di salah 

satu program PKBM Citra Ilmu yaitu KBU (Kelompok Belajar Usaha) 

dibidang konveksi kaos, hem, dan jaket. Beberapa program yang dimiliki 
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PKBM Citra Ilmu tergolong maju dan banyak diminati oleh masyarakat, 

dikarenakan memiliki keunggulan, diantaranya adalah warga belajar yang lulus 

langsung membuka usaha sendiri, hasil jaitan laku dipasaran, warga belajar 

setelah lulus diteriama di perusahaan garment. 

Selain itu keberadaan PKBM Citra Ilmu yang bertempat dikawasan 

industri garment semakin menegaskan bahwa PKBM Citra Ilmu sangat strategis 

sebagai peluang kerja dan peluang usaha.Keberhasilan warga belajar kursus 

menjahit di PKBM Citra Ilmu menjadi alasan terjalinnya hubungan kerjasama 

dengan dunia usaha dan dunia kerja dengan cara menyalurkan lulusan warga 

belajar ke beberapa industri garment. PKBM Citra Ilmu mulai merintis 

komunikasi dengan Industri Garment yang merupakan salah satu bidang 

industri terbesar di Kabupaten Semarang. Apa saja keterampilan yang 

dibutuhkan oleh Garment mulai digali dan diterapkan dalam kurikulum 

pembelajarannya sehingga hasil output pendidikan dapat langsung diterima di 

Industri tersebut. Beberapa industri garmen yang bekerjasama dengan PKBM 

Citra ilmu adalah Industri Garment PT. Golden Flower, PT. Royal Fashion, PT. 

Honey Lady Utama, PT. Ungaran Sari Garment, Morich Indo Fashion, 

Evergreen Indogarment, PT. HLS Star Wig, Bismar Daewoo Apparel, Golden 

Brilliant Garment, PT. Star Fashion, PT. San San. 

Demi menambah kepercayaan para pengusaha garment yang 

bekerjasama dengan PKBM, setelah mengikuti proses pembelajaran kursus 

menjahit warga belajar didorong untuk mengikuti Uji Kompetensi sehingga 

pengakuan akan keterampilannya lebih terjamin. Dengan penunjukan dari 
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Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana, uji kompetensi kursus menjahit 

se-Jawa Tengah, dilaksanakan di PKBM Citra Ilmu dengan alasan PKBM ini 

telah menduduki peringkat pertama selama empat tahun berturut-turut sebagai 

PKBM terbaik se-Jawa Tengah. 

Keahlian tanpa adanya tindak lanjut seperti berwirausaha tidak akan 

membuahkan hasil yang maksimal. Untuk berwirausaha, maka warga belajar 

sebaiknya diberikan arahan tentang kewirausahaan, sehingga warga belajar 

mampu menerapkan nilai kewirausahaan tersebut. Kewirausahaan adalah 

semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha 

atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta 

menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan 

efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau 

memperoleh keuntungan yang lebih besar (Keputusan Menteri Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995).  

Setiap program dalam pendidikan nonformal memiliki strategi atau cara 

untuk dapat menyampaikan materi-materi yang diajarkan, agar hasilnya sesuai 

dengan tujuan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasinya. Strategi dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu: strategi 

pembelajaran langsung (direct intruction), tak langsung (indirect instruction), 

interaktif, mandiri, melalui pengalaman (experimental) (Hamruni,2012:8-10). 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penelitian ini mengambil judul 

“Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penanaman 
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Kewirausahaan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Citra 

Ilmu” Ungaran, Kabupaten Semarang”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah strategi pembelajaran yang diterapkan dalam kursus 

menjahit  di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, 

Ungaran, Kabupaten Semarang yang terdiri dari: 

1.2.1.1 Strategi pembelajaran langsung dalam kursus menjahit  di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, 

Kabupaten Semarang? 

1.2.1.2 Strategi pembelajaran tak langsung dalam kursus menjahit  di 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, 

Ungaran, Kabupaten Semarang? 

1.2.1.3 Strategi pembelajaran interaktif dalam kursus menjahit  di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, 

Kabupaten Semarang? 

1.2.1.4 Strategi pembelajaran empirik dalam kursus menjahit  di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, 

Kabupaten Semarang? 
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1.2.1.5 Strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit  di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, 

Kabupaten Semarang? 

1.2.2 Apa dampak dari strategi pembelajaan yang diberikan dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, Kabupaten Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mendiskripsikan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam kursus 

menjahit  di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, 

Ungaran, Kabupaten Semarang yang terdiri dari: 

1.3.1.1 Strategi pembelajaran langsung dalam kursus menjahit  di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, 

Kabupaten Semarang. 

1.3.1.2 Strategi pembelajaran tak langsung dalam kursus menjahit  di 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, 

Ungaran, Kabupaten Semarang. 

1.3.1.3 Strategi pembelajaran interaktif dalam kursus menjahit  di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, 

Kabupaten Semarang. 
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1.3.1.4 Strategi pembelajaran empirik dalam kursus menjahit  di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, 

Kabupaten Semarang. 

1.3.1.5 Strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit  di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, 

Kabupaten Semarang. 

1.3.2 Mengetahui dampak dari strategi pembelajaran yang diberikan dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu, Ungaran, Kabupaten 

Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat diperoleh manfaat penelitian 

sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

pendidikan orang dewasa khususnya tentang program kursus 

menjahit. 

1.4.1.2 Sebagai salah satu bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam kajian pendidikan luar sekolah yang 

menyangkut tentang strategi pembelajaran pada kursus menjahit. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Sebagai wacana ilmu pengetahuan pada bidang pendidikan luar 

sekolah.

1.4.2.2 Bagi Tutor 

Untuk tambahan informasi mengenai strategi pembelajaran yang 

di terapkan pada program kursus menjahit. 

1.4.2.3 Bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pihak 

PKBM dan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses 

pembelajaran program kursus menjahit. 

1.5  Penegasan Istilah

1.5.1 Strategi

Jhon A. Pearce II dan Richard B. Robinson Jr (2003) mendefinisikan 

strategi sebagai perangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan 

formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai 

tujuan. 

1.5.2 Kursus 

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan 

Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor; KEP-105/E/L/1990 sebagai 

berikut:
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Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan 

berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga 

belajar yang memerlukkan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja 

mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. 

1.5.3 Kewirausahaan  

Kewirausahaan adalah salah satu kata yang sering digunakan untuk 

terjemahan dari kat “enterpreunership”. Kata enterpreunership atau 

kewirausahaan dianggap sebagai salah satu fungsi ekonomi karena dari 

semangat untuk berwirausaha sehingga menjadi wirausaha baru kemudian 

menjadi wirausaha yang sesungguhnya sangat krusial dengan kontribusi 

terhadap pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat (Nugroho, 2006 :23). 

1.5.4 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang 

pendidikan. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan 

dari Dinas Pendidikan Nasional. PKBM ini bisa berupa tingkat desa ataupun 

kecamatan. PKBM ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih dan 

dijadikan ajang pemberdayaan potensi masyarakat. PKBM di kembangkan 

dengan tujuan yang jelas bagi kepentingan masyarakat yaitu menjadikan 

wadah dimana masyarakat menimba ilmu yang diperlukan, memudahkan 

pengendalian masyarakat terhadap kualitas pendidikan bagi warganya 

(Shihombing, 1999: 104 dan 116). 
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1.6 Sistematika Skripsi 

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami, maka dalam 

skripsi ini akan diuraikan sistematikanya. Sistematika yang disusun dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut : 

1.6.1 Bagian awal skripsi terdiri dari : 

Halaman judul, halaman pengesehan, abstrak, halaman motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. 

1.6.2 Bagian isi skripsi terdiri dari : 

Bab satu pendahuluan berisi : latar belakang, perimusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika skripsi. 

Bab dua kajian pustaka berisi : tinjauan tentang pembelajaran, 

tinjauan tentang strategi, tinjauan tentangkursus, tinjauan tentang 

kewirausahaan, dan tinjauan tentang pusat kegiatan belajar masyarakat. 

Bab tiga metode penelitian berisi : pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, subjek penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, 

teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. 

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari : hasil 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 
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Bab lima penutup : simpulan dari pembahasan dan saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian. 

1.6.3 Bagian penutup terdiri dari:

Daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka berisi 

tentang daftar buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. 

Lampiran berisi tentang kelengkapan skripsi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu perubahan yang dapat memberikan hasil jika 

(orang-orang) berinteraksi dengan informasi (materi, kegiatan, pengalaman), 

dan pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, 

yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk 

kegiatan jangka panjang (Sugandi, 2004: 9). 

Menurut Mappa (1994:11) istilah pembelajaran tidak dapat diuraikan 

dalam definisi yang tepat oleh karena itu istilah tersebut dapat digunakan dalam 

banyak hal. Pembelajaran digunakan untuk (1) memperoleh dan penguasaan 

tentang apa yang telah di ketahui, (2) penyuluhan dan penjelasan mengenai arti 

pengalaman seseorang, dan (3) suatu proses pengujian gagasan yang 

terorganisasi yang relevan dengan masalah. Dengan kata lain istilah 

pembelajaran digunakan untuk menjelaskan suatu hasil, proses, atau fungsi. 

Menurut Raharjo (2005:10) pembelajaran merupakan suatu proses 

aktifitas belajar yang melibatkan perubahan pada aspek kognitif, psikomotorik, 

dan afektif sebagai bentuk penyesuaian pribadi dan sosial individu sehingga 

dengan pembelajaran individu diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan kebutuhan belajarnya terpenuhi dan membawa perubahan 
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yang optimal. Jadi pembelajaran adalah aktifitas belajar yang melibatkan 

perolehan informasi atau dapat juga memperoleh keterampilan dan membawa 

perubahan yang optimal untuk memenuhi kebutuhannya. 

The concept of Learning Futures has far-reaching 
implications for lifelong learning as a field of practice. In 
particular, the challenges of Learning Futures underscore the 
need for professional educators to update their knowledge 
and skills so that they may be better equipped for their pivotal 
role in their students' learning and development.This paper 
considers the problem of educating educators about Learning 
Futures. It focuses on the design, development and 
implementation of a postgraduate course in Learning Futures. 
Considering the challenges posed by glottalization, 
technological evolution and forces of change, and building 
upon fundamental work in the area of Learning Futures, this 
paper examines the strategies used in teaching and learning 
about theories for Learning Futures. In particular, the paper 
highlights strategies used to operationalize a variety of 
learning theories within a single course in order to provide 
participants with situated experience with these approaches 
and identifies key questions which indicate shortcomings in 
the course.(Considering Learning Futures: Educating 
Educators for Tomorrow [online]. International Journal of 
Pedagogies and Learning, Vol. 2, No. 3, Aug 2006: 4-14.) 

Artinya : KonsepBelajarFuturesmemiliki implikasiyang luasuntuk 

belajarseumur hidup sebagai bidang praktek. Secara khusus, 

tantanganBerjangkaBelajarmenggarisbawahi kebutuhan 

untukpendidikprofesional untukmemperbarui pengetahuan 

danketerampilansehingga merekadapatlebih siapuntuk peran pentingmereka 

dalam belajarsiswa danpengembangan. Makalah 
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inimempertimbangkanmasalahmendidikpendidiktentang Belajar Berjangka. Ini 

berfokus pada pengembangan, desain dan implementasi program pascasarjana 

dalam Berjangka Belajar. Mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh 

glottalization, evolusi teknologi dan kekuatan perubahan, dan membangun di 

atas pekerjaan fundamental di bidang Futures Belajar, tulisan ini menelaah 

strategi yang digunakan dalam mengajar dan belajar tentang teori-teori Belajar 

untuk Berjangka. Secara khusus, strategi kertas menyoroti digunakan untuk 

mengoperasionalkan berbagai teori belajar dalam kursus tunggal untuk 

memberikan peserta dengan pengalaman terletak dengan pendekatan ini dan 

mengidentifikasi pertanyaan kunci yang menunjukkan kekurangandalam kursus 

tersebut. 

2.1.2 Ciri - ciri Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara dua unsur manusia 

yaitu warga belajar dan sumber belajar. Dalam proses interaksi antara warga 

belajar dengan sumber belajar di butuhkan komponen-komponen pendukung 

yang berupa ciri-ciri interaktif edukatif. Ciri-ciri tersebut menurut Djmarah 

(dalam skripsi Sariningtyas, 2007:28) disebutkan:

1. Memiliki tujuan untuk membentuk warga belajar dalam suatu 

perkembangan tertentu. 

2. Ada prosedur yang direncanakan dan didesain untuk mencapai 

tujuan. 
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3. Kegiatan pembelajaran ditandai dengan suatu tujuan materi yang 

khusus.

4. Ditandai dengan aktivitas warga belajar. 

5. Sumber belajar atau tutor, berperan sebagai pembimbing. 

6. Dalam kegiatan pembelajaran dibutuhkan disiplin. 

7. Untuk mencapai tujuan dalam sistem berkelas (kelompok warga 

belajar). 

Perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi dan perkiraan tentang 

apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta situasi yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar yang dapat mengantarkan 

warga belajar mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran 

meliputi: 

1. Tujuan apa yang hendak dicapai yaitu bentuk - bentuk tingkah laku 

yang dimiliki warga belajar. 

2. Bahan belajar yang dapat mengajak warga belajar mencapai tujuan. 

3. Bagaimana proses pembelajaran yang akan diciptakan oleh tutor 

agar warga belajar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

4. Bagaiman menciptakan dan menggunakan alat untuk mengetahui 

dan mengukur tujuan itu tercapai atau tidak. 
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2.1.3 Komponen Sistem Pembelajaran 

Proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yaitu tujuan, materi, 

metode atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi (Sanjaya, 2006:59). 

Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dan berinterelasi satu sama 

yang lain. Sedangkan menurut Rusyan (dalam skripsi Sariningtyas Hapsari, 

2007:29) proses pembelajaran mempunyai enam komponen yaitu perumusan 

tujuan, bahan belajar, kegiatan atau situasi pembelajaran, metode, media, dan 

alat evaluasi. 

Sudjana (2006:90) menjelaskan bahwa program pembelajaran mencakup 

tujuan pembelajaran, materi (bahan) pembelajaran, metode/teknik 

pembelajaran, media pembelajaran serta alat evaluasi hasil belajar sedang 

dalam Raharjo (2005:11-14) dijelaskan bahwa proses pembelajaran terdiri dari 

komponen tujuan pembelajaran, bahan belajar, kegiatan pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komponen 

pembelajaran terdiri dari perumusan tujuan pembelajaran, bahan atau materi 

pembelajaran, metode atau teknik pembelajaran, kegiatan pembelajaran media 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

2.1.3.1 Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui 

kegiatan pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa 
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pengetahuan, dan ketrampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit 

(Sugandi, 2004:25). Penyusunan program pelatihan harus dengan tepat 

dapat membagi atau mengalokasikan waktu untuk setiap mata pelajaran 

dari total penyelenggaraan pelatihan dan tentunya berdasarkan tujuan 

(Hamzah : 2008:62). 

Suatu tujuan seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut 

(Hamalik: 2001:77): 

1. Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar

2. Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat 

diukur dan dapat diamati. 

3. Tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki  

4. Tujuan ini mewujudkan suatu perubahan pada warga belajar seperti 

perubahan pola pikir dan tingkah laku. 

Jadi tujuan pelatihan yaitu untuk membantu warga belajar 

memperoleh serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Ada 

beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu 

program pembelajaran (Hamzah : 2008:64). 

1. Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi 

efektifitas keberhasilan proses pembelajaran . 

2. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan 

panduan kegiatan belajar. 

3. Tujuan proses pembelajaran dapat membantu dalam mendesain 

system pembelajaran. 
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4. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai control dalam 

menentukan batas – batas dan kualitas pembelajaran. 

2.1.3.2 Bahan atau Materi Belajar 

Bahan belajar merupakan substansi yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran oleh karena itu bahan merupakan salah satu sumber 

belajar bagi warga belajar yang disebut juga sebagai sumber belajar yaitu 

sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran. Bahan belajar 

merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan pembelajaran, karena itu 

bahan pelajaran agar diupayakan untuk dikuasai oleh warga belajar serta 

minat warga belajar untuk belajar akan muncul jika bahan belajar yang 

diajarkan sesuai dengan kebutuhan yang disusun berdasarkan sistematika 

bahan belajar tertentu, kurikulum tertentu. 

Sudjana (dalam skripsi Sariningtyas, 2007:33-34) merumuskan: 

1. Bahan pelajaran disusun dari yang sederhana menuju yang 

kompleks, dari yang mudah menuju sulit, dari yang konkrit menuju 

abstrak, dengan ini akan mudah dipahami. 

2. Urutan bahan pelajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan, 

artinya antara bahan satu dan yang lain ada hubungan. 

3. Bahan belajar menduduki posisi penting dalam belajar, karena 

dengan bahan belajar warga belajar dapat mempelajari hal - hal 

yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan belajar. Penentuan 
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bahan belajar harus disesuaikan dengan minat yaitu factor yang ada 

dalam diri seseorang yang menyebabkan dia tertarik atau menolak 

terhadap obyek, orang dan ingin melakukan kegiatan dalam 

lingkungannya.

Sedangkan bahan ajar atau materi yang digunakan di dalam kursus 

menjahit di PKBM Citra Ilmu sangat beragam, diantaranya: 

� Modul kursus jahit tingkat dasar (buatan lembaga) 

� Modul kursus jahit tingkat trampil (buatan lembaga) 

� Buku petunjuk lengkap pecah pola, aneka model kebaya klasik 

dan modern, penerbit PT. Gramedia (M.H. Wancik) 

� Bina Busana : Petunjuk Lengkap Pecah Pola Aneka Model 

Busana. Penerbit PT. Gramedia (M.H. Wancik) 

� Bina Busana : Pelajaran Menjahit Pakaian Wanita buku I dan II. 

Penerbit PT. Gramedia (M.H. Wancik) 

� Bina Busana : Buku Pelajaran Menjahit Pakaian Pria Buku III. 

Penerbit PT. Gramedia (M.H. Wancik) 

� Buku Petunjuk Lengkap Penyelesaian Jahitan Pakaian Wanita. 

Penerbit PT. Gramedia (M.H. Wancik)  

� Buku Penuntun Membuat Pola Busana Tingkat Trampil (PT. 

Gramedia) Soekarno 

� dan masih banyak koleksi buku mode dan buku busana lainnya 
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2.1.3.3 Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi dalam 

proses pelatihan, interaksi tersebut dapat terjadi antara sumber belajar 

dengan warga belajar, interaksi dalam kegiatan belajar dan interaksi lain 

dalam proses atau situasi pembelajaran (Raharjo, 2005:12). Proses 

pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu proses 

komunikasi selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen 

pengiriman pesan (tutor), penerima pesan (warga belajar), dan pesan itu 

sendiri (Hamzah, 2008:162). Jadi kegiatan pembelajaran adalah proses 

interaksi antara pengirim pesan, penerima pesan, dan pesan itu sendiri yang 

ketiganya saling keterkaitan. 

Tugas pengajar atau instruktur selama pembelajaran adalah 

menciptakan dan menjaga kondisi belajar yang kondusif. Beberapa saran 

yang dapat dilakukan pengajar atau instruktur dalam menciptakan dan 

menjaga kondisi belajar yang kondusif, antara lain sebagai berikut: 

1. Menunjukkan sikap yang tegas dan tanggap. 

2. Membagi perhatian.  

3. Memberi kesempatan peserta belajar untuk berunjuk kerja. 

4. Beri selingan dengan humor - humor di antara waktu belajar. 

Pembelajaran dalam kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu adalah 

dengan memberikan teori sesuai dengan materi yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum kursus menjahit tiap tingkatannya seperti penjelasan dari 
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isi modul. Selain itu juga dengan model praktek yaitu dengan 

mempraktekan apa yang telah diajarkan seperti membuat pola, menjahit 

baju dan lain sebagainya, sedangkan magang yang ada di PKBM Citra Ilmu 

yaitu dengan mengikuti alur kelompok belajar usaha yaitu sesuai dengan 

pesanan jahitan. 

2.1.3.4 Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan pengajar 

atau instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman baru, meggali 

pengalaman pserta belajar, menampilkan unjuk kerja peserta belajar dan 

lain-lain (Hamzah, 2008:65). Metode belajar adalah cara memproses 

kegiatan belajar mengajar supaya warga belajar dapat belajar atau 

berinteraksi secara aktif sehingga terjadi perubahan pada dirinya sendiri 

sesuai dengan tujuan belajar yang direncanakan (Nurhalim : 2007:69). 

Jadi metode pembelajaran merupakan metode yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran 

pada pelatihan. Metode pembelajaran dalam pelatihan merupakan suatu 

cara dalam mereaksi terhadap stimulus dengan memperhatikan syarat guna 

menunjang tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh sumber belajar 

dalam upaya membelajarkan warga belajar (Raharjo, 2005:12). 

Metode pembelajaran yang digunakan berkaitan erat dengan strategi 

pembelajaran yang dipilih serta kegiatan belajar yang akan dilaksanakan 
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untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam pelatihan. Strategi 

pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses pembelajaran 

yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Sugandi, 2004:29). Jadi metode belajar yang digunakan dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan materi pembelajaran. 

Dalam Hamzah (2008:65) metode pembelajaran yang sering 

digunakan dalam pembelajaran orang dewasa antara lain: ceramah dan 

tanya jawab, demonstrasi atau praktek, diskusi dan presentasi, simulasi, 

permainan, seminar, dan studi banding.    

2.1.3.5 Media atau Sarana Pembelajaran

Media atau sarana pembelajaran merupakan komponen masukan 

yang dapat membantu pelaksanaan proses pembelajaran atau pelatihan. 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran (Sugandi, 

2004:30). Hamzah (2008:65) media pembelajaran adalah alat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengajar atau 

instruktur kepada pserta belajar. Jadi media pembelajaran adalah alat yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. 

Media utama yang digunakan pada pembelajaran dalam dapat berupa alat 

atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. 

Sarana pembelajaran juga ikut memperlancar proses pembelajaran 

contohnya kondisi fisik dan lingkungan lembaga seperti: 



�

�

25

1. Lingkungan alam di luar lembaga mencakup topografi, flora fauna 

serta jenis mata pencaharian penduduk sekitar menjadi sumber bahan 

belajar dan sumber inspirasi bagi pamong belajar dalam menunjang 

proses belajar mengajar. 

2. Lingkungan fisik mencakup bangunan gedung perkantoran, 

perumahan rakyat, dan pabrik, dapat pula menjadi sumber inspirasi 

bagi warga belajar dan pamong belajar serta warga belajar. 

3. Lingkungan social mencakup struktur sosial, adat istiadat, gotong 

royong, rasa simpati, kekeluargaan (Mappa:1994:45-46). 

Dalam pembelajaran pengajar atau instruktur dalam pemilihan dan 

penggunannya perlu memperhatikan hal - hal berikut. 

1. Biaya pembelian dan pemeliharaan yang murah  

2. Kesesuaian dengan metode pembelajarannya  

3. Kesesuian dengan karakteristik pserta belajar 

4. Pertimbangan kepraktisan, seperti kemudahan dalam penggunaan, 

kemudahan dalam mendapatkan, kesesuaian dengan fasilitas kelas, 

keamanan dalam penggunaan, kemudahan dalam pemeliharaan, daya 

tahannya (tidak cepat rusak). 

Contoh media yang efektif untuk pembelajaran orang dewasa 

1. Media suara langsung

2. Media cetak (modul,buku) 

3. Media audio (radio,televisi,video) 
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4. Papan tulis, media transparansi, film ,computer, media grafis 

5. Objek nyata (Hamzah, 2008 : 66-67) 

2.1.3.6 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran 

(pengumpulan data dan informasi), pengelolaan, penafsiran, dan 

pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Hamalik, 2001:159). 

Dapat pula diartikan evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis yang mencakup tujuan, perancangan dan pengembangan 

instrument, pengumpulan data, analisis dan penafsiran untuk menentukan 

suatu nilai dengan standar penilaian yang telah ditentukan (Hamzah, 

2008:68).

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam proses pembelajaran. 

Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk menjawab apakah terdapat 

perbedaan atau perubahan yang signifikan antara hasil yang diinginkan 

atau direncanakan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu evaluasi bukan 

saja berfungsi untuk melihat keberhasilan warga belajar dalam proses 

pembelajaran, tetapi juga sebagai umpan bagi tutor atau kinerjanya dalam 

pengelolaaan pembelajaran (Hamzah, 2008:60). 
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Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran 

karena dengan evaluasi dapat ditentukan tingkat keberhasilan suatu 

program, sekaligus juga dapat diukur hasil - hasil yang dicapai oleh suatu 

program. Jadi evaluasi merupakan tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai segala segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 

pendidikan.

Model evaluasi yang popular dan sering digunakan dalam 

pembelajaran orang dewasa atau pelatihan adalah : 

1. Model IPO (input-process-output) adalah pengembangan dari 

model CIPP didasarkan atas pelatihan merupakan suatu system 

yang mencakup tiga komponen subsistem yaitu masukan, proses 

dan hasil belajar. 

2. Model internal dan eksternal yaitu evaluasi yang dilakukan oleh 

penyelenggara program dan evaluasi eksternal yaitu evaluasi yang 

dilakukan oleh bukan pembuat program. 

Model evaluasi pembelajaran orang dewasa yang sering diterapkan 

dalam evaluasi di berbagai pelatihan meliputi: Evaluasi masukan dan 

proses, serta evaluasi hasil belajar yang biasanya menggunakan final test 

(Hamzah, 2008:70). 

Jadi pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan komponen 

pembelajaran yaitu tujuan belajar harus jelas dan berorientasi pada 

penyelenggaraan pembelajaran, kegiatan pembelajaran mengacu pada 

interaksi partisipatif antara warga belajar dengan tutor, metode 
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pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan materi 

pembelajaran, media atau sarana belajar digunakan seoptimal mungkin 

untuk menunjang krgiatan belajar, evaluasi pembelajaran sebagai penentu 

tingkat keberhasilan melalui teknik evaluasi yang sesuai dengan program 

pembelajaran. 

2.1.4 Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh warga belajar setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 1988:50). Hasil yang dicapai 

berupa angka atau nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar. Tes hasil belajar 

dibuat untuk menentukan tingkat pengetahuan dan keterampilan penguasaan 

materi. Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

perkembangan seorang siswa atau warga belajar dalam belajar sehingga 

instruktur dapat memperbaiki dan menyusun kembali kegiatan pembelajaran 

baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 

Bloom (dalam Sudjana 1988:50-55) menjelaskan bahwa hasil belajar 

diklasifikasikan dalam tiga kategori , yaitu : 

a. Hasil belajar kognitif, berkenaan dengan kemampuan intelektual 

yang terdiri dari: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis 

dan evaluasi. 

b. Hasil belajar avektif, berkenaan dengan sikap dan minat yang terdiri 

dari: penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 
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c. Hasil belajar psikomotorik, mencakup keterampilan fisik (Motorik) 

dan kemampuan bertindak yang terdiri dari : gerak reflek, 

keterampilan gerakan. 

2.2  Strategi 

2.2.1 Pengertian Strategi 

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang 

diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk menenangkan 

suatu peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan dan 

keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua 

keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, 

penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan 

sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh 

sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas 

yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam 

implementasi suatu strategi. (Sanjaya, 2007: 123-124) 

Menurut Sugito (2008) strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif 

yang mengintegrasikan segala resources dan capabilities yang mempunyai 

tujuan jangka panjang untuk menentukan kompetisi. Jadi, strategi merupakan 

rencana yang mengandung cara komprehensif dan intergratif yang dapat 

dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan 

kompetisi. 
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Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber 

daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting 

dalam pengertian strategi, yaitu : kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan 

tujuan. Empat unsur tersebut sedemikian rupa disatukan secara rasional dan 

indah sehingga muncul beberapa alternatif pilihan yang kemudian di evaluasi 

dan diambil yang terbail. Lantas hasilnya dirumuskan secara tersurat sebagai 

pedoman taktik yang selanjutnya turun pada tindakan operasional. Rumusan 

strategi paling tidak mesti memberikan informasi apa yang akan dilakukan, 

mengapa dilakukan demikian, siapa yang bertanggung jawab dan 

mengoperasionalkan, berapa besar biaya dan lama pelaksanaan, hasil apa yang 

diperoleh. Akhirnya tidak terlupa keberadaan strategipun harus konsisten 

dengan lingkungan, mempunyai alternatif strategi, fokus keunggulan dan 

menyeluruh, mempertimbangkan kehadiran resiko, serta dilengkapi tanggung 

jawab sosial. Singkatnya, strategi yang ditetapkan tidak boleh mengabaikan 

tujuan, sumber daya, dan lingkungan. Pengabaian terhadap kualitas maupun 

kuantitas salah satunya memastikan dan membuka keberadaan titik terang 

competitor (Mulyono, 2007). 

2.2.2 Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan tutor dan siswa agar tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara 

efektif dan efisien (Kemp dalam Sanjaya: 1995). Strategi pembelajaran adalah 

cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan 
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pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman belajar pada siswa (Gerlach dan Ely dalam Hamdani : 

2011). Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang digariskan. 

Strategi pembelajaran menurut Hamalik (2001:201) adalah keseluruhan metode 

dan prosedur yang menitik beratkan pada kegiatan siswa dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. 

Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran 

yang digunakan dalam proses pelaksanaan kursus menjahit yang berbasis 

kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu Ungaran. Ada empat strategi dasar dalam 

mengajar meliputi hal-hal berikut : 

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana 

yang diharapkan. 

2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi 

dan pandangan hidup masyarakat. 

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh tutor dalam menunaikan kegiatan 

mengajarnya. 

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh tutor dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar 



�

�

32

mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat 

penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara 

keseluruhan (Bahri dalam Nurhalim 2007:1). 

2.2.3 Klasifikasi strategi pembelajaran  

Strategi dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu: strategi pembelajaran 

langsung (direct intruction), tak langsung (indirect instruction), interaktif, 

mandiri, melalui pengalaman (experimental) (Hamruni,2012:8-10). 

2.2.3.1 Strategi pembelajaran langsung 

Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi pembelajaran 

yang banyak diarahkan oleh tutor. Strategi ini efektif untuk menentukan 

informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran 

langsung biasanya bersifat deduktif. 

Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan 

digunakan, namun ini memiliki kelemahan utama dalam mengembangkan 

kemampuan, proses dan sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan 

hubungan interpersonal serta belajar kelompok. Agar warga belajar dapat 

mengembangkan sikap dan pemikiran kritis, strategi pembelajaran 

langsung perlu dikombinasikan dengan strategi yang lain. 

2.2.3.2 Strategi pembelajaran tak langsung 

Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inkuiri, induktif, 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan penemuan. Berlawanan 

dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung 
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umumnya berpusat pada warga belajar. Peranan tutor bergeser dari 

seorang penceramah menjadi fasilitator. Tutor mengelola lingkungan 

belajar dan memberikan kesempatan warga belajar untuk terlibat. 

Kelebihan dari strategi ini antara lain: (a) mendorong ketertarikan 

dan keingintahuan warga belajar, (b) menciptakan alternatif dan 

menyelesaikan masalah, (c) mendorong kreatif dan pengembangan 

keterampilan interpersonal dan keterampilan yang lain, (d) pemahaman 

yang lebih baik, (e) mengekspresikan pemahaman. Namun 

kekurangannya, strategi ini memerlukan waktu panjang, outcome sulit 

diprediksi. Strategi pembelajaran ini juga tidak cocok apabila warga 

belajar perlu mengingat materi dengan cepat. 

2.2.3.3 Strategi pembelajaran interaktif 

Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing 

diantara warga belajar. Diskusi dan sharing memberi kesempatann warga 

belajar untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, dan pengetahuan 

tutor atau temannya serta untuk membangun cara alternatif untuk berfikir 

dan merasakan. 

Kelebihan strategi ini antara lain: (a) warga belajar dapat belajar 

dari temannya dan tutor untuk membangun keterampilan sosial dan 

kemampuan-kemampuan, (b) mengorganisasikan pemikiran dan 

membangun argumen yang rasional. Startegi pembelajaran interaktif 

memungkinkan untuk menjangkau kelompok-kelompok dan metode-
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metode interaktif. Hanya saja strategi ini sangat bergantung pada 

kwcakapan tutor dalam menyusun dan mengembangkan dinamika 

kelompok. 

2.2.3.4 Strategi pembelajaran empirik 

Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, 

berpusat pada warga belajar, dan berbasis aktifis. Refleksi pribadi tentang 

pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks 

yang lain merupakan faktor krisis dalam pembelajaran empirik yang 

efektif.

Kelebihan dari strategi in antara lain: (a) meningkatkan partisipasi 

warga belajar, (b) meningkatkan sifat kritis warga belajar, (c) 

meningkatkan analisis warga belajar, dapat menerapkan pembelajaran 

pada situasi yang lain. Namun kekurangan dari strategi ini adalah 

penekanan hanya pada proses bukan pada hasil, keamanan siswa, biaya 

yang mahal, dan memerlukan waktu yang panjang. 

2.2.3.5 Strategi pembelajaran mandiri 

Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran 

yang bertujuan untuk membangun inisiatif inividu, kemandirian dan 

peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh 

warga belajar dengan bantuan tutor. Belajar mandiri juga bisa dilakukan 

dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Kelebihan dari 

pembelajaran ini adalah membentuk warga belajar yang mandiri dan 

bertanggungjawab. Kekurangan dari strategi ini adalah bila diterapkan 
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kepada warga belajar yang belum dewasa, karena belum bisa belajar 

secara mandiri. 

2.2.4 Komponen Strategi Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan sistem instruksional yang mengacu pada 

seperangkat komponen yang salig bergantung satu sama lain untuk mencapai 

tujuan. Sebagai sebuah sistem, pembelajaran meliputi suatu komponen, antara 

lain: tujuan, bahan, warga belajar, tutor, metode, situasi dan evaluasi. Agar 

tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorgnisasikan sehingga 

antar sesama komponen terjadi kerjasama. Oleh karena itu tutor tidak boleh 

hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu misalnya metode, bahan 

dan evaluasi saja, tetapi ia harus mempertimbangkan komponen secara 

keseluruhan.

2.2.4.1 Tutor

Tutor adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini tutor 

merupakan faktor yang terpenting. Di tangan tutorlah sebenarnya 

letak keberhasilan pembelajaran. Komponen tutor tidak dapat 

dimanipulasi atau direkayasa oleh komponen lain, tapi tutor mampu 

memanipulasi atau merekayasa komponen lain menjadi bervariasi. 

Tujuan rekayasa pembelajaran oleh tutor adalah untuk membentuk 

lingkungan warga belajar supaya sesuai dengan lingkungan yang 

diharapkan dari proses belajar warga belajar, yang pada akhirnya 

warga belajar memperoleh suatu hasil belajar sesuai yang diharapkan. 
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Dalam rekayasa pembelajaran, tutor harus berdasar pada kurikulum 

yang berlaku. 

2.2.4.2 Warga belajar  

Warga belajar merupakan komponen yang melakukan kegiatan 

belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata 

guna mencapai tujuan belajar. Komponen warga belajar ini dapat 

dimodifikasi oleh tutor. 

2.2.4.3 Tujuan

Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk 

menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. 

Dalam strategi pembelajaran, penetuan tujuan merupakan komponen 

yang pertama kali harus dipilih oleh seorang tutor, karena tujuan 

pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2.2.4.4 Bahan pelajaran 

Bahan pemebelajaran merupakan medium untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara 

sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Menurut 

Suharsimi (1990) bahan ajar merupakan komponen inti dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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2.2.4.5 Kegiatan pembelajaran 

Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka 

dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan 

komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses 

pembelajaran. 

2.2.4.6 Metode

Metode adalah cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan 

digunakan untuk tutor dalam proses pembelajaran akan sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung.  

2.2.4.7 Alat

Alat yang dipergunakan dalam pembelajaran merupakan segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.dalam proses pembelajaran alat memiliki fungsi 

sebagai pelengkap. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat 

verbal dan alat bantu nonverbal. Alat verbal dapat berupa suruhan, 

perintah, larangan, dan lain-lain, sedangkan alat nonverbal dapat 

berupa globe, peta, papan tulis slide, dan lain-lain. 

2.2.4.8 Sumber belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

sebagai tempat atau rujukan dimana bahan pembelajaran dapat 

diperoleh. Sumber belajar dapat diperoleh dari masyarakat, 
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lingkungan, dan kebudayaan, misalnya manusia, buku, media masa, 

ligkungan, museum, dan lain-lain. 

2.2.4.9 Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk 

mengetahui apak tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau belum. 

Evaluasi juga berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi 

yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, evaluasi dalam berfungsi 

sebagai sumatif dan normatif. 

2.2.4.10 Situasi dan lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi tutor dalam menentukan 

strategi pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan 

keadaan fisik (misalnya iklim,letak dan sebagainya), dan hubungan 

antar insani, misalnya dengan teman, dan warga belajar dengan orang 

lain. 

2.3 Kursus 

2.3.1 Pengertian Kursus 

Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau 

kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga 

masyarakat yang memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental bagi 

warga belajar. Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan 

luar sekolah tugas kelembagaan untuk merealisasikan tujuan pendidikan luar 

sekolah. Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991tentang pendidikan luar sekolah, 
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Pasal 2, ayat 1, yaitu “melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan 

berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan 

martabat dan mutu kehidupannya”(Sihombing, 2001 :89). 

Sejalan dengan tujuan pendidikan luar sekolah maka tujuan 

penyelenggaraan kursus adalah (1) memperluas keikutsertaan masyarakat dalam 

pemerataan kesempatan belajar, (2) meningkatkan mutu masyarakat melalui 

pendidikan, (3) meningkatkan proses belajar mengajar untuk mencapai dayaguna 

dan hasil guna yang optimal, (4) mempersiapkan warga belajar untuk 

mengembangkan diri pribadinya atau untuk memperoleh kesempatan kerja yang 

lebih besar (Sihombing, 2001 :89). 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa Kursus didefinisikan dalam 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga 

(Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 sebagai berikut: 

Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai 

jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang 

memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa kursus didefinisikan 

adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan 

dalam waktu singkat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer bahwa 

kursus adalah pengajaran mengenai kemahiran, kepandaian, keahlian, 

pengetahuan, dan sebagiannya dalam waktu singkat. 
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Jadi kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas 

sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap mental tertentu bagi warga belajar yang dilaksanakan dalam jangka 

tertentu.

There is persistent evidence over several decades that the 
UK lags behind its international competitors in term of the 
skills and qualifications of its workforce, with a detrimental 
impact on overall economic perfomance. The most recent 
attempt by the UK goverment to addres this include a new 
strategy aimed at increasing the degree of integration 
between skills policy and employment policy in the UK. In 
lights of this development, this review paper considers the 
extensive international evidence on the role and 
effectiveness of training and skills interventions, as part of a 
broader portfolio of active labour market policies. The 
review concludes that while large-scale, ‘broad brush’ 
schemes have little impact as part of such a portfolio, more 
targeted programmes addressing specific skill needs may 
have some impact on employment chances of workless 
groups. (International Journal of Training and 
Development, Vol. 13, Issue 1, pp , 1-18, March 2009 ) 

Artinya : Ada bukti yang terus menerus selama beberapa dekade bahwa 

Inggris tertinggal dari pesaing Internasional dalam hal keterampilan dan 

kualifiasi tenaga kerjanya, dengan dampak buruk kinerja ekonomi secara 

keseluruhan. Upaya terbaru oleh pemerintah Inggris ke alamat ini termasuk 

strategi baru yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat integrasi antara 

ketrampilan dan kebijakan ketenagakerjaan di Inggris. Mengingat perkembangan 

ini, makalah ini mempertimbangkan bukti internasional yang luas tentang peran 

dan efektifitas pelatihan dan intervensi ketrampilan, sebagai bagian dari 
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portofolio yang lebih luas dari kebijakan pasar tenaga kerja aktif. Kajian ini 

menyimpulkan bahwa meskipun skema berskala besar, ‘sikat umum’ berdampak 

kecil sebagai bagian dari portofolio tersebut, lebih banyak program yang 

ditargetkan mengatasi kebutuhan keahlian khusus mungkin memiliki dampak 

pada peluang kerja kelompok workless. 

Menurut pendapat para ahli yang diatas dapat disimpulkan bahwa definisi 

kursus adalah pelayanan warga belajar yang berupa pengetahuan, ketrampilan, 

sikap mental, keahlian, dan kemahiran yang dapat dimanfaatkan bagi 

meningkatkan mutu kehidupan dan menjadi bekal mencari nafkah serta dapat 

dimanfaat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam 

waktu yang singkat. 

2.3.2 Karakteristik Kursus 

Sihombing (2001:90-91) secara teknis operasional kursus yang 

diselenggarakan masyarakat yang mendasari program pembelajarannya atas 

kebutuhan dan keinginan masyarakat dan pasar tenaga kerja, atau sering disebut 

dengan permintaan masyarakat karakteristik kursus adalah: 

1) Isi dan tujuan pendidikannya selalu berorientasi langsung pada hal-hal 

yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan masyarakat sesuai dengan 

keadaan sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan dan menurut 

keperluan, situasi dan kondisi setempat  

2) Metode penyajian yang digunakan disesuaikan dengan kondisi warga 

belajar dan situasi setempat  
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3) Program dan isi pendidikannya dapat lebih efektif dan efisien untuk 

berbagai pengetahuan fungsional yang diperlukan untuk hidup dalam 

masyarakat dan untuk pembentukan dan perkembangan pribadi  

4) Usia warga belajarnya tidak dibatasi atau tidak perlu sama pada suatu 

jenis atau jenjang pendidikan

5) Jenis kelamin warga belajarnya tidak dibedakan untuk suatu jenis dan 

jenjang pendidikan, kecuali bila kemampuan fisik, mental, tradisi atau 

sikapnya dan lingkungan sosial tidak mengizinkan  

6) Ijazah pendidikan sekolah tidak selalu menentukan terutama dalam 

penerimaan warga belajar  

7) Jumlah warga belajar dalam suatu kelompok belajar tidak terbatas, dari 

individu sampai massa tergantung pada isi program yang dilaksanakan  

8) Jangka waktu belajar disesuaikan dengan keperluan dan tidak terlalu 

terikat pada prosedur yang ketat

9) Syarat dan formasi minimal tenaga fasilator/tenaga pendidik tidak terlalu 

ketat

10) Tidak diperlukan fasilitas yang mewah dan terlalu ketat persyaratannya 

11) Dapat diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, atau badan hukum 

12) Dapat diberikan secara lisan atau tertulis

13) Hasil pendidikannya dapat dimanfaatkan didalam kehidupan sehari-

hari

14) Dapat mencakup sebagaian besar populasi 
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2.3.3 Penyelenggaraan Kursus 

Pembinaan terhadap lembaga kursus berarti membantu merencanakan, 

mengatur, mengawasi, dalam usaha meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

mengembangkan pendidikan luar sekolah yang diseleggarakan kursus 

Diklusemas. Ada beberapa tujuan pembinaan kursus anatara lain: 

1) Menyamakan pola pikir dan tindak dalam menjawab tantangan yang 

ada dengan berpedoman pada aturan yang berlaku;  

2) Meningkatkan system administrasi kursus;  

3) Meningkatkan kemampuan professional dari para tenaga pengajar;

4) Meningkatkan proses pembelajaran untuk mencapai dayaguna dan 

hasilguna secara optimal; 

5) Meningkatkan mutu lulusan peserta kursus dengan kurikulum yang 

sesuai dengan tuntutan pasar;

6) Memperluas keikutsertaan masyarakat dalam rangka turut 

memeratakan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu warga 

belajar (Sihombing, 2001: 93-94). 

Tugas dan fungsi pembinaan tersebut dilakukan aparat pemerintah yang 

bertugas di bidang pendidikan luar sekolah, himpunan penyelenggaran kursus, 

himpunan sumber belajar dan penguji dan organisasi-organisasi yang bergerak 

dibidang pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, asosiasi 

profesi, asosiasi penguasaha atau industri, pengguna lulusan kursus, dan pihak 

lain yang terkait. Upaya pembinaan dan pengembangan kursus diarahkan untuk 

memperkuat kemampuan lembaga kursus dalam memberikan pelayanan berbagai 
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kursus ketrampilan/kejuruan bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke 

tingkat/jenjang yang lebih tinggi. Pokok- pokok program pembinaan dan 

pengembangan kursus antara lain, meliputi: 1) penataan perizinan lembaga 

kursus, 2) penyususan dan pengembangan kurikulum, 3) penataan ujian nasional, 

4) program standarisasi, 5) pengembangan ketenagaan, 6) program kerjasama 

lintas-sektoral di berbagai bidang pembangunan. 

2.3.4 Kursus Menjahit 

Menurut Napitupulu (1992 : 37) kursus adalah satuan pendidikan luar 

sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

Kursus menjahit adalah program kursus di PKBM yang bertujuan 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan etos kerja dibidang menjahit yang 

berorientasi pada hasil praktis yang digunakan untuk memenuhi tuntutan hidup. 

Sewing is the craft of fastening or attaching object using 

stitches made with needle and thread. Sewing is one of the 

oldest of the textile arts, arising in the paleolitic era. Before 

the discovery of spinning yarn or weaving public, 

archeologists believe Stone Age people across Europe and 

Asia sawed for and skin clothing using bone, antler or wory 

needles and thread made of various animal body parts 

including sinew, catgut, and viens. Although usually 

associated with clothing and industries, including 

shoemaking, upholstery, sail making, bookbinding and the 
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manufacturing of same kinds of sporting good. Sewing is the 

fundamental process anderlyng a variety of textile arts and 

trafts, including embroidery, tapertry, qualityng, appliqué and 

patchwork. For machine in the 19th century and the rise of 

computerization in the latter 20th century led to mass 

production of sewin object, but and sewing is still practiced 

around the world. (G. Sundaresan; K. R. Salhotra; P.K. 

Haari; vol. 10 155 : 1, pp. 64- 65). 

Kajian di atas menerangkan bahwa menjahit adalah kerajinan pengikatan 

atau menempelkan suatu objek menggunakan jarum dan benang. Menjahit sudah 

lama digunakan dalam kesenian tekstil yang sudah ada sejak Era Poleolitik. 

Sebelum penemuan pemintalan benang atau kain tenun ditemukan, arkeologi 

percaya jaman batu orang diseluruh Eropa dan Asia menggunakan jarum yang 

terbuat dari tulang, tanduk gading dan benang yang terbuat dari berbagai bagian 

tubuh hewan termasuk otot, dan vena untuk menjahit pakaian kulit. Meskipun 

biasanya berhubungan dengan pakaian rumah, menjahit juga digunakan dalam 

berbagai kerajinan industri diantaranya seperi sepatu, jok, penjilidan, dan 

pembuatan beberapa jenis barang olahraga. Menajahit adalah proses yang 

mendasari berbagai jenis tekstil dan kerajinan, termasuk border, permadani, dan 

kain perca. Selam ribuan tahun menjahit dilakukan dengan menggunakan tangan. 

Penemuan mesin jahit pada abad ke 19 dan kebangkitan komputerisasi pada abad 

ke 20 menyebabkan produksi missal jahitan, tetapi jahit tangan masih 

dipraktekkan di seluruh dunia. 
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2.4  Kewirausahaan 

2.4.1 Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti : pejuang, 

pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak 

agung. Usaha, berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha 

adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru dari segi etimologi 

(asal usul kata). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah 

orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara 

produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur 

permodalan operasinya serta memasarkannya. 

Dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahan 

Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa: 

1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku 

dan kemampuan kewirausahaan. 

2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 

seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada 

upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi 

dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh 

keuntungan yang lebih besar. 

Jadi wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan 

usaha/kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan 
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kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha 

dalam melaksanakan usaha/kegiatan. 

Kewirausahaan dilihat dari sumber daya yang ada di dalamnya adalah 

seseorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan asset 

lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada 

sebelumnya dan juga dilekatkan pada orang yang membawa perubahan, inovasi, 

dan aturan baru. 

Kewirausahaan dalam arti proses yang dinamis adalah kewirausahaan 

merupakan sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu 

yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan 

dana pendukung, fisik, dan resiko social, dan akan menerima reward yang berupa 

keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. 

Menurut Drucker (Dalam Kasmir, 2006 :17) Kewirausahaan merupakan 

kemampuan dalam menciptakan Sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan 

Menurut Zimmerer Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas 

dan inovasi memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki 

kehidupan (usaha). Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan 

usaha. Kemampuan menciptakan kreativitas dan inovasi yang terus menerus 

untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. 

Kreatifitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi 

bagi masyarakat.  
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Kewirausahaan adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan jiwa kewirausahaan yang harus dikuasai dan dimiliki warga 

belajar, yang diharapkan mampu membangun usaha sendiri atau kelompok 

(Dikmas, 2011 :3). 

Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang 

diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan 

sesuatu yang baru ada berbeda. Konteks bahasa Indonesia, kewirausahaan berasal 

dari kata wira yang berarti berani, gagah, utama atau perkasa dan usaha yang 

berarti perbuata yang dilakukan untuk mencapai keinginan atau tujuan. Kata lain, 

kewirausahaan adalah pola tingkah laku manusia yang gagah dan berani untuk 

mencapai suatu keinginan atau tujuan (Syamsuddin dan Ramdani, 2008 :7). 

Kewirausahaan merupakan segala sesuatu hal yang menyangkut teknik, 

metode, sistem serta berbagai strategi bisnis umum yang dapat dipelajari tentang 

sukses atau mundurnya seorang wirausaha (Subanar, 2001:10). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan 

adalah suatu proses kreativitas dan inovasi yang mencakup pengetahuan, 

ketrampilan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dan berguna bagi 

dirinya dan orang lain. 

2.4.2 Tujuan Kewirausahaan 

Kewirausahaan memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menumbuhkan kembangkan jumlah wiusahawan yang berkualitas  
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2.  Meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh 

dan kuat terhadap masyarakat  

3. Mewujudkan kemampun dan kemantapan para wirausaha untuk 

menghasilkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat 

 4. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 

kewirausahaan dikalangan masyarakat (Sunyoto, 2009:2). 

Menurut Petunjuk teknis 2011 tentang Pendidikan Kewirausahaan 

Masyarakat (PKM). Tujuan pendidikan Kewirausahaan Masyarakat yaitu 

:

1) Menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada warga belajar 

2) Memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan kepada warga 

belajar

3) Memberi bekal ketrampilan di bidang produksi barang/ jasa kepada 

warga belajar  

4) Melatih ketrampilan berwirausaha kepada warga belajar melalui 

praktik berwirausaha. 

2.4.3 Sasaran Kewirausahaan 

Menurut Sunyoto dan Wahyuningsih (2003) sasaran 

kewirausahaan meliputi : 

1) Instansi pemerintah dengan kegiatan usaha (BUMN) organisasi 

profesi dan kelompok masyarakat 

2) Pelaku ekonomi yang terdiri dari penguasaha kecil dan koperasi
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3) Generasi muda, anak-anak putus sekolah dan calon wirausaha. 

2.4.4 Asas Kewirausahaan 

Asas kewirausahaan merupakan syarat dalam melakukan suatu 

wirausaha dan menjadi calon wiraswasta yang baik. Asas Kewirausahaan 

antara lain: 

1. Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan 

secara sistematis, termasuk keberanian mengambil risiko 

2. Kemampuan bekerja secara tekun, teliti dan produktif  

3. Kemampuan berkarya dengan sangat kemandirian  

4. Kemampuan berkarya dalam kebersaman dan etika bisnis yang 

sehat (Sunyoto dan Wahyuningsih, 2003: 3) 

2.4.5 Manfaat Kewirausahaan 

Menurut Sunyoto dan Wahyuningsih (2003) manfaat kewirausahaan 

meliputi : 

1. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat 

mengurangi pengangguran  

2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, 

pemerliharaan lingkungan dan kesejahteraan  

3. Memberi contoh bagaiamana harus bekerja keras, tekun dan 

memiliki pribadi unggul yang paatut diteladani  
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4. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang 

mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaaan  

5. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin bekerja keras dalam berinovasi 

dan kreatif dalam mengurangi pengangguran sehingga dapat mensejahterakan 

dirinya maupun orang lain. 

2.5  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

2.5.1 Pengertian PKBM 

Filosofi PKBM secara ringkas adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. 

Ini berarti bahwa PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat 

(Community Based Institution). 

Dari masyarakat sebagai filosofi, berarti pendirian PKBM haruslah 

selalu merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri yang datang dari suatu 

kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupannya melalui suatu 

proses-proses transformasional dan pembelajaran. Inisiatif ini dapat saja 

dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya PKBM dan hal-hal 

lainnya tentang PKBM kepada beberapa anggota atau tokoh masyarakat 

setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak lain di luar komunitas 

tersebut. Dalam hal pendirian suatu PKBM peran pemerintah ataupun pihak 

lain diluar komunitas tersebut hanyalah berupa proses sosialisasi, motivasi, 

stimulasi dan pelatihan untuk memperkenalkan PKBM secara utuh dan 
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membuka perspektif serta wawasan dan langkah-langkah yang dapat 

dilakukan dalam membentuk PKBM serta dalam pengembangan selanjutnya. 

Proses sosialisasi ini hendaknya tidak mengambil alih inisiatif pendirian yang 

harus murni datang dari kesadaran, kemauan dan komitmen anggota 

masyarakat itu sendiri. Hal ini sangat penting demi menjaga 

perkembanganPKBM itu secara sehat yang dikemudian hari akan sangat 

menentukan kemandirian dan keberlanjutan PKBM tersebut. 

Oleh masyarakat sebagai filosofi, berarti penyelenggaraan dan 

pengembangan serta keberlanjutan PKBM sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab masyarakat itu sendiri. Ini juga bermakna adanya semangat 

kemandirian dan kegotongroyongan dalam penyelenggaraan PKBM. Dengan 

kata lain, penyelenggaraan PKBM tidak harus menunggu kelengkapan 

ataupun kecanggihan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat dan tidak harus menunggu ada atau tidaknya ijin legal dari 

pemerintah setempat. PKBM dapat saja berlangsung dalam kesederhanaan 

apapun yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Penyelenggaraan PKBM harus 

didasarkan dan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. 

Untuk Masyarakat, berarti bahwa keberadaan PKBM haruslah 

sepenuhnya demi kemajuan kehidupan masyarakat dimana PKBM tersebut 

berada. Itu berarti juga bahwa pemilihan program-program yang 

diselenggarakan di PKBM harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. Hal ini tentunya juga tidak berarti menutup 

kemungkinan anggota masyarakat diluar masyarakat tersebut untuk dapat 
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turut serta mengikuti berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan 

oleh PKBM. Kemungkinan tersebut dapat saja diwujudkan sepanjang tidak 

menghambat pemberian manfaat bagi masyarakatnya. Prioritas dan fokus 

pemberdayaan tentunya haruslah tetap tertuju kepada masyarakat sasaran 

PKBM itu sendiri. Masyarakat bertindak sekaligus sebagai subyek dan obyek 

dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM. 

Program pendidikan non formal dilaksanakan pada tempat yang 

sediakan oleh masyarakat yang memungkinkan untuk melaksanakan proses 

belajar. Tempat kegiatan belajar menampung berbagai program layanan 

pendidikan non formal dinamakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) yang pengelolanya dilakukan oleh masyarakat, sendiri. Melalui 

program pembelajaran di PKBM pendidikan non formal berusaha untuk 

memberdayakan masyarakat sebagai wujud keikutsertaan dalam penyiapan 

sumber daya manusia yang berdaya saing (Sihombing, 2000: 6). 

PKBM adalah suatu wadah diberbagai kegiatan pembelajaran 

masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan 

pembangunan dibidang sosial, ekonomi dan budaya. PKBM dibentuk oleh 

masyarakat merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk 

memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat. 

PKBM merupakan suatu tempat kegiatan pembelajaran masyarakat 

yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan sesuai 

dengan kebutuhan belajar dan potensi masyarakat dalam mencapai kemajuan 

pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya (Sudjana 2003 : 2). 
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Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dirumuskan intisari 

pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu: 

1) PKBM sebagai wadah diberbagai kegiatan pembelajaran 

masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi 

2) PKBM sebagai tempat kegiatan pembelajaran masyarakat yang 

terfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, 

ekonomi, dan sosial 

2.5.2 Tujuan PKBM 

Menurut Sihombing (1999) hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

penentuan tujuan PKBM, yaitu : 

1) Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah yang 

diarahkan pada keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan untuk mengembangkan 

perekonomian keluarga dan masyarakat  

2) PKBM mengembangkan program serta melibatkan dan 

memanfaatkan potensi masyarakat  

3) Potensi yang ada dimasyarakat yang selama ini tidak tergali akan 

dapat digali, ditumbuhkan dan dimanfaatkan melalui pendekatan 

persuasif
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4) Program yang dilakukan diarahkan pada pengembangan 

pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan 

sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga  

5) Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dari 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

Secara umum PKBM dibentuk dengan tujuan pembelajaran warga 

belajar agar mereka memiliki ketrampilan, pengetahuan dan sikap dengan 

melakukan 3 (tiga) kegiatan yaitu melayani, membina, dan memenuhi 

kebutuhan warga belajar pada intinya adalah pengembangan sumber daya 

manusia (SDM). 

2.5.3 Fungsi PKBM 

PKBM sebagai salah satu wahana pendidikan nonformal mempunyai 

fungsi yaitu : 

1. Fungsi Utama Sebagai wadah berbagai kegiatan belajar 

masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan 

masyarakat.  

2. Fungsi Pendukung

Sebagai Pusat Informasi:  

a. Bagi masyarakat sekitar, berkenaan dengan sumber daya dari 

dalam maupun dari luar yang dapat didayagunakan atau 

dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, program kegiatan 

yang diluncurkan ke daerahnya, dan informasi umum lainnya. 
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b.  Bagi lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat 

yang berkepentingan pada pembangunan masyarakat, 

berkenaan dengan: sumberdaya potensial berikut 

masalah/kebutuhan untuk peluncuran program yang berkaitan 

langsung maupun tidak langsung dengan pembelajaran 

masyarakat. 

c. Pusat jaringan informasi dan kerjasama bagi lembaga yang 

ada di masyarakat (lokal) dan lembaga di luar masyarakat. 

d. Sebagai tempat koordinasi, konsultasi, komunikasi dan 

bermusyawarah para Pembina teknis, tokoh masyarakat dan 

para pemuka agama untuk merencanakan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa 6) Sebagai tempat kegiatan 

penyebarluasan program dan teknologi tepat guna (Annur, 

2011:4)

PKBM merupakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dikelola 

oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan bukan milik 

pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup 

masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di 

masyarakat. 

2.6   Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir memaparkan dimensi-dimensi kajian utama serta 

faktor-faktor yang menjadi pedoman kerja, baik dalam menyusunmetode, 
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pelaksanaan di lapangan, maupun hasil penelitian. Gambaran kerangka 

berpikir dalam strategi pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan 

kewirausahaan sebagai salah satu metode serta bentuk program pelatihan 

pengembangan sumberdaya manusia dalam dunia kerja. Program kursus 

merupakan salah satu jenis program yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan nonformal (PNF). Kursus dilaksanakan dengan harapan mampu 

mengembangkan potesi masyarakat dalam bidang keterampilan, pengetahuan, 

dan sikap-sikap baru. 

Oleh karena itu PKBM  Citra Ilmu yang bergerak di bidang pendidikan 

dan pelatihan dengan kiprah untuk mengentaskan kemiskinan dan 

pengangguran di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya memberikan 

dorongan bagi masyarakat utamanya usia kerja untuk meningkatkan kualitas 

dan keterampilan sehingga output (lulusan) dapat bersaing serta diterima di 

dunia kerja 

 Rekrutmen dan proses pembelajaran merupakan bagian utama untuk 

terselenggaranya suatu program kursus yang ada di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM). PKBM Citra Ilmu terbuka memberikan kesempatan 

seluas-luasnya bagi para masyarakat yang memerlukan pelatihan kerja untuk 

menambah keterampilan, mencari kerja di perusahaan, atau berwirausaha. 

Dalam melaksanakan rekrutmen dan proses pembelajaran terhadap 

warga belajar perlu adanya kerjasama yang serius antara lembaga yang terkait 

dengan warga belajar itu sendiri. Dengan demikian rekrutmen dan proses 

pembelajaran tersebut bisa disusun dan dirancang secara cermat dan 
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sistematis. Sehingga warga belajar dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, mental yang positif, serta dapat bekerja dengan mandiri.  

Berdasarkan pemikiran diatas dapat digambarkan dalam bentuk bagan 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir Strategi Pembelajaran Kursus 

Menjahit Berbasis Kewirausahaan,  2014.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu strategi 

pembelajaran kursus menjahit berbasis penerpan kewirausahaan di Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu Ungaran, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan diskriptif kualitatif. Metode diskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga dan masyarakat) 

pada saat sekrang berdasarkan fakta-fakta yang nampak dan sebagaimana adanya 

(Nawawi, 2005:63). Sedangakan menurut Sukardi (2004:44) Pada penelitian 

deskriptif kualitatif, para penelti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang 

dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Penelitian deskriptif 

kualitatif ini melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat 

menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data 

yang berlaku di lapangan. 

Alasan memilih menggunakan metode tersebut  karena dalam penelitian ini 

data hasil penelitian berupa data deskriptif yang tidak dihitung menggunakan 

rumus-rumus statistik. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
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Dengan dasar penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan gambaran yang jelas, terinci dan ilmiah. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Citra ilmu 

di Jl. Brigjend. Sudiarto No. 32 Ungaran, Ds. Karanganyar RT.2/RW. II Kel. 

Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang. Lokasi dipilih dengan 

mempertimbangkan beberapa alasan, diantaranya adalah bahwa PKBM Citra Ilmu 

Ungaran berada pada daerah yang strategis yang dijadikan sebagai tempat lomba 

menjahit tingkat Jawa Tengah dan selama empat tahun terakhir ini PKBM Citra 

Ilmu Ungaran menduduki peringkat pertama untuk PKBM terbaik se-Jawa Tengah. 

Disamping alasan tersebut alasan lain yang membuat peneliti memilih lokasi 

penelitian di PKBM Citra Ilmu Ungaran memiliki struktur organisasi yang sudah 

diberikan ijin operasional sejak 14 Agustus 2006 oleh Dinas Pendidikan kabupaten 

Semarang dengan no. 421.8/1774/2006, serta sudah memiliki gedung sendiri yang 

memudahkan masyarkat untuk mencari ilmu. Melihat keunggulan tersebut maka 

terlihat sekali bahwa pembelajaran kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu Ungaran 

tersebut dilakukan dengan baik. 

3.3 Subjek Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian menggunakan sampel bertujuan. Alasan 

dipilihnya teknik sampel bertujuan menurut Moleong (1994:165) dikarenakan 
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sampel yang dimaksud untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya untuk merinci 

kekhususan berada dalam konteksyang unik. 

Menurut Nasution (1996:32), besarnya sampel dalam teknik sampel bertujuan 

atau purposive sample tidak dapat ditentukan secara pasti. Menurut Moleong 

(1994:165-166) sampel mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu. 

2. Pemilihan sampel yang berurutan  

3. Setelah banyak informasi yang diperoleh, sampel dipilih atas dasar fokus 

penelitian.

4. Sampel terakhir apabila sudah terjadi pengulangan informasi. 

Pada penelitian ini, subyek penelitian strategi pembelajaran kursus menjahit 

berbasis penerapan kewirausahaan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat terdiri dari 

7 responden, yaitu 5 subyek primer warga belajar kursus menjahit yang biasa 

disebut dengan penerima manfaat dan 2 subyek primer sekaligus subyek sekunder 

(penerima manfaat dan informan) yaitu 1 kepala PKBM dan 1 tutor menjahit. 

3.4  Fokus penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepentingan 

ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong,2001:65). Maka yang menjadi fokus 

penelitian ini antara lain :  
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3.4.1 Strategi pembelajaran, diantaranya strategi pembelajaran langsung, startegi 

pembelajaran tak langsung, strategi pembelajaran interaktif, startegi 

pembelajaran empirik, startegi pembelajaran mandiri. 

3.4.2 Dampak strategi pembelajaran. 

3.5  Sumber dan Jenis Data 

Menurut Lofland (1984:47) dalam Moleong (2010:157) sumber data utama 

dalam penelitian kulitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya dalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, jenis datanya 

dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti membagi data yang diperoleh dalam 

penelitian menjadi dua yaitu: 

3.5.1 Data Utama 

Data utama yang digunakan yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui catatan 

tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau 

film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan 

merupakan hasil usaha gabungan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. 

3.5.2 Data Tambahan 

Data Tambahan adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan 

berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku 

harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari 

berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, 
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buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-

badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil 

survey, studi historis, dan sebagainya. 

3.6 Proses Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, 

karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar 

mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Proses pengumpulan data meliputi 3 kegiatan yaitu proses memasuki lokasi 

penelitian (getting in) ketika berada di lokasi penelitian (getting along) dan tahap 

pengumpulan data (logging the data). Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga 

teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

3.6.1 ObservasiLangsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk 

mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah 

direncanakan secara sistematik tentang bagimana proses strategi 

pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM 

Citra Ilmu Unggaran, Kab. Semarang. 
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Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, 

perkembangan, dan sebagainya tentang proses strategi pembelajaran kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu Unggaran, 

Kabupaten Semarang, sewaktu kejadian tersebut berlaku sehingga tidak 

menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi lansung juga dapat 

memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara 

verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.  

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2010:186). 

Dalam proses ini peneliti memberi beberapa pertanyaan secara 

langsung kepada pengelola, tutor dan warga belajar yang pada dasarnya tetap 

mengacu pada fokus permasalahan yaitu mengenai strategi pembelajaran 

serta dampak dari strategi tersebut. Proses ini dilaksanakan pada tanggal 1-5 

April 2014 jam 10.00-12.00 WIB yang bertempat di PKBM Citra Ilmu 

Ungaran Kabupaten Semarang. 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, 

pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga 

masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dalam 
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penelitian ini peneliti mengambil dokumen dalam bentu foto atau gambar, 

modul menjahit, berita dari media masa dan lain sebagainya. 

3.7 Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 

empat kriteria yang digunakan, seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2007:324) 

yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 

(dependability) dan kepastian (confirmability). 

Adapun teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong 

(2007:328) antara lain: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, 

(3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus 

negatif, (7) pengecekan anggota. 

Metode pengukuran data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 

1987:331).

Teknik triangulasi menurut Patton dapat dicapai dengan cara sebagai berikut: 

3.7.1 Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

3.7.2 Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 
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3.7.3 Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

3.7.4 Membandingkan keadaan dan persektif seseorang dengan berbagai pendapat 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

3.7.5 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kelimanya untuk 

membandingkan. Peneliti hanya menggunakan (1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, sumber data berasal dari pedoman 

wawancara dibandingkan antara pengamatan di lapangan dengan hasil  wawancara 

itu sendiri dengan tujuan untuk menemukan kesamaan dalam mengungkap dan (2) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu 

Denzin dan Moleong (2007:330) membedakan empat triangulasi:

3.7.1 Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat di capai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang diketahui instruktur bimbingan, instruktur 

keterampilan dan siswa asuh. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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d. Membandingkan  keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan tinggi, orang beradab atau pemerintah. 

e. Membandingkan  hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.

3.7.2 Triangulasi Metode, menurut Patton dan Maleong (2001:178) terdapat 2 (dua) 

strategi, yaitu : 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan.

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.  

3.7.3 Triangulasi Teori, adalah membandingkan teori yang ditemukan    berdasarkan 

kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh para pakar ilmu 

sosial sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab landasan teori yang telah 

ditemukan.  

Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini hanya digunakan 

triangulasi sumber, hal ini dilakukan agar data yang disajikan sebagai hasil 

penelitian nanti benar-benar objektif. Keabsahan data dilakukan peneliti dengan cara 

membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan kepada instruktur, dilanjutkan siswa asuh. Prosedur dalam penggunaan 

triangulasi sumber adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan atau observasi di PKBM Citra 

Ilmu tentang strategi pembelajaran kursus menjahit berbasis kewirausahaan 
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bagi warga belajar kursus dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak 

yang terlibat antara lain: tutor dan warga belajar. 

2. Peneliti membandingkan apa yang diketahui warga belajar dalam proses 

pembelajaran kursus menjahit. 

3. Peneliti membandingkan hasil wawancara tutorkursus menjahit dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan dengan kursus menjahit. 

4. Peneliti membandingkan hasil wawancara tutorkursus dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan dengan macam-macam kursus menjahit yang ada di 

LPK. 

3.8  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis datanya dengan analisis data lebih 

banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles and 

Huberman analisi data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses data 

reduksi, display data, dan verifikasi. Sedangkan menurut spradley dilakukan secara 

berurutan melalui proses analisis domain, taksonomi, kompenensial, dan tema 

budaya.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dilakukan dengan 

langkah-langkah:

3.8.1 Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yang berkaitan dengan 
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aktivitas pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di 

Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Citra Ilmu Ungaran. 

3.8.2 Reduksi data, yaitu kegiatan peneliti menelaah kembali catatan yang diperoleh 

melalui teknik kuesioner, wawancara dan lain sebagainya,

3.8.3 Penyajian data, yaitu merangkum hal-hal pokok dan kemudian disusun dalam 

bentuk deskripsi yang naratif dan sistematik sehingga dapat memudahkan 

untuk mencari tema sentral sesuai dengan fokus serta mempermudah untuk 

memberi makna,  

3.8.4 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap 

data yang dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, persamaan yang 

sering timbul dan sebagainya.  

Gambar 3.1 Diagram Proses Analisis Data 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Simpulan/ Verifikasi 

Penyajian Data 
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Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan metode tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Langkah pertama mengumpulkan data sesuai dengan tema, pengumpulan data 

ini yaitu mengenai kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu Ungaran, Semarang. 

Data tersebut diambil dari warga belajar, pimpinan PKBM, Tutor, dan 

masyarakat sekitar.pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

2. Langkah kedua adalah reduksi data, pada tahap ini peneliti memusatkan 

perhatian pada catatan lapangan yang terkumpul yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan penetitian strategi pembelajaan kursus menjahit berbasis penerapan 

kewirausahaan selama kegiatan berlangsung antara tutor menjahit dengan 

warga belajar kursus menjahit, yang selanjutnya data terpilih disederhanakan 

dengan mengklarifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang 

tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian 

peneliti melakukan abstraksi kasar menjadiuraian singkat atau ringkasan. 

3. Langkah ketiga adalah penyajian data, pada tahap ini peneliti melakukan 

penyajian informasi data yang diperoleh secara keseluruhan telah mengalami 

reduksi melalui bentuk naratif agar diperoleh penyajian data lengkap dari hasil 

pengumpulan datayang dilakukan. Dalam hal ini peneliti membuat teks naratif 

mengenai informasi yang diberikan oleh subjek penelitian. 

4. Langkah keempat adalah tahap simpulan, pada tahap ini peneliti melakukan 

uji kebenaran pada setiap data yang muncul dari data yang diperoleh dari 
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suatu subjek yang lain dengan cara melibatkan warga belajar, tutor, peimpin 

PKBM, masyarakat, dan tidak lupa data para subjek penelitian. Kesimpulan 

ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan 

dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan menguji 

pada pokok permasalahan yang diteliti. 

5. Dalam penelitian ini empat tahap tersebut berlangsung secara bersamaa, oleh 

karena itu teknik bongkar pasang hasil penelitian ini terpaksa dilakukan jika 

ditemukan fakta atau pemahaman baru yang lebih akurat. Data yang 

dipandang tidak memiliki relevansi dengan maksud penelitian akan 

dikesampingkan.  

3.9 Tahap-TahapPenelitian

Moleong (2010:127) mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian ada tiga 

tahap yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. 

Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

Tahap pra-lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memelih 

lapangan penelitian, mentutors perizinan, menjajagi dan menilai lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan 

etika penelitian. 

Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami Latar Penelitian dan 

Persiapan Diri yang terdiri atas pembatasan latar dan peneliti, penampilan, 

pengenalan hubungan peneliti di lapangan dan jumlah waktu studi.Memasuki 
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Lapangan yang terdiri dari keakraban hubungan, mempelajari bahasa, dan peranan 

peneliti. 

Berperanserta sambil mengumpulkan data yang terdiri dari pengarahan batas 

studi, mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, meneliti suatu latar yang 

di dalamnya terdapat pertentangan dan analisis di lapangan. 

 Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperolah melaui 

observasi, dokumen maupun wawancara mendalam dengan. Kemudian dilakukan 

penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya 

melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang 

didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar 

dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam 

memahami konteks penelitian yang sedang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1      Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Citra Ilmu

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu terletak diJalan 

Brigjend Sudiarto No. 32 UngaranDesa Karanganyar RT.2/RW.II Kelurahan 

UngaranKecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, yang bergerak dibidang 

pendidikan dan pelatihan sesuai ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang 

dengan No. 421.8/1774/2006 mulai tanggal 14 Agustus 2006. PKBM Citra Ilmu 

yang berdiri pada tanggal 10 Juni 2001 dengan tujuan sebagai wadah diberbagai 

kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi 

untuk menggerakkan pembangunan dibidang sosial, ekonomi dan budaya. PKBM 

dibentuk oleh masyarakat merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh 

masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat. 

Kemampuan PKBM Citra Ilmu menjadi sorotan masyarakat dengan 

diberikannya kepercayaan dari pemerintah sebagai pengganti, penambah, dan/atau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat 

dan kepercayaan ini menjadi bertambah dengan diterbitkan surat ketetapan dari 

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM). Ini semua akan menjadikan PKBM bertambah beban dengan 

kepercayaan yang ada tersebut dikarenakan pertimbangan dari sisi kualitas output 
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warga belajar menjadi taruhan tetap eksisnya lembaga. Kemitraan ini tentunya 

membawa dampak positif terutama berupa keberlangsungan program-program di 

PKBM. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki PKBM dapat dengan mudah 

diatasi dengan kerjasama yang saling menguntungkan sehingga program-program di 

PKBM dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Berjalannya program ini 

membawa image positif PKBM Citra Ilmu baik dari masyarakat sekitar maupun dari 

pihak kedinasan. 

Image positif yang ditimbulkan pun dapat membawa PKBM untuk dikenal 

dan dilibatkan dalam program tingkat Propinsi, Pusat, maupun Internasional seperti 

keterlibatan PKBM dalam kegiatan UNESCO yang mendatangkan PKBM dari 

region Asia Pasifik atau yang di luar negeri biasa disebut dengan istilah CLC 

(Community Learning Centre).  Selain sebagai tempat kunjungan studi banding, 

PKBM Citra Ilmu mewakili Forum Komunikasi PKBM Jawa Tengah diajak untuk 

memberikan masukan dalam diskusi di hotel Ciputra Semarang. Banyak masukan 

diberikan terutama untuk sahabat dari Bangladesh yang hendak akan mendirikan 

CLC di negaranya. Kemudian perbandingan dari negara-negara tetangga seperti 

Thailand yang sepenuhnya dibiayai oleh negara, dan dari Negeri RRC yang sangat 

minim sekali pembiayaannya namun tetap dapat berjalan sangat memperkaya 

wawasan dalam pengembangan PKBM. 

Pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap PKBM Citra Ilmu 

diantaranya yang utama adalah dukungan berupa keterlibatan dalam menjalankan 

program-program pendidikan non formal dan juga  memberikan bantuan 

operasional (BOP) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Kepercayaan 
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terhadap PKBM Citra Ilmu juga ditunjukkan dengan pelaksanaan 

KWD,KWK,KPP,PKH yang dananya bersumber dari APBD I dan APBN 

dekonsentrasi. P2PNFI Regional II juga memberikan support berupa pelatihan-

pelatihan diantaranya adalah pelatihan IT yang diikuti oleh perwakilan PKBM se-

Jawa Tengah.

4.1.1.1  Visi dan Misi 

 Visi : Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat kurang mampu 

melalui Pendidikan Non Formal menuju masa depan yang lebih baik. 

 Misi : Melalui kegiatan PKBM untuk meningkatkan pendidikan kesetaraan dan 

keterampilan dalam upaya berperan serta mengejar ketertinggalan 

mengurangi kemiskinan dan pengangguran.  

4.1.1.2   Tujuan

Tujuan dari PKBM Citra Ilmu adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan layanan program kegiatan PNF yang berkualitas, mudah, 

terjangkau kepada masyarakat terutama bagi  yang kurang mampu dan kurang 

beruntung.

2.Meningkatkan kinerja pengelola PKBM yang profesional untuk mendukung 

program pemerintah di bidang Pendidikan khususnya jalur non formal dan  

Informal.  

3. Mengembangkan struktur kelembagaan PKBM sebagai satuan Pendidikan Non 

Formal yang mantap sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
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4. Mengembangkan program P2PNFI sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya. 

5. Meningkatkan citra PKBM terhadap masyarakat luas. 

4.1.1.3   Struktur Organisasi 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Citra Ilmu Ungaran Kabupaten 

Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga atau pengelola yang dalam 

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para staf-stafnya, berikut adalah struktur 

organisasi pengurus PKBM Citra ilmu Ungaran Kabupaten Semarang. 

STRUKTUR ORGANISASI 

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT CITRA ILMU 

Sumber: PKBM Citra Ilmu Ungaran Kabupaten Semarang

PAUD

Windiharti

Moch Isman 

Sekretaris 1 

Ovi Astianti 

Litbang

M. Farid Fitriyanto, ST 

M. Farid 
Fitriyanto, ST 

Sekretaris 2 

Triana, S.Pd 

Kesetaraan

Dra. Eny 
Hartini 

TBM 

Fani
Sulistyaningrum 

Pelatihan & 
Kursus 

Siti Rochyani, 
S. Kel

Pengelola PKBM 

Bendahara 

Siti Rochyani, S.Kel 

PAUD

Windiharti

Ketua Program
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4.1.1.4 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

Citra Ilmu Unggaran Kabupaten Semarang terdiri dari Ruang tamu & TU, Ruang 

Pimpinan, Ruang Komputer, Outlet Konveksi, Outlet Fotocopy, Outlet Koperasi, 

Ruang Konveksi, Ruang Teori Jahit, Ruang Praktek Jahit, 2 Ruang PAUD, 

Mushola, 3 Kamar Mandi, WC, Dapur, Bahan Bacaan, LCD Projector, Mesin Jahit 

Kecil, Mesin Jahit Highspeed, Mesin Obras, Mesin Lubang Kancing, Telp & Fax, 

Scanner, Printer, Meja Kursi Tamu, Kursi Kuliah, Kursi Lipat, Kursi & Meja 

Sekolah, Papan Tulis, Lemari/rak buku, Mesin Tik, Komputer, sebagaimana dalam 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana 

No Jenis Sarana Keadaan Keterangan 
1 Luas Gedung 

Lembaga/ Organisasi 
Luas Tanah:                    1200 m2

Luas Bangunan:
1. Ruang tamu & TU      36 m² 
2. Ruang Pimpinan           12 m² 
3. Ruang Komputer          16 m² 
4. Ruang Teras                   18 m² 
5. Outlet Konveksi           22,5 m² 
6. Outlet Fotocopy               8 m² 
7. Outlet Koperasi               44 m2

8. R. Konveksi              32,25 m² 
9. Ruang Teori Jahit           24 m² 
10. Ruang Praktek Jahit        81 m²
11. 2 Ruang PAUD            103 m² 
12. Musholla                        10 m² 
13. 3 Kamar Mandi, WC    8,25 m²
14. Dapur                              12 m2

TOTAL 427 m2

Luas Tanah:  180m2

Luas Bangunan: 180m2

Milik Sendiri 

Milik SMK 
Sudirman 

2 Tempat 
Penyelenggaraan

Rumah & Sekolah 
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Kegiatan 
3 Status Bangunan/ 

Gedung Lembaga 
Milik Sendiri & Sewa 

4 Sarana Belajar Kursi Kuliah                        35 unit   
Kursi Lipat                           50 unit 
Kursi & Meja Sekolah       150 unit 
Papan Tulis                            5 unit 
Lemari/rak buku                   6 unit 
Mesin Tik                              5 unit 
Komputer                            14 unit 
Bahan Ajar  
Bahan Bacaan                   2000 exp 
LCD Projector                         1 set 
Mesin Jahit Kecil                 14 unit 
Mesin Jahit Highspeed         26 unit 
Mesin Obras                          5 Unit 
Mesin Lubang Kancing         2 unit 
Telp & Fax                             2 unit 
Scanner                                  2 unit 
Printer                                    5 unit 
Meja Kursi Tamu                    3 set 
Sepeda Motor                         1 unit 
Tabung Pemadam                   2 unit
Kotak P3K                              2 unit
Dispenser                               1 unit 
Mobil belajar                          2 unit 

Sumber: PKBM Citra Ilmu Ungaran Kabupaten Semarang

4.1.1.5  Tutor / Fasilitator 

Berikut ini adalah data tutor yang ada di PKBM Citra ilmu. 

Tabel 4.2 tutor/fasilitator 

No Nama L/P Pendidikan Keahlian yang 
dimiliki 

1 Drs. M. Nasikin L S1 PPKn PPKn 

2 Dra. Setiawati  P S1 Sejarah Sejarah

3 Hadi Al Anam, S.Pd L S1 Bhs Inggris  Bhs Inggris 



�

�

79

4 Mugiwati, S.Pd P S1

5 Dra. Sutarmi  P S1 Bhs & Sastra Bahasa& Sastra 

6 Drs. Haryanto  L S1

7 Isrom Ismail, S.Pd L S1

8 Maryono, S.Pd L S1 PPKn PPKn 

9 Achmad Muhajir, S.Pd L S1 Matematika Matematika 

10 Abdul Afif, S.Ag L S1

11 Drs. Munawar L S1 Teknik 
Mesin

Fisika

12 Triana, S.Pd  P S1 Kimia Kimia 

13 Siti Mariyam, M.Pd P S2 Bhs. Inggris Bhs. Inggris 

14 Windiharti P PGTQA (D1) 

15 Retno Saraswati P SMA  

16 Evy Indriyani P SMK  

17 Aminatuz Zuhriyah P PGAN Menjahit

18 Tri Hartini  P SMK  

19 Mukti Setiana P D1  

20 Porneng Gendroasih, 
A.Ma

P D2  

21 Herni Jihadiyah P D2  

22 Ibnu Abas  L SLTA  

23 M. Ridhoi L SLTA  

Sumber: PKBM Citra Ilmu Ungaran  Kabupaten Semarang. 
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4.1.1.6 Warga Belajar 

 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Citra Ilmu memiliki 85 orang warga 

belajar kursus menjahit, diantaranya terdiri dari  14 orang warga belajar laki-laki 

dan 71 orang warga belajar perempuan. Seperti dalam tabel yang terlampir. 

4.1.1.7 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian strategi pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan 

kewirausahaan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat terdiri dari 7 responden, yaitu 

5 subyek primer warga belajar kursus menjahit yang biasa disebut dengan penerima 

manfaat dan 2 subyek primer sekaligus subyek sekunder (penerima manfaat dan 

informan) yaitu 1 kepala PKBM dan 1 tutor menjahit. 

 Penelitian yang dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Citra 

Ilmu ini memilih 5 penerima manfaat sebagai responden yaitu Fahmi Liswiningrum, 

Aprilia Ristiana, Isnu Prabowo, Erna Riswanty, Aji Setiyawan. Peneliti mengambil 

5 subyek ini adalah masuk dalam kriteria yang sungguh-sungguh dalam mengikuti 

kurus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan.  

Subyek yang sekaligus sebagai iInforman berfungsi sebagai penerima 

manfaat sekaligus sebagai kroscek data yang sudah ada, yaitu Kepala Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat Citra Ilmu Ungaran Kabupaten Semarang d Bapak 

Moch Isman dan Tutor menjahit Ibu Aminatuz Zuhria, sehingga diharapkan dapat 

membantu penelitian dalam mengecek kebenaran data dari subyek penelitian yang 

telah diperoleh. 
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4.1.2 Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan di Pusat Kegiatan Belajar Menjahit Citra Ilmu 

Ungaran Kabupaten Semarang 

Pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBPM) Citra Ilmu memiliki berbagai strategi, 

strategi ini digunakan dengan tujuan agar pemberian pembelajaran dapat diterima 

dan diserap secara cepat, tepat dan benar-benar bisa diterapkan atau dimanfaatkan 

bagi para penerima manfaat.  

.   Secara teoritis pihak PKBM Citra Ilmu terutama penyelenggara belum 

memahami definisi strategi pembelajaran langsung, sehingga penyelenggara 

menanyakan kepada kami tentang pengertian strategi pembelajaran langsung. Ini 

sesuai dengan pernyataan Bapak Moch Isman yang mengatakan sebagai berikut: 

“Maaf mbak sebelum menjawab pertanyaan yang ada dalam 
panduan wawancara, terlebih dahulu saya akan menanyakan arti 
strategi pembelajaran langsung,tak langsung, interaktif, empirik 
dan mandiri itu seperti apa? karena kadang-kadang 
pengertiannya beda arti dengan pendidikan non formal”. 

Selebihnya peneliti menjelaskan tentang strategi-strategi pendidikan yang 

dimaksud, berikut penjelasannya: 

“begini pak, strategi pembelajaran langsung merupakan strategi 
yang banyak diarahkan oleh tutor, sedangkan strategi 
pembelajaran tak langsung adalah pemecahan masalah yang 
diberikan oleh tutor kepada warga belajar, strategi pembelajaran 
interaktif itu pembelajaran yang menekankan pada warga belajar 
untuk sharing atau diskusi, kaklau strategi pembelajaran empirik 
itu pembelajaran yang mengutamakan proses tanpa 
memperhatikan keluaran atau hasil, sedangakan strategi 
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pembelajaran adalah strategi yang memiliki tujuan membangun 
inisiatif dan kemandirian warga belajar, begitu pak” 

  Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi pembelajaran yang 

banyak diarahkan oleh tutor. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut 

inkuiri, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan penemuan. 

Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing diantara warga 

belajar. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada 

warga belajar, dan berbasis aktifis. Strategi pembelajaran mandiri merupakan 

strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif inividu, 

kemandirian dan peningkatan diri. Setelah mengetahui pengertian strategi secara 

teoritik, maka Bapak Moch Isman memaparkan tentang apa yang beliau tangkap 

sebagai berikut: 

“oalah....kalau disini statrategi seperti itu sering kami terapkan, 
hanya saja secara teoritis mungkin kami tidak menguasainya, di 
PKBM ini dalam satu pertemuan kami menggabungkan beberapa 
strategi yang ada”. 

  Pelaksanaan pembelajaran kursus menjahit menggunakan teori strategi 

pembelajaran menurut Hamruni (2012:8-10) yaitu strategi pembelajaran langsung, 

strategi pembelajaran tak langsung, strategi pembelajaran interaktif, dan strategi 

pembelajaran mandiri. Berdasarkan hasil observasi peneliti, maka diperoleh 

gambaran mengenai strategi pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan 

kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu Ungaran sebagai berikut: 
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4.1.2.1 Strategi Pembelajaran Langsung 

  Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang banyak diarahkan 

oleh tutor. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun 

keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. 

Setelah itu penyelenggara menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang di 

gunakan dalam kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu, karena menurut 

penyelenggara penerapan strategi pembelajaran langsung dikursus menjahit ini 

berbeda penerapannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Moch 

Isman berikut: 

“kalau disini strategi yang seperti itu paling utama mbak, 
seringnya tutor menyampaikan teori menjahit dengan model 
ceramah” 

Seperti halnya yang disampaikan tutor menjahit Ibu Aminatuz Zuhria, sebagai 

berikut:

“pada awal pembelajaran, saya menyampaikan semua materi 
mbak, namun kemudian strategi yang digunakan menyesuaikan 
bahan yang akan diajarkan. Karena yang namanya proses 
pembelajaran nonformal tidak selamanya hanya menggunakan  
satu strategi” 

Dalam kenyataannya tutor secara keseluruhan menyampaikan materi yang harus 

diajarkan kepada warga belajar, maka tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran 

ini lebih banyak dikarenakan kemampuan tutor menyampaikan materi, sehingga 

warga belajar mampu menangkap materi yang disampaikan, hal ini berbeda bila 

hanya dengan pemberian tugas dan warga belajar menyelesaikan tugas tanpa diberi 

pengarahan dari tutor. Seperti pernyataan responden Fahmi Liswiningrum sebagai 

berikut:
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“ibuk ki pinter banget mbak nek menyampaikan materi, enggak 
lama juga kita langsung iso menangkapnya. Mudeng gitu lah 
mbak pokonya, sedikit yang tanya dan pas praktek kita bisa 
melaksanakan dengan baik, beda kalau pas kita hanya disuruh 
kerja sama nameng sebelume kita rak  dijelaske sek  materine, 
kita banyak seng tanya karena rak mudeng” 

“ibu itu pandai sekali dalam menyampaikan materi, tidak lama 
dalam menyampaikan kita sudah langsung menangkap apa yang 
diberikan.sedikit yang tanya dan waktu praktek pun kita bisa 
melaksanakan dengan baik, berbeda kalau waktu kita hanya 
disuruh bekerjasama namun sebelumnya kita tidak dijelaskan 
materinya terlebih dahulu, kita banya yang tanya karena tidak 
memahaminya.” 

Dalam pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan keterampilan dan sebagai 

penunjang pendidikan formal seperti halnya misi dari PKBM Citra Ilmu adalah 

melalui kegiatan PKBM untuk meningkatkan pendidikan kesetaraan dan 

keterampilan dalam upaya berperan serta mengejar ketertinggalan mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran. Kursus menjahit juga bertujuan memberikan 

keterampilan kepada warga belajarnya, keterampilan yang diberikan dalam 

kursusmenjahit antara lain membeat pola, merancang gambar, memotong kain, 

menjahit, membedakan type jahitan, mendlujur, mengesum dan mengobras, seperti 

halnya yang disampaikan tutor menjahit Ibu Aminatuz Zuhria sebagai berikut: 

“tujuan saya yaitu mampu menyalurkan keterampilan yang saya 
punya kepada warga belajar, seperti halnya agar warga belajar 
mampu membuat pola pakaian dari kertas marmer, mampu 
merancang (menggambar) seperti halnya desainer, memotong 
kain yang akan dijahit menjadi baju, yang paling harus itu 
mampu menjahit dengan segala macam tipe jaitan, mendlujur 
kain, menegsum dan mengobras. Itu semua hal yang wajib 
dimiliki warga belajar sebelum keluar dari kursus menjahit di 
PKBM Citra Ilmu dan dinyatakan lulus”  
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Dalam strategi pembelajaran langsung dibutuhkan warga belajar yang memiliki 

pemikiran kritis. Dalam kursus menjahit di PKBM ini warga belajarnya antusias dan 

pemikirannya sangat kritis, seperti yang disampaikan Ibu Aminatuz Zuhria selaku 

tutor, penyataannya sebagai berikut: 

“saya memberikan pelatihan, contohnya memberikan gambar 
baju yang utuh, kemudian tugas warga belajar memecahkan 
gambar baju per bagian, seperti lengan, saku, dan sebagainya. 
Saya berfikir kalau mereka mampu  menyelesaikan tugas yang 
saya berikan berarti mereka mampu berpikir kritis, karena yang 
paling sulit dalam proses pembelajaran kursus menjahit di 
PKBM ini” 

Tujuan warga belajar mengikuti pembelajaran kursus ini yaitu untuk mendidik 

masyarakat untuk mencapai kompetensi diberbagai keterampilan dan 

menyalurkannya ke dunia kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. 

4.1.2.2 Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

  Strategi pembelajaran tak langsung berlawanan dengan strategi 

pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada warga 

belajar. Peranan tutor bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Seperti 

halnya strategi pembelajaran langsung, pihak PKBM belum mengetahui pengertian 

strategi pembelajaran tak langsung secara teoritis, sebagaimana telah diungkapkan 

oleh pengelola PKBM Bapak Moch Isman sebagai berikut: 

“berarti kalau strategi pembelajaran tak langsung ini hampir 
sama dengan  strategi pembelajaran langsung, berarti disini yang 
diterapkan adalah saat tutor hanya memberikan tugas, seperti 
memberikan gambar kepada warga belajar dan mereka 
memodifikasi sesuai keinginan dan apabila mereka kesulitan 
baru mereka tanya kepada tutor” 



�

�

86

Sedangkan keadaan warga belajar juga disampaikan oleh tutor menjahit Ibu 

Aminatuz Zuhria berikut: 

“saya disini hanya sebagai fasilitator mbak, menjawab 
pertanyaan dari warga belajar yang kesusahan, sedangkan warga 
belajarnya mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti saya 
memberikan contoh baju atau dalam bentuk gambar, tapi mereka 
memodifikasi sesuai yang mereka inginkan” 

Apabila warga belajar menghadapi kesusahan mereka akan mendiskusikan terlebih 

dahulu dengan teman sesama warga belajarnya, kemudian mereka akan menanyakan 

kepada tutor, seperti kesusahan menentukan ukuran yang dialami oleh salah satu 

warga belajar yang merupakan responden, berikut pernyataannya: 

“aku ki sok bingung mbak nek kon nentukke ukuran seng kudu 
pas karo ukuran liane, sakdurunge aku takon nang ibu aminatuz 
au mesti takon takonan karo koncoku” 

“saya sering kesusahan dalam menentukan ukuran yang harusnya 
sesuai dengan ukuran lainnya, sebelum saya menanyakan kepada 
ibu aminatuz terlebih dahulu saya mendiskusikan dengan teman 
saya yang sesama warga belajar” 

Keaktifan para warga belajarpun diakui oleh Ibu Aminatuz zuhria selaku tutor 

menjahit, walau awalnya mereka tidak memiliki minat yang utuh. Seperti halnya 

pernyataan beliau berikut ini: 

“mereka sangat aktif terutama fahmi sebagai salah satu warga 
belajar kursus ini, awalnya kebanyakan dari mereka kurang bisa 
membangkitkan semangat, kalau menurut saya mungkin itu 
memang belum dari hati, setelah lama kelamaan mungkin 
mereka merasa nyaman dengan kondisi disini, jadi mereka mulai 
enjoy dan mereka aktf dengan kata lain tidak malu-malu lagi” 

Hasil atau outcome dari warga belajar ini sangat ditegaskan, dalam artian warga 

belajar harus mampu dan menguasai materi-materi yang telah diberikan dan mampu 
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mempraktikkan dengan tepat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Moch 

Isman selaku penyelenggara: 

“warga belajar mampu menguasai materi yang diberikan, selain 
itu warga belajar juga mampu mengembangkan keterampilan 
yang telah diberikan oleh tutor, sedangkan outcome atau hasil 
dari strategi pembelajaran tak langsung adalah mereka harus 
mahir, faham, kalau memang belum bisa mereka tetap 
disini/kembali kesini untuk menanyakan hal yang belum 
difahami atau yang masih merasa sulit kepada tutor” 

4.1.2.3 Strategi Pembelajaran Interaktif 

  Strategi pembelajaran interaktif merupakan strategi pembelajaran yang pada 

proses pembelajaranannya menekankan pada diskusi atau sharing antar warga 

belajar. Pada proses pembelajaran kursus menjahit berbasis kewirausahaan di 

PKBM Citra Ilmu ini juga menerapkan strategi demikian, mulai dari sharing dalam 

pemecahan masalah yang dihadapi warga belajar hingga sharing untuk langkah 

kedepannya seperti peluang kerja. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Aminatuz 

Zuhria selaku tutor menjahit, berikut pernyataannya: 

“dalam proses pembelajaran saya membiasakan warga belajar 
untuk saling bertanya antar warga belajar, sehingga tercipta 
suasanya yang tidak tegang yang pada akhirnya mereka sharing 
tentang keluh kesah, pemecahan masalah dalam pembelajaran 
hingga planing kedepan, seperti mau lanjut kemana setelah 
selesai kursus, seperti itu mbak” 

Suatu sharing atau diskusi akan berjalan bila ada pokok bahasan yang akan dibahas 

atau materi yang diperbincangkan, Ibu Aminatuz Zuhria selalu memberikan materi 

dihari sebelumnya, seperti dalam pernyataan Beliau berikut ini: 
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“biasanya saya memberikan materi pada hari sebelum 
berjalannya strategi ini, dengan tujuan agar materi yang saya 
berikan bisa dipelajari terlebih dahulu oleh warga belajar, jadi 
ketika diskusi berlangsung mereka mengatahui pokok bahasan 
yang akan diperbincangkan” 

Dalam strategi ini tak lepas dari peran tutor, menurut salah satu warga belajar dalam 

kursus menjahit ini ibu aminatuz sangat baik dalam menyampaikan materi, seperti 

dalm pernyataannya berikut: 

“ibu ki nek nyampeke materi selalu tuntas mbak, nek ra do 
mudeng langsung kon takon, terus ibu ki mesti njelaske maneh, 
jarene ibu ki kon do takon nek ra mudeng, nek sesuk dicolke pas 
diskusi ndak ra mudeng” 

“ibu itu kalau menyampaikan selalu tuntas, kalau warga belajar 
tidak memahami langsung disuruh tanya, lalu ibu selalu 
menjelaskan lagi, katanya ibu disuruh tanya kalau tidak 
memahami, agar besok kalau waktu diskusi bisa berjalan dengan 
lancar”

4.1.2.4 Strategi pembelajaran empirik 

  Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada 

warga belajar, dan berbasis aktifis. Refleksi pribadi tentang pengalaman 

danformulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan 

faktor krisis dalam pembelajaran empirik yang efektif. 

  Kelebihan dari strategi in antara lain: (a) meningkatkan partisipasi warga 

belajar, (b) meningkatkan sifat kritis warga belajar, (c) meningkatkan analisis warga 

belajar, dapat menerapkan pembelajaran pada situasi yang lain. Namun kekurangan 

dari strategi ini adalah penekanan hanya pada proses bukan pada hasil, keamanan 

siswa, biaya yang mahal, dan memerlukan waktu yang panjang. 
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  Di dalam PKBM Citra Ilmu tidak menerapkan strategi empirik karena dalam 

proses pembelajaran kursus menjahit ini selalu mengutamakan keluaran warga 

belajar. Seperti halnya penyaluran tenaga kerja dan lain sebagainya, seperti 

pernyataan pengelola PKBM Bapak Moch Isman sebagai berikut: 

“seperti yang anda lihat mbak, kami disini sangat mengutamakan 
keluaran karena menurut kami warga belajar kursus disini karena 
ini mendapat keterampilan, selain itu yang mereka inginkan 
adalah pekerjaan karena kami selalu menyalurkan bakat mereka, 
seperti halnya jika mereka ingin bekerja di garment maka kami 
memberikan keterampilan untuk industri garment, proses ini 
kami lakukan pada saat merekrut warga belajar menjahit. Jadi 
menurut kami kalau keluarannya saja sudah baik pasti prosesnya 
juga baik” 

4.1.2.5 Strategi pembelajaran mandiri 

  Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk membangun inisiatif inividu, kemandirian dan peningkatan diri. 

Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh warga belajar dengan 

bantuan tutor. Perbedaan tingkat kemandirian warga belajar sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus sangat terlihat, seperti pernyataan dari Ibu Aminatuz Zuhria 

selaku tutor sebagai berikut: 

“sebelunya mereka masih harus dituntun oleh saya, intinya harus 
selalu didampingi, dan setelah lama kelamaan mereka berjalan 
sendiri. Tapi saya juga tetap harus mengawasi mereka” 

Semua proses akan berjalan dengan baik apabila direncanakan dengan matang-

matang, perencanaan yang dilakukan oleh pihak PKBM juga sangat matang dalam 

pembelajaran mandiri ini, seperti halnya yang telah disampaikan oleh tutor menjahit 

Ibu Aminatuz Zuhria sebagai berikut: 

“pada awalnya warga belajar Cuma main-main dalam mengikuti 
kursus ini, mereka ikut-ikutan teman lainnya, kami benar-benar 
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merencanakannya agar mereka mampu berdiri sendiri dalam 
artian mereka mampu tanpa orang lain” 

Pernyataan ini juga ditunjang dengan salah satu pernyataan dari warga belajar yaitu 

sebagai berikut: 

“Iyo mbak....aku pertamane mlebu rene ya gara-gara kui toh yati, 
nek ora gara-gara kepengen aku rak bakal ngerti njok melu 
kursus iki mbak, tapi saiki alhamdulillah aku wes iso ngawe 
klambi dewe mbak.....” 

“iya mbak....saya pertama masuk kesini ya karena teman saya 
yati, kalau bukan karena ingin seperti dia saya tidak mungkin 
ikut kursus menjahit disini mbak, tapi sekarang saya sudah bisa 
membuat baju sendiri mbak...” 

Strategi pembelajaran mandiri ini dikatakan berhasil apabila warga belajar mampu 

berdiri sendiri, mampu membuat pola sendiri, mampu memotong sendiri bagian 

bagian yang akan dijahit, seperti yang dipaparkan Ibu Aminatuz Zuhria sebagai 

berikut:

“cara ini dapat dikatakan berhasil apabila mereka mampu 
memritili tugas yang saya berikan yaitu pola yang saya buat 
kecil-kecil, sehingga mereka membuat dengan ukuran yang 
sebenarnya, sehingga mereka mampu mengukur, memotong dan 
membuat pola sendiri dengan ukuran yang sebenarnya” 
“cara ini dapat dikatakan berhasil apabila mereka mampu 
memecahkan tugas yang saya berikan yaitu pola yang saya buat 
kecil-kecil, sehingga mereka membuat dengan ukuran yang 
sebenarnya, sehingga mereka mampu mengukur, memotong dan 
membuat pola sendiri dengan ukuran yang sebenarnya” 

4.1.3 Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

  Pengertian dampak menurut KBBI adalah  benturan, pengaruh yang 

mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.  
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  Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah 

suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara 

apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (KBBI Online, 2014).

  Dalam PKBM Citra Ilmu dampak akan tibul karena adanya proses 

perkembangan warga belajar, tingkat perkembangan warga belajar kursus menjahit 

sangat drastis seperti yang disampaikan oleh Ibu Aminatuz Zuhria selaku tutor 

menjahit sebagai berikut: 

“.....dalam proses pembelajaran warga belajar sangat mampu 
menguasai materi dengan cepat dan mampu mengembangkan 
keterampilan mereka sesuai apa yang mereka bisa tanpa hanya 
terpaku dengan materi pokok yang saya berikan.....” 

Bukti dari keberhasilan warga belajar dalam menyelesaikan kursus menjahit dan 

mengaplikasikannya dibuktikan dengan pernyataan dari salah satu warga belajar 

yaitu sebagai berikut: 

“aku ki saiki wes iso ngawe rok terus gamis seng tak 
kombinasike karo broklat mbak, nek ono seng kon ngawekke 
aku klambi yo aku iso ngawekke sesuai permintaane pelangganq 
nang omah mbak walopun kadang nek aku raiso mesti aku moro 
rene neh takon mbek ibu....” 

“saya sekarang sudah bisa membuat rok dan gamis yang 
dikombinasikan dengan bruklat mbak, kalau ada yang menyusuh 
saya membuatkan baju saya juga bisa membuatkannya sesuai 
permintaan pelanggan dirumah mbak walaupun kadang-kadang 
kalau saya tidak bisa saya kembali lagi kesini dan menanyakan 
lagi ke ibu...” 

Pernyataan salah satu warga belajar tersebut juga didukung dengan pernyataan Ibu 

Aminatuz Zuhria sebagai berikut: 
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“.....mereka yang belum luluspun mampu membuka dan 
menerima jahitan dirumah mbak, kadang kalau mereka tidak bisa 
atau merasa kesusahan mereka pasti datang kesini dan 
menanyakan ke saya walau itu bukan jamnya kursus.....” 

Hasil atau keluaran warga belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu ini rata-rata 

menjdirikan usaha sendiri seperti membuka usaha jahit di rumah, selain itu juga ada 

yang bekerja di garment karena para industri garment telah bekerjasama dengan 

pihak PKBM sehingga PKBM hanya menyalurkan saja, ada juga yang magang di 

PKBM karena di PKBM mempunyai program KBU yaitu kelompok belajar usaha, 

hal ini didukung dengan pernyataan Bapah Much Isman selaku pengelola PKBM 

sebagai berikut: 

“....dari awal kan memang kami menanyai satu persatu dari 
mereka, nanti ujungnya mau bagaimana? Membuka usaha 
sendiri atau bekerja di garment atau bagaimana, dari jawaban 
mereka kami mulai mengarahkan sesuai keinginan mereka, 
selain itu kalau mereka ingin bekerja di garment maka pihak 
garment akan memberikan tawaran kepada warga belajar seperti 
yang mbak ikha lihat kemarin....” 

Selain itu juga ditemukan beberapa dampak negatif yaitu warga belajarada yang 

tidak tahan lama kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu, ini karena warga belajar 

keluar tanpa adanya alasan seperti pernyataan yang disampaikan oleh salah satu 

warga belajar sebagai berikut: 

“....ya ono mbak nek sing metu ki, mungkin awale emang rak 
nde niat mbak...kan kadang njait iki ya dipaksa seko pemerintah 
wong entuk dana, mungkin ya njok kepekso mbak, tapi kui 
metune ora dewe mbek, ngejak konco cedake...” 
“....ya ada yang keluar, mungkin awalnya mereka tidak 
mempunyai niat untuk belajar.... terkadang program menjahit ini 
berasal dari pemerinth dan mendapat dana dari pemerintah, 
mungkin ya  mereka terpaksa, tapi kalau mereka keluar 
tidaksendiri, mereka mengajak teman dekatnya....” 
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Sedangkan dampak dari masingmasing strategi itu sendiri ialah sebagai berikut: 

4.1.2.1 Strategi pembelajaran langsung: warga belajar lebih memahami dan 

meresapi materi yang diberikan tutor terhadap warga belajar, ini dibuktikan 

denganpernyataan yang disampaikan oleh salah satu warga belajar sebagai 

berikut:

“ibu ki pinter nyampeke materi kok mbak, nek ngendika ki jelas 
banget, otomatis aku langsung paham...” 
“ibu itu pandai dalam menyampaikan materi, kalau menjelaskan 
dengan cara berbicara jelas sekali, secara otomatis saya langsung 
faham....” 

4.1.2.2  Strategi pembelajaran tak langsung: dengan srtrategi ini warga belajar 

diharapkan mampu menyelesaikan tugasnya sendiri, dengan kata lain 

mereka mampu berdiri sendiri, seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Aminatuz Zuhria selaku tutor sebagai berikut: 

“....saya sangat senang kalau menggunakan strategi ini mbak, 
secara tidak langsung saya bisa mengetahui kemampuan warga 
belajar, agar nanti ketika mereka berwirausaha mampu 
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, dan alhamdulillah 
dampaknya cukup memuaskan...” 

4.1.2.3 Strategi pembelajara interaktif: dampak dari strategi ini sangat berimbas 

pada keberhasilan warga belajar dalam mengembangkan jiwa 

kewirausahaannya, karena yang dilakukan disini ialah sharing antar warga 

belajar, antara warga belajar dengan tutor atau malah kadang-kadang antara 

warga belajar dengan pengelola, seperti yang disampaikan bapak Moch 

Isman selaku pengelola sebagai berikut: 

“ disini selalu diadakan sharing, jadi ya lumayan membantu 
warga belajar dalam menentukan langkah kedepannya mbak. 
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Setidaknya mereka memiliki gambaran tentang apa yang harus 
mereka lakukan setelah ini....” 

4.1.2.4 Strategi Pembelajaran Mandiri: dampak dari strategi pembelajaran mandiri 

ialah warga belajar yang lebih bersikap mandiiri dan mampu 

mengembangkan serta mengapresiasikan keterampilannya. Sebagaimana 

yang disampaikan tutor sebagi berikut: 

“sikap mandirinya luar biasa, saya merasa dampak dari 
pembelajaran yang saya berikan ini sangat manjur mbak, mereka 
mandiri dalam bersikap dan dalam mengembangkan usahanya 
dirumah...” 

4.2 Pembahasan

4.2.1 Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

Hasil temuan terkait dengan strategi pembelajaran kursus menjahit berbasis 

penerapan kewirausahaan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Citra Ilmu Ungaran 

menggunakan 4 strategi yaitu: strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran 

tak langsung, strategi pembelajaran interaktif dan strategi pembelajaran mandiri. 

Sedangkan menurut Hamruni (2012:8-10) strategi pembelajaran di klasifikasikan 

menjadi 5 strategi, yaitu strategi pembelajaran langsung (direct intruction), tak 

langsung (indirect instruction), interaktif, mandiri, melalui pengalaman 

(experimental).

Pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan tidak 

menerapkan strategi pembelajaran empirik karena dalam kursus menjahit di PKBM 

Citra Ilmu ini selalu menekankan hasil yang memuaskan karena keluaran yang 
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berbobotlah yang menjadi tujuan diadakannya kursus menjahit ini, seperti halya 

yang telah disampaikan oleh pengelola PKBM Bapak Moch Isman sebagai berikut: 

“seperti yang anda lihat mbak, kami disini sangat mengutamakan 
keluaran karena menurut kami warga belajar kursus disini karena 
ini mendapat keterampilan, selain itu yang mereka inginkan 
adalah pekerjaan karena kami selalu menyalurkan bakat mereka, 
seperti halnya jika mereka ingin bekerja di garment maka kami 
memberikan keterampilan untuk industri garment, proses ini 
kami lakukan pada saat merekrut warga belajar menjahit. Jadi 
menurut kami kalau keluarannya saja sudah baik pasti prosesnya 
juga baik” 

Strategi pembelajaran menurut Gerlach dan Ely (dalam Hamdani : 2011 

adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan 

pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman belajar pada siswa. 

Strategi dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu: strategi pembelajaran 

langsung (direct intruction), tak langsung (indirect instruction), interaktif, mandiri, 

melalui pengalaman (experimental) (Hamruni,2012:8-10). Teori tersebut dapat 

dibuktikan dengan hasil temuan sebagai berikut: 

4.2.1.1 Strategi pembelajaran langsung 

Hasil penelitian berkaitan dengan strategi pembelajaran langsung di 

PKBM Citra Ilmu ditemukan bahwa PKBM Citra ilmu banyak 

menggunakan strategi pembelajaran langsung karena tutor sangat berperan 

dalam setiap pembelajaranannya. Tutor menyampaikan dan  menjelaskan 

materi yang diajarakan secara detail sehingga warga belajar dapat 
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memahami dengan cepat dan strategi ini lebih diminati warga belajar. Hal ini 

disampaikan oleh salah satu warga belajar menjahit di PKBM Citra Ilmu  

sebagai berikut: 

“ibuk ki pinter banget mbak nek menyampaikan materi, enggak 
lama juga kita langsung iso menangkapnya. Mudeng gitu lah 
mbak pokonya, sedikit yang tanya dan pas praktek kita bisa 
melaksanakan dengan baik, beda kalau pas kita hanya disuruh 
kerja sama nameng sebelume kita rak  dijelaske sek  materine, 
kita banyak seng tanya karena rak mudeng” 

“ibu itu pandai sekali dalam menyampaikan materi, tidak lama 
dalam menyampaikan kita sudah langsung menangkap apa yang 
diberikan.sedikit yang tanya dan waktu praktek pun kita bisa 
melaksanakan dengan baik, berbeda kalau waktu kita hanya 
disuruh bekerjasama namun sebelumnya kita tidak dijelaskan 
materinya terlebih dahulu, kita banya yang tanya karena tidak 
memahaminya.” 

Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi pembelajaran yang 

banyak diarahkan oleh tutor. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi 

atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung 

biasanya bersifat deduktif. 

Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan, 

namun ini memiliki kelemahan utama dalam mengembangkan kemampuan, 

proses dan sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan hubungan 

interpersonal serta belajar kelompok. Agar warga belajar dapat 

mengembangkan sikap dan pemikiran kritis, strategi pembelajaran langsung 

perlu dikombinasikan dengan strategi yang lain. 
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4.2.1.2  Strategi pembelajaran tak langsung 

Strategi pembelajaran tak langsung di PKBM Cita Ilmu biasanya 

diterapkan waktu warga belajar akan menghadapi ujian, tutor mencoba 

memberikan miniatur baju dan warga belajar dituntut untuk mampu 

memisahkan perbagian pakaian dan menjadikannya sesuai ukuran 

sebenarnya, sehingga hasilnya akan terlihat bila mereka mampu 

menyelesaikannya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Aminatuz 

Zuhria selaku tutor menjahit di PKBM Citra Ilmu sebagai berikut: 

“saya disini hanya sebagai fasilitator mbak, menjawab 
pertanyaan dari warga belajar yang kesusahan, sedangkan warga 
belajarnya mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti saya 
memberikan contoh baju atau dalam bentuk gambar, tapi mereka 
memodifikasi sesuai yang mereka inginkan” 

Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inkuiri, induktif, 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan penemuan. Berlawanan 

dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung 

umumnya berpusat pada warga belajar. Peranan tutor bergeser dari seorang 

penceramah menjadi fasilitator. Tutor mengelola lingkungan belajar dan 

memberikan kesempatan warga belajar untuk terlibat. 

Kelebihan dari strategi ini antara lain: (a) mendorong ketertarikan dan 

keingintahuan warga belajar, (b) menciptakan alternatif dan menyelesaikan 

masalah, (c) mendorong kreatif dan pengembangan keterampilan 

interpersonal dan keterampilan yang lain, (d) pemahaman yang lebih baik, 

(e) mengekspresikan pemahaman. Namun kekurangannya, strategi ini 
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memerlukan waktu panjang, outcome sulit diprediksi. Strategi pembelajaran 

ini juga tidak cocok apabila warga belajar perlu mengingat materi dengan 

cepat. 

4.2.1.3 Strategi pembelajaran interaktif 

Dalam kursus menjahit di PKBM ini menggunakan strategi ini dalam 

bentuk yang berbeda yaitu memberikan materi pada minggu sebelumnya dan 

pada minggu berikutnya warga belajar mendiskusikan materi yang telah 

diberikan dengan tujuan agar warga belajar lebih menguasai materi yang 

diberikan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Aminatuz Zuhria 

sebagai tutor menjahit di PKBM Citra Ilmu, sebagai berikut: 

“biasanya saya memberikan materi pada hari sebelum 
berjalannya strategi ini, dengan tujuan agar materi yang saya 
berikan bisa dipelajari terlebih dahulu oleh warga belajar, jadi 
ketika diskusi berlangsung mereka mengatahui pokok bahasan 
yang akan diperbincangkan” 

Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing diantara 

warga belajar. Diskusi dan sharing memberi kesempatann warga belajar 

untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, dan pengetahuan tutor atau 

temannya serta untuk membangun cara alternatif untuk berfikir dan 

merasakan. 

Kelebihan strategi ini antara lain: (a) warga belajar dapat belajar dari 

temannya dan tutor untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan-

kemampuan, (b) mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen 

yang rasional. Startegi pembelajaran interaktif memungkinkan untuk 



�

�

99

menjangkau kelompok-kelompok dan metode-metode interaktif. Hanya saja 

strategi ini sangat bergantung pada kwcakapan tutor dalam menyusun dan 

mengembangkan dinamika kelompok. 

4.2.1.4 Strategi pembelajaran empirik 

Dalam kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu tidak menerapkan strategi 

empirik dengan alasan PKBM Citra Ilmu lebih memfokuskan hasil yang 

akan dicapai karena PKBM ini berorientasi pada lulusan atau keluaran yang 

mampu berdiri sendiri untuk mengembangkan kemampuannya. Sebagaimana 

disampaikan oleh pengelola PKBM Bapak Moch Isman sebagai berikut: 

“seperti yang anda lihat mbak, kami disini sangat mengutamakan 
keluaran karena menurut kami warga belajar kursus disini karena 
ini mendapat keterampilan, selain itu yang mereka inginkan 
adalah pekerjaan karena kami selalu menyalurkan bakat mereka, 
seperti halnya jika mereka ingin bekerja di garment maka kami 
memberikan keterampilan untuk industri garment, proses ini 
kami lakukan pada saat merekrut warga belajar menjahit. Jadi 
menurut kami kalau keluarannya saja sudah baik pasti prosesnya 
juga baik” 

Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada 

warga belajar, dan berbasis aktifis. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan 

formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan 

faktor krisis dalam pembelajaran empirik yang efektif. 

Kelebihan dari strategi in antara lain: (a) meningkatkan partisipasi 

warga belajar, (b) meningkatkan sifat kritis warga belajar, (c) meningkatkan 

analisis warga belajar, dapat menerapkan pembelajaran pada situasi yang 

lain. Namun kekurangan dari strategi ini adalah penekanan hanya pada 
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proses bukan pada hasil, keamanan siswa, biaya yang mahal, dan 

memerlukan waktu yang panjang. 

4.2.1.5 Strategi pembelajaran mandiri 

Strategi pembelajaran mandiri yang diterapkan di PKBM Citra Ilmu 

bertujuan agar warga belajar mampu bersikap mandiri dan mampu berdiri 

sendiri ketika nanti berada didalam dunia kerja, strategi ini hampir sama 

dengan strategi pembelajaran tak langsung yaitu dengan cara memecahkan 

konsep baju yang sudah dibuat, menjadikan bentuk mini menjadi bentuk 

aslinya sesuai dengan ukuran sebenarnya, dengan tujuan agar warga belajar 

menjadi mandiri. Strategi ini berhasil apabila warga belajar mampu 

menyelesaikan permasalahan secara mandiri, sebagaimana dinyatakan oleh 

tutor menjahit Ibu Aminatuz Zuhria sebagai berikut: 

“cara ini dapat dikatakan berhasil apabila mereka mampu 
memritili tugas yang saya berikan yaitu pola yang saya buat 
kecil-kecil, sehingga mereka membuat dengan ukuran yang 
sebenarnya, sehingga mereka mampu mengukur, memotong dan 
membuat pola sendiri dengan ukuran yang sebenarnya” 
“cara ini dapat dikatakan berhasil apabila mereka mampu 
memecahkan tugas yang saya berikan yaitu pola yang saya buat 
kecil-kecil, sehingga mereka membuat dengan ukuran yang 
sebenarnya, sehingga mereka mampu mengukur, memotong dan 
membuat pola sendiri dengan ukuran yang sebenarnya” 

Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk membangun inisiatif inividu, kemandirian dan peningkatan 

diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh warga belajar 

dengan bantuan tutor. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman 
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atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Kelebihan dari pembelajaran ini 

adalah membentuk warga belajar yang mandiri dan bertanggungjawab. 

Kekurangan dari strategi ini adalah bila diterapkan kepada warga belajar 

yang belum dewasa, karena belum bisa belajar secara mandiri. 

4.2.2 Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

Dampak dalam strategi pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan 

kewirausahaan di Pusat Kegiata Belajar Masyarakat Citra Ilmu Ungaran dari hasil 

penelitian dan wawancara dengan pengelola PKBM dan Tutor menjahit 

menerangkan bahwa lulusan dari kursus menjahit ini selalu memuaskan, warga 

belajar memiliki sikap kemandirian yang meningkat bila dibandingkan denagn 

kemandiriannya sebelum mengikuti kursus menjahit. Selain itu keluaran dari warga 

belajar mampu mengembangkan keterampilannya seperti halnya mengikuti magang 

di PKBM Citra Ilmu, mendirikan wirausaha seperti menerima jahitan dari warga 

setempat, selain itu yang paling banyak adalah mereka bekerja di pabrik garment. 

Sehingga dapat dikatakan kursus menjahit memberikan dampak yang positif 

terhadap warga belajarnya, sebagaimana disampaikan oleh pengelola PKBM Citra 

Ilmu Bapak Moch Isman sebagai berikut: 

“....dari awal kan memang kami menanyai satu persatu dari 
mereka, nanti ujungnya mau bagaimana? Membuka usaha 
sendiri atau bekerja di garment atau bagaimana, dari jawaban 
mereka kami mulai mengarahkan sesuai keinginan mereka, 
selain itu kalau mereka ingin bekerja di garment maka pihak 
garment akan memberikan tawaran kepada warga belajar seperti 
yang mbak ikha lihat kemarin....” 
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Dampak menurut KBBI adalah  benturan, pengaruh yang  mendatangkan 

akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari 

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau 

hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang 

dipengaruhi. (KBBI Online, 2014).
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BAB V

PENUTUP

5. 1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

5.1.1 Strategi pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di 

PKBM Citra Ilmu menggunakan empat strategi meliputi strategi 

pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tak langsung, strategi 

pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran mandiri. 

5.1.1.1 Strategi pembelajaran langsung 

Strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra Ilmu ditemukan bahwa 

PKBM Citra ilmu banyak menggunakan strategi pembelajaran langsung 

karena tutor sangat berperan dalam setiap pembelajaranannya. Tutor 

menyampaikan dan  menjelaskan materi yang diajarakan secara detail 

sehingga warga belajar dapat memahami dengan cepat dan strategi ini lebih 

diminati warga belajar. 

5.1.1.2 Strategii pembelajaran tak langsung 

Strategi pembelajaran tak langsung di PKBM Cita Ilmu biasanya 

diterapkan waktu warga belajar akan menghadapi ujian, tutor mencoba 

memberikan miniatur baju dan warga belajar dituntut untuk mampu 

memisahkan perbagian pakaian dan menjadikannya sesuai ukuran sebenarnya, 

sehingga hasilnya akan terlihat bila mereka mampu menyelesaikannya. 



�

�

104

5.1.1.3 Strategi pembelajaran Interaktif 

Dalam kursus menjahit di PKBM ini menggunakan strategi interaktif 

dalam bentuk yang berbeda yaitu memberikan materi pada minggu 

sebelumnya dan pada minggu berikutnya warga belajar mendiskusikan materi 

yang telah diberikan dengan tujuan agar warga belajar lebih menguasai materi 

yang diberikan. 

5.1.1.4 Strategi Pembelajaran Empirik 

Strategi pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu tidak di terapkan 

karena pengertian dari teori strategi pembelajaran empirik adalah 

pengutamaan dari proses bukan keluaran atau hasil, sedangkan dalam kursus 

menjahit di PKBM Citra Ilmu lebih menekankan pada hasil, karena lebih 

meyakini bahwa ketika hasilnya memuaskan secara tidak langsung prosesnya 

juga memuaskan. 

5.1.1.5 Strategi pembelajaran mandiri 

Strategi pembelajaran mandiri yang diterapkan di PKBM Citra Ilmu 

bertujuan agar warga belajar mampu bersikap mandiri dan mampu berdiri 

sendiri ketika nanti berada didalam dunia kerja, strategi ini hampir sama 

dengan strategi pembelajaran tak langsung yaitu dengan cara memecahkan 

konsep baju yang sudah dibuat, menjadikan bentuk mini menjadi bentuk 

aslinya sesuai dengan ukuran sebenarnya, dengan tujuan agar warga belajar 

menjadi mandiri. 

5.1.2 Dampak dalam strategi pembelajaran kursus menjahit berbasis penerapan 

kewirausahaan di Pusat Kegiata Belajar Masyarakat Citra Ilmu Ungaran dari 
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hasil penelitian dan wawancara dengan pengelola PKBM dan Tutor menjahit 

menerangkan bahwa lulusan dari kursus menjahit ini selalu memuaskan, 

warga belajar memiliki sikap kemandirian yang meningkat bila 

dibandingkan denagn kemandiriannya sebelum mengikuti kursus menjahit. 

Selain itu keluaran dari warga belajar mampu mengembangkan 

keterampilannya seperti halnya mengikuti magang di PKBM Citra Ilmu, 

mendirikan wirausaha seperti menerima jahitan dari warga setempat, selain 

itu yang paling banyak adalah mereka bekerja di pabrik garment. Sehingga 

dapat dikatakan kursus menjahit memberikan dampak yang positif terhadap 

warga belajarnya. 

5. 2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa 
saran sebagai berikut : 

5.2.1 Penggabungan strategi dalam satu waktu pertemuan pembelajaran perlu 

dilakukan, karena suatu pembelajaran akan lebih bagus apabila tidak hanya 

menggunakan satu strategi dalam sekali pertemuan. Sebaiknya strategi 

pembelajaran empirik tetap dilakukan agar tidak hanya hasil atau keluaran 

yang diutamakan namun juga prosesnya, karena bagaimanapun proses 

merupakan bagian dari keberhasilan suatu pembelajaran.

5.2.2 Agar dampak yang diciptakan lebih memuaskan alangkah baiknya pihak 

PKBM diharapkan mampu memantau perkembangan warga belajar 

walaupun warga belajar sudah dinyatakan lulus dari kursus menjahit, karena 
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dengan cara tersebut maka akan terlihat hasil dari penerapan jiwa 

kewirausahaan.
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LAMPIRAN
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KISI – KISI INSTRUMEN 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 
PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 
SEMARANG

I. Instrumen Untuk Kepala atau Pengelola 

NO VARIABEL SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR NO.ITEM 

1. Strategi

Pembelajaran 

a. Strategi

Pembelajaran 

Langsung

b. Strategi

Pembelajaran 

Tak Langsung 

- Peran Tutor

- Informasi 

- Keterampilan 

- Pengembangan 

Sikap dan 

Pemikiran Kritis 

- Peran Warga 

Belajar 

- Peran Tutor 

- Pemecahan 

Masalah 

- Keaktifan Warga 

Belajar 

- Pengembangan 

1
2,3
4
5,6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17
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c. Strategi

Pembelajaran 

Interaktif 

d. Strategi

Pembelajaran 

Empirik 

e. Strategi

Pembelajaran 

Mandiri

Keterampilan 

- Keluaran/outcome 

- Diskui/Sharing

- Materi/Hasil yang 

didapat Warga 

Belajar 

- Kecakapan Tutor 

- Keaktifan Warga 

Belajar 

- Partisipasi Warga 

Belajar 

- Sikap Kritis 

Warga Belajar 

- Analisis Materi 

- Hasil

- Waktu

- Kemandirian 

Warga Belajar 

- Perencanaan  

18

19
20
21

22
23

24

25

26
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2. Dampak 

Strategi

Pembelajaran 

berbasis

Penerapan

Kewirausahaan 

Dampak 

positif/negatif 

- Perkembangan 

warga beajar 

- Hasil yang dicapai 

- Keluaran Warga 

Belajar (tindak 

lanjut) 
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KISI – KISI INSTRUMEN 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 
PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 
SEMARANG

II. Instrumen Untuk Tutor 

NO VARIABEL SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR NO.ITEM 

1. Strategi

Pembelajaran 

a. Strategi

Pembelajaran 

Langsung

b. Strategi

Pembelajaran 

Tak Langsung 

- Peran Tutor

- Informasi 

- Keterampilan 

- Pengembangan 

Sikap dan 

Pemikiran Kritis 

- Peran Warga 

Belajar 

- Peran Tutor 

- Pemecahan 

Masalah 

- Keaktifan Warga 

Belajar 

- Pengembangan 

1
2,3
4
5,6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17
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c. Strategi

Pembelajaran 

Interaktif 

d. Strategi

Pembelajaran 

Empirik 

e. Strategi

Pembelajaran 

Mandiri

Keterampilan 

- Keluaran/outcome 

- Diskui/Sharing

- Materi/Hasil yang 

didapat Warga 

Belajar 

- Kecakapan Tutor 

- Keaktifan Warga 

Belajar 

- Partisipasi Warga 

Belajar 

- Sikap Kritis 

Warga Belajar 

- Analisis Materi 

- Hasil

- Waktu

- Kemandirian 

Warga Belajar 

- Perencanaan  

18

19
20
21

22
23

24
25

26
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2. Dampak 

Strategi

Pembelajaran 

berbasis

Penerapan

Kewirausahaan 

Dampak 

positif/negatif 

- Perkembangan 

warga beajar 

- Hasil yang dicapai 

- Keluaran Warga 

Belajar (tindak 

lanjut) 
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KISI – KISI INSTRUMEN 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 
PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 
SEMARANG

III.Instrumen Untuk Warga Belajar 

NO VARIABEL SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR NO.ITEM 

1. Strategi

Pembelajaran 

a. Strategi

Pembelajaran 

Langsung

b. Strategi

Pembelajaran 

Tak Langsung 

- Peran Tutor

- Informasi 

- Keterampilan 

- Pengembangan 

Sikap dan 

Pemikiran Kritis 

- Peran Warga 

Belajar 

- Peran Tutor 

- Pemecahan 

Masalah 

- Keaktifan Warga 

Belajar 

- Pengembangan 

1
2,3
4
5,6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17
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c. Strategi

Pembelajaran 

Interaktif 

d. Strategi

Pembelajaran 

Empirik 

e. Strategi

Pembelajaran 

Mandiri

Keterampilan 

- Keluaran/outcome 

- Diskui/Sharing

- Materi/Hasil yang 

didapat Warga 

Belajar 

- Kecakapan Tutor 

- Keaktifan Warga 

Belajar 

- Partisipasi Warga 

Belajar 

- Sikap Kritis 

Warga Belajar 

- Analisis Materi 

- Hasil

- Waktu

- Kemandirian 

Warga Belajar 

- Perencanaan  

18

19
20
21

22
23

24
25

26
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2. Dampak 

Strategi

Pembelajaran 

berbasis

Penerapan

Kewirausahaan 

Dampak 

positif/negatif 

- Perkembangan 

warga beajar 

- Hasil yang dicapai 

- Keluaran Warga 

Belajar (tindak 

lanjut) 
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PANDUAN WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap  : 

Umur    : 

Alamat    : 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan   : 

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi pembelajaran 

langsung?Seperti apakah penerapannya? 

1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

KEPALA / PENGELOLA PKBM CITRA ILMU 



�

�

121

1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

2.4 Apabila  ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan keterampilan 

yang diberikan oleh tutor? 
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2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan warga 

belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar? 

3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi  dalam 

pembelajaran interaktif? 

4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan warga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 
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4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 

5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra 

Ilmu? 

6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 
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PANDUAN WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap  : 

Umur    : 

Alamat    : 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan   : 

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi pembelajaran 

langsung?Seperti apakah penerapannya? 

1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

TUTOR MENJAHIT di PKBM CITRA ILMU 
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1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

2.4 Apabila  ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan 

keterampilan yang diberikan oleh tutor? 
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2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan 

warga belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar ? 

3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi  dalam 

pembelajaran interaktif? 

4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan wrga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 
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4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 

5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM 

Citra Ilmu? 

6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 
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PANDUAN WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap  : 

Umur    : 

Alamat    : 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan   : 

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi pembelajaran 

langsung?Seperti apakah penerapannya? 

1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

WARGA BELAJAR KURSUS MENJAHIT di PKBM CITRA ILMU 
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1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

2.4 Apabila  ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan keterampilan 

yang diberikan oleh tutor? 
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2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan warga 

belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar ? 

3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi  dalam 

pembelajaran interaktif? 

4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan wrga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 
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4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 

5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra 

Ilmu? 

6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap : Moch Isman 

Umur    : 61 Tahun  

Alamat : Jl. Brigjend. Sudiarto No. 32 Ungaran 

 Ds. Karanganyar RT. 2 / RW. II Kel. Ungaran 

Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang. 50511 

Pendidikan Terakhir  : PGA 

Pekerjaan   : Kepala PKBM 

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi pembelajaran 

langsung?Seperti apakah penerapannya? 

Jawab :  Saya belum mudeng mbak, bisa minta tolong dijelaskan 

terlebih dahulu, mungkin berbeda arti dengan yang ada disini. 

1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

KEPALA / PENGELOLA PKBM CITRA ILMU 
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Jawab :  Sepertinya tutor disini sangat berperan penting, karena tutor 

lebih banyak menerangkan materi yang harus disampaikan. 

1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

Jawab :  Menyampaikan dengan baik. 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

Jawab :  Iya karena warga belajar pernah bercerita kalau lebih enak 

ketika ibu menerangkan. 

1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

Jawab :  Semua keterampilan tapi dalam bentuk teori. 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab :  Warga belajar diberi beberapa point materi dan ketika mereka 

mampu merespon, menangkap dan mengembangkan materi 

yang diberikan berarti mereka kritis. 

1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab :  Lebih meningkat bila dibandingkan dengan awal mula mereka 

masuk. 
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2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

Jawab :  Warga belajar diberikan tugas berbentuk baju yang sudah jadi, 

kemudian mereka menjahit baju yang sama dengan contohnya.  

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab :  Mereka aktif dan patuh dengan apa yang ditugaskannya. 

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab :  Tutor disini sebagai fasilitator, ketika warga belajar kesulitan 

mereka akan bertanya kepada tutor. 

2.4 Apabila ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

Jawab : Mereka langsung menanyakan kepada tutor. 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : Lumayan aktif, tidak malu bertanya jika kesusahan dan 

mencoba menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan keterampilan 

yang diberikan oleh tutor? 
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Jawab : Sangat mampu, karena mereka mengapresiasikan bakatnya 

dengan mengembangkan model baju yang mereka jahit. 

2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : Mereka mampu nengembangkan keterampilan mereka, seperti 

mendisain dan menjahit baju sesuai dengan kreatifitas mereka. 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan warga 

belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

Jawab : Mendiskusikan kesulitan yang dialami, dalam kata lain berbagi 

ilmu. 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar? 

Jawab : Menyampaikan materi dengan tanya jawab, strategi ini harus 

menciptakan suasana kekeluargaan, sehingga bener-bener 

nonformal. 

3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi dalam 

pembelajaran interaktif? 

Jawab :  Tutor menyampaikan dengan lugas seperti strategi 

pembelajaran langsung karena ini juga tatap muka. 
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4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

Jawab : Disini tidak ada strategi pembelajaran yang seperti itumbek, 

disini mengutamakan hasil karena kalau hasinya oke 

InsyaAllah keluaranya juga oke. 

4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan warga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 

4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 

5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

Jawab : Dulu awalnya mereka belum mampu menyelesaikan masalah 

yang diberikan, setelah mereka mengikuti kursus mereka 
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mampu menyelesaikannya sendiri, secara otomatis itu 

dinamakan mandiri. 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : Biasanya tutor menyiapkan miniatur baju dan menyuruh warga 

belajar untuk memotong-motong bagian baju dan warga belajar 

harus menyesuaikan dengan ukuran baju sebenarnya. 

5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 

Jawab : Ketika mereka mampu menjahit baju sendiri dan mendesain 

baju dengan kreatifitas warga belajar sendiri tanpa bantuan 

tutor ataupun orang lain. 

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : Mereka sangat berkembang, pada awalnya mereka ragu dengan 

kemampuan yang telah dimiliki tetapi pada akhirnya mereka 

sanggup menerima pesanan baju dari pelanggan hingga mereka 

mampu membuka jasa menjahit dirumah masing-masing, selain 
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itu beberapa warga belajar juga mampu bekerja digarment yang 

telah menawarkan kesempatan kerja kepada warga belajar. 

6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : Mereka mampu menjahit baju, mendesain baju dan mampu 

bekerja di garment. 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : Mereka bermacam-macam mbak, kita disini juga mengarahkan 

seperti tujuan awal mereka, ada yang pada akhirnya bekerja 

digarment, membuka jasa menjahit dirumah, dan ada juga yang 

magang di PKBM ini. 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap  : Aminatuz Zuhria  

Umur    : 53 Tahun 

Alamat :Jl. Brigjend. Sudiarto No. 32 Ungaran 

 Ds. Karanganyar RT. 2 / RW. II Kel. Ungaran 

Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang. 50511 

Pendidikan Terakhir  : SLTA 

Pekerjaan   : Tutor menjahit  

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi 

pembelajaran langsung?Seperti apakah penerapannya? 

Jawab : Penerapan disini beda dengan penerapan di sekolah formal 

mbak, tapi dalam intinyajuga sama, sam-sama tutor berperan 

aktif dalam proses pembelajaran, lebih sering saya yang 

ceramah. 

TUTOR MENJAHIT di PKBM CITRA ILMU 
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1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

Jawab :  Saya lebih berperan aktif, lebih banyak ngomong karena 

penyampaian materi. 

1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

Jawab : Lebih condong seperti pemberi manfaat, menyampaikan 

dengan sedetail-detailnya materi yang diajarkan. 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

Jawab :  Ya 

1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

Jawab :  Membuat pola, merancang gambar, memotong kain, menjahit, 

type-type jahitan, mendlujur, mengesum, mengobras. 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : memberikan miniatur gambar terus warga belajar 

memritili/memecahkan sesuai bagian dan membuat ukuran 

yang sebenarnya. 
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1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : ketika disuruh memecahkan masalah mereka mampu dan 

terbukti mereka kritis.  

2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

Jawab : memberikan tugas dan mendampingi warga belajar 

menyelesaikan tugasnya. 

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : mengingat kembali teori yang dulu telah diberikan, kalau bisa 

memecahkan berarti mereka sudah paham.  

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : sebagai fasilitator, kalau ada yang tanya ya saya jawab. 

2.4 Apabila  ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

Jawab : seringnya masalah yang dihadapi warga belajar itu menentukan 

ukuran sebenarnya, maka penyelesaiannya adalah saya 
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memberikan contoh terlebih dahulu, sehingga warga belajar 

dapat mengikuti. 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : aktif sekali, awalnya mereka ragu, dan saya sebagai tutor terus 

menerus meyakinkannya. 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan 

keterampilan yang diberikan oleh tutor? 

Jawab : mampu. 

2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : sampai mahir, faham, kalau memang belum bisa mereka tetap 

disini/ kembali kesini menanyakan hal yang merasa susah. 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan 

warga belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

Jawab : selalu berjalan dengan baik, terjadi diskusi ketika warga belajar 

menemukan masalah dalam pembelajaran. 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar ? 

Jawab : saya menyampaikan materi pada hari sebelumnya, dan warga 

mengulangi materi tersebut dengan cara berdiskusi. 
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3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi  dalam 

pembelajaran interaktif? 

Jawab : saya mencoba menyampaikan materi dengan tuntas, sampai 

warga belajar mampu menguasainya dan dan warga belajar 

mampu membahasnya dikemudian hari. 

4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

Jawab : Maaf mbak disini mengutamakan keluaran atu hasil karena 

dengan hasil yang memuaskan inyaAllah prosesnya berjalan 

dengan mulus. 

4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan wrga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 

4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 
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5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

Jawab : mereka lebih mandiri terbuktu mereka semakin menguasai 

materi tanpa bertanya. 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : tidak ada yang penting saya telah menyampaikan materi dengan 

tuntas.

5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 

Jawab : ketika mereka mampu menjahit sendiri tanpa tanya dengan 

tutor atau warga belajar lainnya. 

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab :  lebih bisa dan mampu menjahit dan mereka selalu berfikiran 

bakal berwirausaha sendiri dirumah. 
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6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab :  mampu menerima jahitan lagi, tanpa tanya kembali kesini dan 

kalau mereka tidak kembali kesini berarti mereka telah berhasil 

dan mampu. 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : ada yang di garment, ada yang magang disini dan ada juga yang 

setelah lama magang disini akhirnya berani mendirikan usaha 

sendiri dirumah, selain itu ada yang langsung membuka usaha 

dirumah. 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap  : Fahmi Liswiningrum 

Umur    : 19 Tahun 

Alamat : Dusun Ngembik, Desa Kramat 

  Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pekerjaan   : Kuliah di UT dan Kursus 

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi pembelajaran 

langsung?Seperti apakah penerapannya? 

Jawab : Tidak, tapi setelah dijelaskan saya baru tau, ya kalau tutor 

sedang menjelaskan materi. 

1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

WARGA BELAJAR KURSUS MENJAHIT di PKBM CITRA ILMU 
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Jawab : bagus, langsung mudeng, kalau tidak mudeng pun bisa 

langsung tanya. 

1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

Jawab : ibu pinter banget dalam menyampaikan materi dan sayapun 

langsung mudeng. 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

Jawab : iya 

1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

Jawab :  Membuat pola, merancang gambar, memotong kain, menjahit, 

type-type jahitan, mendlujur, mengesum, mengobras. 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan dengan teliti. 

1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : saya lebih menguasai materi mbak setelah lama kelamaan, 

dibandingkan dengan awal mula. 
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2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

Jawab : ibu tutor memberikan tugas kepada kita, terus kita 

mengerjakannya, kalau tidak bisa boleh tanya kembali ke tutor. 

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab :  aktif dan tanggap terhadap tugas. 

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : sebagai tempat bertanya kalau kami kesusahan. 

2.4 Apabila ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

 Jawab : saya tanya dulu kepada teman, kalau emang teman tidak bisa ya 

saya tanya kepada tutor. 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

 Jawab : saya sangat aktif, apabila dikasih tugas langsung dikerjakan. 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan keterampilan 

yang diberikan oleh tutor? 

Jawab : mampu. 
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2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : alhamdulillah bagus. 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan warga 

belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

Jawab : tanya jawab seperti diskusi pada dasarnya. 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar ? 

Jawab : memberikan materi seminggu sebelum diadakannya diskusi 

atau sharing. 

3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi  dalam 

pembelajaran interaktif? 

Jawab : sangat cakap ibu dalam menyampaikan materi, hingga kita 

mudeng.

4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

Jawab : katanya disini itu mengutamakan hasil, tapi prosesnya juga 

sudah bagus kok. 
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4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan wrga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 

4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 

5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

Jawab : lebih bisa menyelesaikan tugas secara mandiri. 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : saya belajar terlebih dahulu agar pas dilepas sama tutor saya 

bisa mengerjakannya sendiri. 

5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 
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Jawab : ketika saya mampu menyelesaikan segala macam tugas yang 

diberikan tutor. 

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab :  alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. 

6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : dulu saya menjahit hanya main-main saja, tetapi setelah 

mengikuti kursus sampai detik ini saya alhamdulillah sudah 

bisa membuat rok dan gamis sendiri. 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : saya ingin mendirikan usaha sendiri dirumah, karena ibu saya 

juga menjahit. 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap  : Aprilia Ristiana 

Umur    : 21 Tahun 

Alamat : Trimulya RT 03/01 Kecamatan Kayen  

  Kabupaten Pati KM 17 

Pendidikan Terakhir  : SMP 

Pekerjaan   : 

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi pembelajaran 

langsung?Seperti apakah penerapannya? 

Jawab : Tidak, tapi setelah dijelaskan saya baru tau, ya kalau tutor 

banyak menjelaskan tentang materi kursus menjahit. 

1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : bagus,  kalau tidak mudeng boleh tanya dan langsung dijawab. 

WARGA BELAJAR KURSUS MENJAHIT di PKBM CITRA ILMU 
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1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

Jawab : tutor pinter banget dalam menyampaikan materi dan sayapun 

langsung mudeng. 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

Jawab : iya 

1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

Jawab :  Membuat pola, type-type jahitan, mendlujur, mengesum, 

merancang gambar, memotong kain, menjahit, mengobras. 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : harus bisa menerima materi yang diberikan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan dengan teliti. 

1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : lebih mudeng dari pada pertemuan pertama. 
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2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

Jawab : tutor memberikan tugas kepada kita, terus kita 

mengerjakannya, kalau tidak bisa boleh tanya kembali ke tutor. 

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab :  aktif dalam menyelesaikan tugas,kalau tidak bisa langsung 

bertanya kepada tutor. 

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : memberikan tugas dengan ilustrasi yang jelas. 

2.4 Apabila ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

 Jawab : bertanya kepada teman, kalau tetap belum bisa ya bertanya 

kepada tutor. 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

 Jawab : aktif karena mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan keterampilan 

yang diberikan oleh tutor? 

Jawab : mampu 
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2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : memuaskan karena baru sampai sekarang saja saya sudah bisa 

membuat pakaian untuk kakak saya. 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan warga 

belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

Jawab : diberi materi oleh tutor karena materi itu menjadi bahan untuk 

mengobrol atau diskusi 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar ? 

Jawab : memberikan materi sebelum berdiskusi.  

3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi  dalam 

pembelajaran interaktif? 

Jawab : sangat cakap sekali dan saya langsung mudeng. 

4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

Jawab : kata pak isman pada awal saya mau mendaftar itu disini 

mengutamakan keluaran, bukan prosesnya, tetapi ternyata 

dalam prosesnya setelah saya mengalami juga bagus. 
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4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan wrga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 

4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 

5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

Jawab : mampu menjahit baju tanpa bantuan tutor. 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : tidak dengan perencanaan katena yang dibutuhkan hanyalah 

penguasaan materi, kalau saya sudah bisa menguasai materi 

tentu saja saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tutor. 
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5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 

Jawab : ketika saya mampu menjahit beragam baju dan celana atau 

bawahan.

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab :  alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. 

6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : dulu saya menjahit hanya main-main saja, tetapi setelah 

mengikuti kursus sampai detik ini saya alhamdulillah sudah 

bisa membuat rok dan gamis sendiri. 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : saya ingin bekerja digarment. 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap  : Isnu Prabowo 

Umur    : 18 Tahun 

Alamat : Giriharjo Gunung Gajah Bayat Klaten 

Pendidikan Terakhir  : SMK 

Pekerjaan   : 

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi pembelajaran 

langsung?Seperti apakah penerapannya? 

Jawab : Tidak, tapi setelah dijelaskan saya baru tau, ya kalau tutor 

sedang menjelaskan materi. 

1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : bagus, langsung mudeng, kalau tidak mudeng pun bisa 

langsung tanya. 

WARGA BELAJAR KURSUS MENJAHIT di PKBM CITRA ILMU 
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1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

Jawab : ibu pinter banget dalam menyampaikan materi dan sayapun 

langsung mudeng. 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

Jawab : iya 

1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

Jawab :  Membuat pola, merancang gambar, memotong kain, menjahit, 

type-type jahitan, mendlujur, mengesum, mengobras. 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan dengan teliti. 

1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : saya lebih menguasai materi mbak setelah lama kelamaan, 

dibandingkan dengan awal mula. 
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2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

Jawab : tutor memberikan tugas kepada kita, terus kita 

mengerjakannya, kalau tidak bisa boleh tanya kembali ke tutor. 

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab :  aktif dalam menyelesaikan tugas,kalau tidak bisa langsung 

bertanya kepada tutor. 

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : memberikan tugas dengan ilustrasi yang jelas. 

2.4 Apabila ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

 Jawab : bertanya kepada teman, kalau tetap belum bisa ya bertanya 

kepada tutor. 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

 Jawab : aktif karena mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan keterampilan 

yang diberikan oleh tutor? 

Jawab : mampu 
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2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : memuaskan karena baru sampai sekarang saja saya sudah bisa 

membuat pakaian untuk saya sendiri. 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan warga 

belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

Jawab : diberi materi oleh tutor karena materi itu menjadi bahan untuk 

mengobrol atau diskusi 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar ? 

Jawab : memberikan materi sebelum berdiskusi.  

3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi  dalam 

pembelajaran interaktif? 

Jawab : sangat cakap sekali dan saya langsung mudeng. 

4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

Jawab : Maaf mbak disini mengutamakan keluaran atu hasil karena 

dengan hasil yang memuaskan inyaAllah prosesnya berjalan 

dengan mulus. 
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4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan wrga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 

4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 

5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

Jawab : mampu menjahit baju tanpa bantuan tutor. 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : tidak dengan perencanaan katena yang dibutuhkan hanyalah 

penguasaan materi, kalau saya sudah bisa menguasai materi 

tentu saja saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tutor. 
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5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 

Jawab : ketika saya mampu menjahit beragam baju dan celana atau 

bawahan.

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab :  alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. 

6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : dulu saya menjahit hanya main-main saja, tetapi setelah 

mengikuti kursus sampai detik ini saya alhamdulillah sudah 

bisa membuat rok dan gamis sendiri. 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : saya ingin mendirikan usaha sendiri dirumah, kalau memang 

belum bisa saya ingin mengikuti magang di PKBM ini. 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap  : Erna Riswanty 

Umur    : 32 Tahun 

Alamat : Jalan Legoksari Utara No. 94  

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi pembelajaran 

langsung?Seperti apakah penerapannya? 

Jawab : Tidak, tapi setelah dijelaskan saya baru tau, ya kalau tutor 

sedang menjelaskan materi. 

1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : bagus, langsung mudeng, kalau tidak mudeng pun bisa 

langsung tanya. 

WARGA BELAJAR KURSUS MENJAHIT di PKBM CITRA ILMU 
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1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

Jawab : ibu pinter banget dalam menyampaikan materi dan sayapun 

langsung mudeng. 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

Jawab : iya 

1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

Jawab :  Membuat pola, merancang gambar, memotong kain, menjahit, 

type-type jahitan, mendlujur, mengesum, mengobras. 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan dengan teliti. 

1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : saya lebih menguasai materi mbak setelah lama kelamaan, 

dibandingkan dengan awal mula. 
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2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

Jawab : tutor memberikan tugas kepada kita, terus kita 

mengerjakannya, kalau tidak bisa boleh tanya kembali ke tutor. 

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab :  aktif dalam menyelesaikan tugas,kalau tidak bisa langsung 

bertanya kepada tutor. 

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : memberikan tugas dengan ilustrasi yang jelas. 

2.4 Apabila ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

 Jawab : bertanya kepada teman, kalau tetap belum bisa ya bertanya 

kepada tutor. 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

 Jawab : aktif karena mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan keterampilan 

yang diberikan oleh tutor? 

Jawab : mampu 
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2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : memuaskan karena baru sampai sekarang saja saya sudah bisa 

membuat pakaian untuk saya sendiri. 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan warga 

belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

Jawab : diberi materi oleh tutor karena materi itu menjadi bahan untuk 

mengobrol atau diskusi 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar ? 

Jawab : memberikan materi sebelum berdiskusi.  

3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi  dalam 

pembelajaran interaktif? 

Jawab : sangat cakap sekali dan saya langsung mudeng. 

4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

Jawab :  

4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan wrga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 
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4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 

4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 

5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

Jawab : mampu menjahit baju tanpa bantuan tutor. 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : tidak dengan perencanaan katena yang dibutuhkan hanyalah 

penguasaan materi, kalau saya sudah bisa menguasai materi 

tentu saja saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tutor. 

5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 
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Jawab : ketika saya mampu menjahit beragam baju dan celana atau 

bawahan.

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab :  alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. 

6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : dulu saya menjahit hanya main-main saja, tetapi setelah 

mengikuti kursus sampai detik ini saya alhamdulillah sudah 

bisa membuat rok dan gamis sendiri. 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : saya ingin mendirikan usaha sendiri dirumah, karena ibu saya 

juga menjahit. 
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HASIL WAWANCARA MENDALAM 

STRATEGI PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT BERBASIS 

PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR 

MASYARAKAT (PKBM) CITRA ILMU UNGARAN KABUPATEN 

SEMARANG

IDENRITAS RESPONDENT 

Nama Lengkap  : Aji Setiyawan  

Umur    : 25 Tahun 

Alamat : Glepung Rt 04/09 

Pendidikan Terakhir  : SMP 

Pekerjaan   : Swasta 

1. Strategi Pembelajaran Langsung 

1.1 Secara teoritis apakah saudara mengetahui arti dari strategi pembelajaran 

langsung?Seperti apakah penerapannya? 

Jawab : Tidak, tapi setelah dijelaskan saya baru tau, ya kalau tutor 

sedang menjelaskan materi. 

1.2 Bagaimana peran tutor menjahit dalam pembelajaran secara langsung di 

PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : bagus, langsung mudeng, kalau tidak mudeng pun bisa 

langsung tanya. 

WARGA BELAJAR KURSUS MENJAHIT di PKBM CITRA ILMU 
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1.3 Seperti apakah tutor dalam menyampaikan informasi  kepada warga 

belajar secara langsung? 

Jawab : ibu pinter banget dalam menyampaikan materi dan sayapun 

langsung mudeng. 

1.4 Apakah pembelajaran secara langsung/tatap muka lebih dipahami oleh 

warga belajar? 

Jawab : iya 

1.5 Keterampilan apa saja yang dapat disampaikan dalam proses 

pembalajaran langsung (tatap muka) kepada warga belajar? 

Jawab :  Membuat pola, merancang gambar, memotong kain, menjahit, 

type-type jahitan, mendlujur, mengesum, mengobras. 

1.6 Bagaimana cara mengembangkan sikap dan pemikiran kritis warga 

belajar kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan dengan teliti. 

1.7 Bagaimana perkembangan sikap dan pemikiran kritis warga belajar 

kursus menjahit dalam strategi pembelajaran langsung di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : saya lebih menguasai materi mbak setelah lama kelamaan, 

dibandingkan dengan awal mula. 
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2. Strategi Pembelajaran Tak Langsung 

2.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran tak langsung dalam 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu 

ini?

Jawab : tutor memberikan tugas kepada kita, terus kita 

mengerjakannya, kalau tidak bisa boleh tanya kembali ke tutor. 

2.2 Dalam strategi pembelajaran tak langsung, bagaimana peran warga 

belajar kursus menjahit di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab :  aktif dalam menyelesaikan tugas,kalau tidak bisa langsung 

bertanya kepada tutor. 

2.3 Seperti apakah peran tutor menjahit dalam strategi pembelajaran tak 

langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : memberikan tugas dengan ilustrasi yang jelas. 

2.4 Apabila ada masalah dalam pembelajaran, bagaimana pemecahan 

masalahnya? 

 Jawab : bertanya kepada teman, kalau tetap belum bisa ya bertanya 

kepada tutor. 

2.5 Seperti apakah keaktifan warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

 Jawab : aktif karena mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

2.6 Mampukah warga belajar kursus menjahit mengembangkan keterampilan 

yang diberikan oleh tutor? 

Jawab : mampu 
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2.7 Bagaimana hasil/outcome warga belajar kursus menjahit dalam strategi 

pembelajaran tak langsung di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : memuaskan karena baru sampai sekarang saja saya sudah bisa 

membuat pakaian untuk saya sendiri. 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

3.1 Seperti apakah diskusi/sharing yang dilakukan antara tutor dengan warga 

belajar maupun antar warga belajar dalam strategi pembelajaran 

Interaktif? 

Jawab : diberi materi oleh tutor karena materi itu menjadi bahan untuk 

mengobrol atau diskusi 

3.2 Seperti apakah cara tutor menyampaikan materi kepada warga belajar ? 

Jawab : memberikan materi sebelum berdiskusi.  

3.3 Bagaimana kecakapan tutor menjahit menyampaikan materi  dalam 

pembelajaran interaktif? 

Jawab : sangat cakap sekali dan saya langsung mudeng.  

4. Strategi Pembelajaran Empirik 

4.1 Seperti apakah penerapan strategi pembelajaran empirik dalam kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu ini? 

Jawab : katanya disini mengutamakan keluaran kok. 

4.2 Dalam pembelajaran empirik, bagaimana keaktifan wrga belajar kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 
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4.3 Seperti apakah partisipasi warga belajar kursus menjahit dalam 

pembelajaran empirik di PKBM Citra Ilmu? 

4.4 Mampukah warga belajar kursus menjahit bersifat kritis dalam 

pembelajaran empirik? 

4.5 Mampukah warga belajar menganalisis semua materi yang diberikan 

oleh tutor selama pembelajaran empirik berlangsung? 

4.6 Seperti apa tingkat keberhasilan warga belajar dalam pembelajaran 

empirik? 

5. Strategi Pembelajaran Mandiri 

5.1 Bagaimanakah tingkat kemandirian warga belajar setelah diadakannya 

pebelajaran mandiri, bagaimana jika dibandingkan dengan sebelum 

diadakannya pembelajaran mandiri? 

Jawab : mampu menjahit baju tanpa bantuan tutor. 

5.2 Seperti apakah perencanaan yang dilakukan sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran mandiri dalam kursus menjahit di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab : tidak dengan perencanaan katena yang dibutuhkan hanyalah 

penguasaan materi, kalau saya sudah bisa menguasai materi 

tentu saja saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tutor. 

5.3 Keadaan yang seperti apa apabila dikatakan berhasil dalam paksanaan 

kursus menjahit dengan menggunakan strategi pembelajaran mandiri? 
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Jawab : ketika saya mampu menjahit beragam baju dan celana atau 

bawahan.

6. Dampak Strategi Pembelajaran Kursus Menjahit Berbasis Penerapan 

Kewirausahaan 

6.1 Bagaimana perkembangan warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti 

kursus menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra 

Ilmu? 

Jawab :  alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. 

6.2 Seperti apakah kemampuan warga belajar setelah mengikuti kursus 

menjahit berbasis penerapan kewirausahaan di PKBM Citra Ilmu? 

Jawab : dulu saya menjahit hanya main-main saja, tetapi setelah 

mengikuti kursus sampai detik ini saya alhamdulillah sudah 

bisa membuat rok dan gamis sendiri. 

6.3 Bagaimana keluaran warga belajar, apakah mendirikan usaha 

dirumah/disalurkan dan bekerja di pabrik/mengikuti magang di PKBM 

Citra Ilmu? 

Jawab : saya ingin bekerja di garmen karena rumah saya dekat dengan 

pabrik garment. 
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DOKUMENTASI GAMBAR 

Warga belajar sedang melakukan praktik menjahit 

Warga belajar sedang melakukan uji kompetensi 
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Penawaran kerja dari salah satu PT di Kabupaten Semarang kepada warga 
belajar

Wawancara dengan pengelola PKBM 


