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ABSTRAK 

 

Husein, Ahmad. 2016. Pembelajaran Kursus Menjahit di Lembaga Kursus dan 

Pelatihan (LKP) Nissan Fortuna Kabupaten Kudus. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Non Formal. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd. 

Kata Kunci : pembelajaran, kursus menjahit, LKP Nissan Fortuna 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi pada kenyataan pentingnya kursus 

menjahit bagi kaum perempuan yang ingin mempunyai keterampilan untuk 

berwirausaha sendiri. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai salah satu 

bentuk pendidikan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Proses pembelajaran kursus 

menjahit di LKP Nissan Fortuna. 2) Faktor yang menghambat pembelajaran 

kursus menjahit di LKP Nissan Fortuna. Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) 

Untuk mendeskripsikan pembelajaran kursus menjahit di LKP Nissan Fortuna. 2) 

Mengetahui hambatan dalam pembelajaran kursus menjahit di LKP Nissan 

Fortuna. 

Pendekatan penelitian kualitatif. Subyek penelitian terdiri atas 1 orang 

pengelola lembaga, 1 orang instruktur kursus menjahit, dan 2 orang warga belajar. 

Pengumpulan data dengan wawancara, catatan lapangan, foto, dan observasi. 

Metode analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini : 1) Pelaksanaan 

pembelajaran ada tiga tahap : a) perencanaan, sudah disesuaikan dengan standart; 

b) pelaksanaan, ada beberapa yang direncanakan tidak terlaksana; c) evaluasi, 

tertulis dan praktek. 2) Hambatan, masalah indisipliner dan alokasi waktu yang 

kurang efektif. instruktur dan warga belajar merasa, waktu yang diberikan oleh 

pihak penyelenggara untuk pembelajaran kursus menjahit masih kurang. 3) Cara 

mengatasi dengan melakukan pendekatan secara personal dan memberikan 

motivasi belajar, serta jam tambahan untuk pembelajaran kursus menjahit. 

Saran yang dapat disampaikan : 1) Bagi pihak penyelenggara kursus 

menjahit untuk menentukan pengalokasian waktu pembelajaran, diharapkan bisa 

melalui kesepakatan dari berbagai pihak baik dari pihak penyelenggara, instruktur 

/ tutor, dan warga belajar supaya lebih efektif. 2) Lebih konsisten dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 3) Bagi peneliti yang akan meneliti dengan topik 

sama, diharapkan dapat melengkapi aspek-aspek lainnya yang belum diteliti. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia saat ini masih menghadapi masalah permasalahan 

ketenagakerjaan yang sangat kompleks. Jumlah pengangguran secara kumulatif 

terus meningkat secara tajam sejalan dengan meningkatnya jumlah lulusan 

pendidikan sekolah. Melalui pembangunan di bidang pendidikan pemerintah 

berusaha untuk mengatasi dan mengurangi masalah itu, yakni dengan jalan 

mengembangkan dan membina pendidikan nonformal dalam berbagai program 

kegiatan. Program Pendidikan nonformal bertalian dengan usaha bimbingan, 

pembinaan dan pengembangan warga masyarakat yang mengalami keterlantaran 

pendidikan dari keadaan yang kurang tahu menjadi tahu, dari kurang terampil 

menjadi terampil, dari kurang melihat masa depan menjadi seseorang yang 

memiliki sikap mental pembaharuan dan pembangunan. 

Pendidikan merupakan salah  satu  hal  yang paling penting  dalam  

kehidupan  seseorang, karena melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan 

kecerdasan,  keterampilan mengembangkan potensi diri serta mampu menghadapi 

segala tantangan dan hambatan di masa depan. Kualitas pendidikan merupakan 

salah satu indikator peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah negara. 

Dengan terselenggaranya program-program di bidang pendidikan yang berkualitas 

maka akan berdampak positif terhadap produktivitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). Peran SDM yang produktif akan mampu mengurangi angka 



2 

 

pengangguran yang saat ini masih menjadi permasalahan klasik di Indonesia. 

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan nonformal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga 

masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi pengganti, 

penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan 

potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional 

(Sutarto, 2013: v). Pendidikan nonformal mempunyai keunggulan sendiri dalam 

perannya yang berkontribusi untuk mengatasi pengangguran dan pengentasan 

kemiskinan melalui kursus atau pendidikan keterampilan hidup. 

Sebagaimana dinyatakan dalam International Journal of Scientific 

Research in Education, JUNE 2012, Vol. 5 (2), 71-93 yang berjudul A Critical 

Assessment of the Role/Importance of Non-Formal Education to Human and 

National Development in Nigeria: Future Trends. 

The National Commission for Mass Literacy, Adult Education and Non-

Formal Education (NMEC) plays a significant role in the delivery of 

education to more than 70 million Nigerian youths, most of whom need 

skills to enhance social inclusion (NMEC &UNICEF, 2008a). This 

compares to just 21 million enrolled in basic education (Federal Ministry 

of Education, 2011). The NMEC aims to improve adult and youth literacy 

and reduce the high rates of poverty that are fast becoming a national 

crisis by re-skilling and up-skilling members of the population so as to 
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enhance productivity. According to the UNESCO report on literacy 

indicators (2006b), there is an urgent need to increase youth and adult 

learning opportunities and to develop literate environments in the E-9 

countries in particular as they continue to be characterized by extremely 

low educational attainment. 

Yang artinya adalah sebagai berikut Komisi Nasional untuk Misa 

Literasi, Pendidikan Dewasa dan Pendidikan Non Formal ( NMEC ) memainkan 

peran penting dalam penyampaian pendidikan untuk lebih dari 70 juta anak muda 

Nigeria , yang sebagian besar membutuhkan keterampilan untuk meningkatkan 

inklusi sosial ( NMEC & UNICEF , 2008a ) Hal ini sebanding dengan hanya 21 

juta yang terdaftar di pendidikan dasar ( federal Departemen Pendidikan , 2011) . 

The NMEC bertujuan untuk meningkatkan dewasa dan pemuda melek huruf dan 

mengurangi tingginya tingkat kemiskinan yang cepat menjadi krisis nasional 

dengan re - Skilling dan up - Skilling anggota populasi sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas . Menurut laporan UNESCO pada indikator literasi 

(2006) , ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemuda dan kesempatan 

belajar dewasa dan mengembangkan lingkungan melek huruf di negara-negara E - 

9 khususnya karena mereka terus ditandai dengan pencapaian pendidikan yang 

sangat rendah. 

Perkembangan informasi dan teknologi saat ini menuntut 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 
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menganggur. Hal tersebut terjadi karena banyaknya jumlah pencari kerja yang 

lebih besar dibandingkan dengan jumlah kesempatan kerja dan adanya 

kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh 

pasar kerja. Begitu halnya dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Kudus 

pada saat ini, dimana masih banyak masyarakat yang tingkat pendidikan dan 

keterampilan masih dibawah standar minimal yang dibutuhkan oleh pasar kerja. 

Dalam hal ini, peran kursus maupun pelatihan mempunyai nilai strategis karena 

mempunyai tantangan yang terlampau berat secara ekonomi, sosial maupun 

budaya karena sasaran program ini terfokus pada upaya untuk mengurangi 

maraknya pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kudus. 

Upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas SDM yang telah ditempuh 

selama ini dengan berbagai cara, diantaranya meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan kemampuan masyarakat. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan SDM adalah melalui pendidikan nonformal melalui kegiatan kursus 

atau pelatihan. Menurut Moekijat (dalam Sutarto, 2013: 9) secara umum pelatihan 

bertujuan untuk : (a) menambah keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan lebih cepat dan lebih efektif, (b) mengembangkan pengetahuan, sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan (c) mengembangkan sikap, 

sehingga menimbulkan kemauan kerjasama. Kegiatan pelatihan selalu 

diorientasikan untuk meningkatkan potensi peserta agar mampu meningkatkan 

kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-

kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM 

manusia melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. 
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Kegiatan pelatihan berfungsi “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri 

mereka sendiri” atau “membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka 

sendiri”. (Sutarto, 2013: 15-16). 

Melihat fakta yang terjadi saat ini, pendidikan nonformal berperan besar 

demi kelangsungan hidup masyarakat. Adanya kursus maupun pelatihan menjadi 

salah satu solusi yang tepat untuk mendapatkan bekal keterampilan yang layak 

dan mampu bersaing di dunia kerja untuk kedepannya. Salah satu Lembaga 

Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Kudus yang mempunyai programdan 

kualitas unggulan adalah LKP Nissan Fortuna yang berlokasi di Jl. HOS 

Cokroaminoto No. 81 Kabupaten Kudus. LKP Nissan Fortuna merupakan satu-

satunya LKP di Kabupaten Kudus yang sudah terakreditasi oleh Direktori PNF 

(Pendidikan Non formal) melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan 

Nonformal sejak tahun 2013. 

Pada dasarnya pembelajaran kursus menjahit lebih menekankan warga 

belajar dalam mengembangkan kemampuan atau potensi diri untuk dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, berani menghadapi problema 

kehidupan, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Miarso 

(2004:87) sebagaimana dikutip oleh Sutarto (2013:46) menyatakan bahwa 

“program pelatihan adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali 

agar orang lain belajar dan terjadi perubahan perilaku yang relatif menetap 

sebagai hasil dari pengalaman”. 

Rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, untuk itu 

perlu adanya analisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi 
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proses pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan Picus (1995) dalam Sutarto 

(2007:114) bahwa meningkatnya mutu pendidikan memerlukan tersedianya 

berbagai faktor yang mendukung terjadinya proses pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka mendorong penulis untuk mengkaji 

serta meneliti lebih mendalam tentang “Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP 

Nissan Fortuna Kabupaten Kudus”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelajaran kursus menjahit di LKP Nissan Fortuna ? 

2. Apa saja faktor yang menghambat pembelajaran kursus menjahit di LKP 

Nissan Fortuna ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran kursus menjahit di LKP 

Nissan Fortuna. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat dalam pembelajaran 

kursus menjahit di LKP Nissan Fortuna Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diungkap, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah mengetahui proses pembelajaran kursus menjahit dari 

proses persiapan warga belajar sampai dengan evaluasi. Selain itu untuk 

menambah wawasan tentang kursus di bidang menjahit. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis dapat berfungsi sebagai pengembangan kursus dalam 

bidang menjahit di LKP Nissan Fortuna agar dapat dibina supaya lebih 

baik kedepannya. 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak mengaburkan masalah yang akan dibahas, maka perlu 

ditegaskan istilah-istilah dalam pembahasan ini yaitu : “Pembelajaran Kursus 

Menjahit di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nissan Fortuna”, adapun 

masing-masing kata memiliki arti yaitu: 

1.5.1 Kursus 

Kursus didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan non 

formal, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-

105/E/L/1990 sebagai berikut : 

Kursus pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya 

disebut kursus, adalah satuan pendidikan non formal 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. Kursus 

dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana 

masyarakat. 

Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur 

pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur 

pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang 
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ingin mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang 

telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi 

masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang 

tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal. 

1.5.2 Keterampilan Menjahit 

Keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide 

dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu 

menjadi lebih bermakna sehngga menghasilkan sebuah nilai dari hasil 

pekerjaan tersebut. (instrukturketerampilan.blogspot.com). 

Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, atau 

bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat 

dilakukan dengan tangan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit. 

Keterampilan menjahit adalah kemampuan untuk mengeluarkan kreatifitas 

dalam upaya mengerjakan proses menyambung kain, bulu, kulit binatang, 

maupun bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. 

1.5.3 Nissan Fortuna 

Nissan Fortuna adalah suatu lembaga pendidikan nonformal yang terletak 

di Jl. HOS Cokroaminoto 81 Kabupaten Kudus,  lembaga ini adalah lembaga 

pelatihan dan kursus yang memberikan pelatihan serta keterampilan 

diantaranya: menjahit, komputer, otomotif, mesin, elektronika dan bahasa 

inggris. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pendidikan Nonformal 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di 

luar sistem pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan 

pendidikan kepada kelompok masyarakat yang karena sesuatu hal tidak dapat 

mengikuti pendidikan formal di sekolah. Pendidikan nonformal, dalam Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 

bahwa pendidikan nonformal, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, 

atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. Pendidikan nonformal merupakan satu jalur pendidikan yang 

dilaksanakan diluar jalur persekolahan. Sebagaimana diungkapkan dalam 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 yaitu Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 

dan berjenjang. Lebih jelas diungkapkan dalam pasal 26 ayat 2 dan 3 sebagai 

berikut: 

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. 
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pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik. 

Pendidikan nonformal tidak berada dan bergerak dalam kedudukan dan 

latar yang statis, tetapi justru mengandung muatan energi yang proaktif. Ia harus 

menjadi variabel pimpinan (leading sector) dan sekaligus variabel pendukung 

(supporting sector) dalam pelbagai situasi dan kondisi masyarakat yang heterogen 

(Sutarto, 2007: 9-10). Napitupulu (1981) menyatakan bahwa pendidikan 

nonformal merupakan setiap usaha layanan pendidikan yang diselenggarakan di 

luar sistem sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur 

dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia 

seutuhnya yang gemar belajar-mengajar dan mampu meningkatkan taraf 

hidupnya. 

Coombs dan Ahmed (1971) menyatakan bahwa pendidikan nonformal 

(nonformal education) mengacu pada ...any organized educational activity outside 

the established formal systems-wheter operating separately or as an important 

feature of some broader aktivity-that is intended to serve identifiable clienteles 

and learning objectives. Pengertian ini dapat dijelaskan bahwa pendidikan 

nonformal merupakan aktivitas pendidikan yang terorganisir di luar sekolah 

sistem formal, yang dimaksudkan untuk melayani aktivitas dan tujuan belajar 

masyarakat. 
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Evans (1979: 43) menyatakan bahwa non-formal (out-of school) 

education is any non-school learning where both the source and the learner have 

conscious intent to promote learning. Pengertian ini mengindikasikan bahwa 

pendidikan nonformal merupakan aktivitas belajar yang berlangsung di luar 

sistem persekolahan, sumber belajar maupun warga belajar memiliki tujuan yang 

sama, yakni meningkatkan belajar. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan nonformal adalah suatu aktivitas belajar-mengajar 

di luar sistem formal dengan tujuan untuk meningkatkan  taraf hidup masyarakat 

terutama bagi mereka yang tidak mampu bersekolah secara formal. 

2.1.2 Ciri-ciri Pendidikan Nonformal 

Dalam Sutarto (2007) dikemukakan ciri-ciri pendidikan nonformal 

adalah sebagai berikut : 

a. Program kegiatannya disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan 

peserta didik yang sifatnya mendesak dan memerlukan pemecahan yang 

sesegera mungkin. 

b. Materi pelajarannya bersifat praktis pragmatis dengan maksud agar segera 

dapat dimanfaatkan (quicklyelding) dalam menunjang kehidupan atau 

pekerjaan sehari-hari. 

c. Waktu belajarnya singkat dalam arti dapat diselesaikan dengan cepat. 

d. Tidak banyak menelan biaya, dalam arti kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan 

biaya murah namun besar faedahnya. 
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e. Tidak mengutamakan kridensial dalam bentuk ijazah ataupun sertifikat, yang 

lebih penting adalah bisa diperolehnya peningkatan dalam pengetahuan dan 

keterampilan. 

f. Dalam pendidikan nonformal ini masalah usia peserta didik tidak begitu 

dipersoalkan, demikian pula dengan jenis kelaminnya. 

g. Juga tidak mengenal kelas atau tingkatan secara kronologis, kalaupun ada 

penjenjangan tidak seketat seperti dalam pendidikan formal. 

h. Seperti dalam pendidikan formal, program kegiatannya dilaksanakan secara 

berencana, teratur dan sengaja, namun penyelenggaraannya lebih luwes dengan 

mempertimbangkan kesempatan peserta didik. 

i. Terjadi suasana belajar yang saling belajar dan saling membelajarkan diantara 

peserta didik. 

j. Tujuan programnya dirancang dan diarahkan pada upaya untuk memperoleh 

lapangan kerja dalam usaha meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. 

k. Waktu dan tempat belajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik 

serta lingkungannya. 

l. Pada umumnya kegiatan pendidikan nonformal tidak terlalu banyak menuntut 

tersedianya prasarana dan sarana belajar yang komplit/lengkap, dimanapun dan 

dengan peralatan yang sederhana sekalipun program ini sudah dapat 

diselenggarakan. 

m. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah 
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atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. 

n. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

o. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, 

pendidikan keaksaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 

pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. 

p. Sedangkan satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, 

serta satuan pendidikan yang sejenis. 

Menurut Kamil (2010: 33-35) mencantumkan ciri-ciri pendidikan 

nonformal adalah sebagai berikut : 

1. Dari segi tujuan : 

a. Untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan 

kini dan masa depan. 

b. Untuk langsung menerapkan hasil belajar dalam kehidupan di lingkungan 

pekerjaan atau dalam masyarakat. 

c. Memberikan ganjaran berupa keterampilan, barang atau jasa yang 

diproduksi, dan pendapatan. 
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2. Dari segi waktu : 

a.  Relatif singkat dan bergantung pada kebutuhan belajar peserta didik. 

b. Menggunakan waktu tidak penuh dan tidak secara terus menerus, waktu 

biasanya ditetapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan peserta 

didik, serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar sambil 

berkerja dan berusaha. 

3. Dari segi pembelajaran: 

a. Kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Kurikulum bermacam 

ragam atas dasar perbedaan kebutuhan belajar peserta didik. 

b. Menekankan pada kebutuhan masa sekarang dan masa depan terutama untuk 

memenuhi kebutuhan terasa peserta didik guna meningkatkan kemampuan 

sosial ekonominya. 

c. Mengutamakan aplikasi dengan penekanan kurikulum yang lebih mengarah 

kepada keterampilan yang bernilai guna bagi kehidupan peserta didik dan 

lingkungannya. 

d. Persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik, persyaratan untuk 

mengikuti program adalah kebutuhan, minat, dan kesempatan peserta didik. 

e. Program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik. 

4. Dari segi proses belajar dan program : 

a. Dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Kegiatan belajar dan 

program di berbagai lingkungan (masyarakat, tempat berkerja) atau disatuan 

pendidikan non formal lainnya. 
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b. Berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Pada saat 

mengikuti program pendidikan, peserta didik berada dalam dunia kehidupan 

dan pekerjaannya. Lingkungan dihubungkan secara fungsional dengan 

kegiatan belajar. 

c. Struktur program pembelajaran lebih fleksibel dan beraneka ragam dalam 

jenis dan urutannya, sehingga pengembangan program dapat dilaksanakan 

pada waktu pembelajaran sedang berjalan. 

d. Berpusat pada peserta didik dengan menggunakan sumber belajar dari 

berbagai keahlian. Peserta didik juga bisa menjadi sumber belajar dengan 

lebih menekankan pada kegiatan membelajarkan. 

e. Penghematan sumber-sumber dengan memanfaatkan tenaga dan sarana yang 

tersedia di masyarakat dan di lingkungan kerja. 

5. Dari segi pengendalian program : 

a. Dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik. 

b. Menggunakan pendekatan yang lebih bersifat demokratis.  

2.1.3 Konsep Dasar Pendidikan Nonformal 

Menurut Marzuki (2010: 136-140) konsep dasar pendidikan nonformal 

perlu kita ketahui dengan alasan sebagai konsep dasar sangat diperlukan karena 

merupakan kerangka umum untuk menganalisis fenomena-fenomena pendidikan 

yang terjadi di masyarakat. Beberapa konsepnya antara lain : 

1. Konsep dasar yang pertama 

Pendidikan dipandang sebagai proses belajar sepanjang hayat manusia. 

Artinya, pendidikan merupakan upaya manusia untuk mengubah dirinya 
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ataupun orang lain selama ia hidup. Pendidikan hendaknya lebih dari sekadar 

masalah akademik atau perolehan pengetahuan, skill dan mata pelajaran secara 

konvensional, melainkan harus mencakup berbagai kecakapan yang diperlukan 

untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena itu, pendidikan hendaknya 

meliputi keterampilan kerumahtanggaan (house hold skills), apresiasi terhadap 

estetika (aesthetic appreciation), berpikir analitik (analytic thinking), 

pembentukan sikap (formation of attitude), pembentukan nilai-nilai dan 

aspirasi (formation of values and aspiration), asimilasi pengetahuan yang 

berguna (assimilation of pertinent knowledge), dan informasi tentang berbagai 

hal dalam kehidupan (information of any sorts). 

Pendidikan adalah proses berkelanjutan (education is a continuing 

process). Pendidikan dimulai dari bayi sampai dewasa dan berlanjut sampai 

mati, yang memerlukan berbagai metode dan sumber-sumber belajar. Dalam 

hubungan ini, Philips H. Coombs mengategorikan metode menjadi tiga, yaitu 

informal, formal, dan nonformal. Kalau Coombs menyebut kategori itu 

metode, maka Malcolm Knowles menyebutnya format (Knowles, 1981). 

2. Konsep dasar yang kedua 

Konsep dasar kedua adalah kebutuhan belajar minimum yang esensial 

(minimum essential learning needs). Yang dimaksud dengan kebutuhan belajar 

disini adalah sesuatu yang harus diketahui dan dapat dikerjakan oleh anak-

anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum mereka merasa bertanggung 

jawab sebagai orang dewasa. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan 

paket minimum berupa pengetahuan, skills dan sikap untuk untuk menjadi 
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manusia dewasa yang efektif dan memuaskan. Dalam hal ini, kriterianya akan 

berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain. 

Ada enam unsur yang disarankan oleh Coombs sebagai paket minimum: 

(1) sikap positif terhadap kerjasama dan membantu keluarga serta anggotanya, 

terhadap pekerjaan, terhadap masyarakat, terhadap pembangunan bangsa, dan 

terhadap nilai-nilai etis; (2) keaksaraan fungsional yang meliputi membaca 

dengan paham artinya, menulis dengan huruf yang benar, meminta informasi 

dan menghitung hal-hal yang umum; (3) cara pandang ilmiah dan pemahaman 

sederhana tentang proses-proses alamiah, seperti terhadap kesehatan, nutrisi, 

lingkungan dan perlindungan terhadapnya; (4) pengetahuan dan skills 

fungsional untuk mengasuh keluarga dan menjalankan suatu rumah tangga; (5) 

pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk mencari nafkah; bukan hanya 

skills guna memasuki suatu pekerjaan lokal, tetapi juga untuk pertanian dan di 

luar pertanian; (6) pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk berperan 

serta sebagai warga negara, seperti memahami sejarah, struktur dan fungsi 

pemerintahan, pajak, pendapatan, layanan-layanan sosial yang tersedia, dan 

sebagainya (Coombs: 1990). 

3. Konsep dasar yang ketiga 

Proses pertumbuhan manusia dalam masyarakat transisi memerlukan 

layanan pendidikan guna membantu pertumbuhan individu secara efektif. 

Perjalanan anak menuju proses dewasa melalui beberapa tahapan masa balita 

(invancy and early childhood), masa kanak-kanak (6-12 tahun) yang terkait 

dengan kebutuhan akan sekolah dasar, masa remaja (13-18 tahun) yang terkait 
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dengan kebutuhan sekolah menengah, dan pascaremaja atau dewasa awal (19-

24 tahun) terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan tinggi atau sekolah 

menengah. Pada masa itu bisa terjadi persiapan-persiapan dan perencanaan 

ataupun pelaksanaannya kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan belajar 

minimum bagi anak laki-laki dan perempuan, khususnya di pedesaan yang 

relatif belum tersentuh modernisasi, terutama di negara berkembang. 

4. Konsep dasar yang keempat 

Konsep dasar keempat terkait dengan peran pendidikan dalam 

pengembangan pedesaan. Para pakar telah banyak menulis tentang 

pembangunan nasional menyeluruh, terutama tentang pertumbuhan ekonomi. 

Namun, pada umumnya mereka mengabaikan pentingnya bagian pembangunan 

nasional yang terjadi di wilayah pedesaan. Hampir semua negara sedang 

berkembang ditandai dengan kesulitan ekonomi dan dualisme sosial, yaitu 

dualisme antara sektor perkotaan yang modern dan sektor pedesaan yang 

tradisional. Meskipun dalam perencanaan nasional prioritas diletakkan pada 

pembangunan pedesaan, semua negara berkembang memprioritaskan dana 

pembangunannya pada pembangunan kota, dengan mendasarkan diri pada teori 

bahwa kemajuan di kota akan memberikan tetesan ke daerah pedesaan 

(progress in the cities would eventually trickle down to the rural areas). 

Kenyataannya, dampak tersebut sangatlah lemah bahkan timbul kesenjangan 

antara desa dan kota. 

Pembangunan ekonomi sendiri, atau lebih sempit lagi peningkatan 

produksi pertanian, sudah merupakan salah satu sektor yang berhasil. 
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Pemahaman yang lebih luas tentang pembangunan pedesaan yang berarti 

perubahan, bukan saja hanya menyangkut metode berproduksi dan lembaga 

ekonomi lainnya, melainkan juga infrastruktur sosial, politik dan transformasi 

hubungan antar manusia serta peluang-peluang lainnya. 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, tujuan pembangunan pedesaan 

berkembang bersama dengan meningkatnya produksi dan pendapatan, 

termasuk juga pemerataan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, land 

reform, kesehatan yang lebih baik nutrisi dan perumahan bagi seluruh 

penduduk, perluasan pendidikan bagi semua, memperkuat sarana lokal bagi 

pemerintahan sendiri dan koperasi, penghapusan kemiskinan dan peningkatan 

keadilan sosial. Pembangunan pedesaan yang berhasil memerlukan spesialisasi 

yang sangat beragam dan spesialisasi pendidikan dalam : berbagai dimensi 

pertanian, industri kecil dan perdagangan, transportasi dan irigasi, kesehatan, 

nutrisi, aspek-aspek lain dari kehidupan keluarga, kooperasi, dan pemerintahan 

masyarakat lokal. 

Harus ditekankan disini bahwa pendidikan saja tanpa adanya faktor 

perlengkapan lainnya tidak akan dapat dengan sendirinya menimbulkan 

keberhasilan pembangunan pedesaan. Pendidikan hendaknya dipandang 

sebagai salah satu input yang diperlukan bagi pembangunan pedesaan. 

Dampaknya tidak hanya bergantung pada kualitas dan relevansi 

pendidikannya, melainkan pada interaksinya dengan input komplementer 

lainnya, sebagaimana halnya produktivitas bergantung pada ada dan tidak 

adanya input pendidikan yang memadai. Pembangunan pedesaan tidak harus 
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dipandang sebagai sesuatu yang terisolasi dari pembangunan nasional. Adalah 

suatu kesalahan besar apabila kita menganggap bahwa kemajuan ekonomi 

perkotaan akan dapat memecahkan masalah-masalah pedesaan. 

Apabila pembangunan pedesaan berhasil, ia akan berdampak pada 

pembagian pekerjaan yang lebih besar, dan munculnya tipe pekerjaan baru 

yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru. Apabila pendidikan 

memiliki sumbangan efektif pada timbulnya lapangan kerja baru dan 

memajukan pembangunan pedesaan, ia harus mengantisipasi adanya peran-

peran baru dan kebutuhan-kebutuhan baru serta mempersiapkan keduanya, 

yaitu orang-orang dewasa dan pemuda untuk memenuhinya. Apabila orang-

orang dewasa usia 25 tahun menjadi lebih terdidik dalam segala aspek, dan jika 

mereka dibekali menjadi instruktur bagi anak-anaknya, maka upaya-upaya 

pendidikan orang dewasa dan remaja harus betul-betul diperjuangkan. Apabila 

hal ini tidak diperhatikan, maka lingkaran buta aksara, keberpenyakitan, dan 

kemiskinan akan berulang terus tanpa henti.   

2.2 Kursus 

2.2.1 Kursus dalam Pendidikan Nonformal 

Dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003, dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan 

berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan 

sikap kewirausahaan serta pengembangan keprobadian profesional. 
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 

ayat 5 : Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan 

bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, berkerja, usaha mandiri, atau 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5, maka kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan 

tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan 

sikap untuk mengembangkan diri, menembangkan profesi, berkerja, usaha 

mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada 

masyarakat yang membutuhkan. 

Sutarto (2013: 2) menyatakan bahwa pelatihan merupakan bagian dari 

pendidikan yang menggambarkan suatu proses memahami, mendalami, menata 

ulang sikap dan mempraktekkan bidang latih tertentu, sehingga dapat menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan tekanan pada penguasaan/ 

penambahan kompetensi yang telah dimiliki. 

Sedangkan Kamil (2010: 152) mendefinisikan pelatihan adalah proses 

pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

meningkatkan sikap dan perilaku individu sebagai anggota masyarakat dalam 

pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam pelatihan 

terkandung aspek-aspek yang meliputi : 

a. Pelatih, yakni orang-orang yang memberikan pengetahuan dan keterampilan. 
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b. Peserta pelatihan, yakni orang-orang (dalam hal ini warga masyarakat) yang 

membutuhkan keterampilan dan pengetahuan. 

c. Proses pembelajaran, yakni peristiwa penyampaian pengetahuan dan  

keterampilan. 

d. Bahan pelatihan, yakni berbagai materi yang akan disampaikan pelatih kepada 

peserta dalam proses pembelajaran dalam pelatihan. 

Moekijat (1981) dalam Kamil (2010: 11) menyatakan bahwa tujuan umum 

pelatihan adalah untuk : 

a. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan lebih cepat dan lebih efektif. 

b. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

secara rasional. 

c. Untuk mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk 

berkerjasama. 

Kamil (2010: 40) mengemukakan bahwa kecermatan dan efektivitas metode 

pembelajaran khusus dalam pelatihan ditentukan oleh : 

a. Jumlah dan latar belakang warga belajar peserta pelatihan. 

b. Materi yang akan disampaikan atau perubahan-perubahan yang diharapkan. 

c. Waktu yang tersedia untuk pelatihan. 

d. Fasilitas fisik yang tersedia. 

e. Metode-metode pembelajaran terdahulu dan yang selanjutnya. 

f. Kemampuan-kemampuan dan keinginan-keinginan para tutor atau pelatih. 
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2.2.1.1 Model-model Kursus dalam Pendidikan Nonformal 

Terdapat berbagai model kursus sebagai kegiatan pendidikan non formal 

atau pendidikan nonformal. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis lembaga kursus itu 

dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu : 

a. Pertama, sejenis bimbingan tes yang bertujuan meningkatkan kemampuan 

belajar melalui pelajaran tambahan untuk bidang-bidang tertentu seperti IPA, 

matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain dengan sasaran untuk semua pelajar. 

Tapi ada yang khusus untuk pelajar pada tingkat tertentu saja, misalnya kelas 

III SMTA yang akan mengikuti tes UMPTN. 

b. Kedua adalah kursus-kursus keterampilan yang bertujuan memberikan atau 

meningkatkan keterampilan mengetik, kecantikan, bahasa asing, akuntansi, 

montir, menjahit, sablon, babysitter, dan lain-lain. Sasaran lembaga ini 

mayoritas adalah para lulusan SMP dan SMTA yang memerlukan sertifikat 

keterampilan untuk mencari kerja. 

c. Ketiga adalah pengembangan profesi, seperti kursus sekretaris atau humas 

perusahaan, akuntan publik, kepribadian, dan lain-lainnya. Sasarannya tamatan 

SMTA sampai perinstrukturan tinggi, dari yang belum bekerja sampai yang 

sudah bekerja, namun ingin meningkatkan profesionalismenya. Jenis ketiga ini 

lebih mengarah pembentukan image dalam masyarakat, bukan hanya sekadar 

memberikan keterampilan teknis saja. Karena itu dari segi waktu pelaksanaan 

lebih panjang, yaitu antara enam bulan sampai dua tahun. 
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2.2.1.2 Pembelajaran Pelatihan Dalam Pendidikan Nonformal 

Menurut Kamil (2010 : 36) pandangan yang umum tentang pembelajaran 

adalah bahwa pembelajaran merupakan suatu yang setiap orang lakukan setiap 

saat karena orang tidak pernah terlalu tua untuk belajar, walaupun sering kali 

orang tidak menyadari kalau sebenarnya mereka sedang melakukan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan proses fundamental dalam kehidupan manusia, 

walaupun bahkan diantara para psikolog dan para ahli pendidikan terdapat opini 

yang divergen tentang apa makna pembelajaran. 

Sedangkan menurut Gagne (1985) dalam Kamil (2010) pembelajaran 

adalah perubahan pada disposisi atau kemampuan seseorang yang bertahan dalam 

suatu kurun waktu. 

Kolb (1984) dalam Kamil (2010) menjelaskan bahwa pembelajaran 

merupakan proses dimana pengetahuan diciptakan melalui transformasi 

pengalaman. Ranson (1998) dalam Kamil (2010) menerangkan bahwa 

pembelajaran sebagai usaha untuk membangun pemahaman yang mengarah pada 

tindakan, menjadikan kita merasa menjadi bagian dari kelompok yang membuat 

kita tidak saja mendefinisikan dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan dunia 

tempat kita hidup bersama, namun juga benar-benar berpartisipasi aktif di 

dalamnya. 

Jarvis (1990) dalam Kamil (2010) mempunyai pandangan lain tentang 

pembelajaran, diantaranya : 

a. Setiap perubahan baik yang tetap maupun kurang dalam perilaku seseorang 

sebagai hasil pengalaman. 
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b. Perubahan perilaku yang relatif lebih tetap yang muncul sebagai hasil latihan. 

c. Proses dimana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. 

d. Proses transformasi pengalaman ke dalam pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku. 

e. Mengingat informasi. 

2.3 Kursus menjahit 

2.3.1 Pengertian Kursus Menjahit 

Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, atau 

bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat 

dilakukan dengan tangan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit. 

Keterampilan menjahit adalah kemampuan untuk mengeluarkan kreatifitas dalam 

upaya mengerjakan proses menyambung kain, bulu, kulit binatang, maupun 

bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Keterampilan 

menjahit merupakan keterampilan yang sangat banyak diminati terutama oleh 

kaum wanita. Pengerjaan keterampilan ini hanya membutuhkan ketelitian dan 

kesabaran serta keuletan dalam menggunakan benang dan jarum serta alat-alat 

bantu lainnya.  

2.3.2 Tahapan Kursus Menjahit  

Tahapan yang akan dilaksanakan selama pembelajaran kursus menjahit :  

a. Tahap Membuat Pola Baju yang Praktis 

Dalam memenuhi kebutuhan fashion, tidak harus membeli yang sudah jadi. 

Cara menjahitnya dengan menentukan pola baju yang diinginkan. Namun, 

diperlukan waktu yang cukup lama dan butuh ketelitian yang tinggi. Cara 
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membuat pola baju bisa dilakukan dengan pengukuran badan terlebih dahulu. 

Cara praktis dalam membuat pola baju wanita dengan cara-cara berikut ini : 

1. Lingkar badan = ukur keliling badan di bawah ketiak melewati puncak 

dada. 

2. Lingkar pinggang = ukur keliling pinggang. 

3. Lingkar pinggul = ukur keliling bagian pinggul paling besar. 

4. Lebar bahu = ukur dari ujung bahu kanan ke ujung bahu kiri. 

5. Panjang baju = ukur panjang baju dari ujung bahu dekat leher sampai 

bawah sesuai keinginan. 

6. Panjang lengan = ukur dari ujung bahu sampai batas lengan yang 

diinginkan. 

7. Tinggi punggung = ukur dari tengkuk sampai pinggang. Ukuran secara 

umum untuk tinggi punggung yaitu :   

a. Ukuran kecil 38 cm  „ 

b. Ukuran besar 40 cm 

b. Tahap membuat pola baju 

1. Membuat pola bentuk kotak dengan ukuran seperti tertulis 

dengan skala ¼, menyesuaikan kertas yang ada dan juga membuat pola 

baju berskala ¼. 

2. Memasukan ukuran ke dalam pola yang telah dibuat sesuai dengan ukuran. 

3. Membuat pola belakang cukup mencontoh dari pola depan, kemudian 

dimodifikasi sedikit. 
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4. Hasil akhir dari pola yang telah dibuat akan berbentuk sesuai yang 

diinginkan. 

5. Selanjutnya membuat pola lengan. 

Setelah semua pola sudah jadi, maka untuk selanjutnya menyiapkan 

bahannya untuk dijahit per bagian. Sangat mudah untuk membuat pola baju yang 

sederhana.(http://kursusjahit.com/fashion/5-tahap-membuat-pola-baju-yang-

praktis) 

c. Tahap Belajar Menggunakan Mesin Jahit 

Mesin jahit sangat berguna bagi manusia. Adanya mesin jahit dapat 

mempermudah seseorang untuk menciptakan baju yang lebih pantas. Dewasa 

ini mesin jahit sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pakaian 

yang dikenakan manusia. Cara menggunakan mesin jahit tergolong sukar 

karena harus mempunyai keahlian khusus di bidangnya. Permasalahan itu 

muncul ketika seseorang tidak paham mengenai cara menggunakan mesin 

jahit. Sehingga hanya berjalan sesuai kehendaknya, tanpa teknik yang benar 

dan tepat. 

Cara menggunakan mesin jahit adalah persiapkan alat menjahit yang 

dibutuhkan, diantaranya adalah skoci, benang, kumparan. Alat-alat mesin 

jahit yang akan disiapkan adalah mesin jahit manual. Mesin jahit manual 

adalah mesin jahit yang menggunakan kaki untuk menggerakkan mesinnya. 

Cara menggunakan mesin jahit adalah : 

1. Mengeluarkan kepala mesin  

Hal yang dilakukan adalah membuka penutup mesin jahit bagian atas 

http://kursusjahit.com/fashion/5-tahap-membuat-pola-baju-yang-praktis
http://kursusjahit.com/fashion/5-tahap-membuat-pola-baju-yang-praktis
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kemudian mengeluarkan kepala mesin keatas, memasang tali roda dan 

mengatur posisi injakan kaki. 

2. Mengisi kumparan/spul  

Dalam mengisi kumparan jangan terlalu penuh dan harus rata agar tidak 

mengganggu dalam menjahit, cara memasang benang pada kumparan: 

masukkan kumparan kedalam penggulung benang sampai pada bagian 

kawat yang menonjol pada penggulung benang selanjutnya penggulung 

benang ditekan kebawah sehingga kumparan tidak bisa lepas. Selanjutnya 

pasang benang pada tiang sampai ke kumparan. Setelah itu mulailah 

mengisi kumparan dengan menginjak bagian bawah untuk menggerakkan 

mesin jahit. Setelah penuh lepaskan kumparan dari penggulung benang, 

lalu masukkan kumparan tersebut kedalam rumah kumparan (skoci) 

dengan menyisakan ujung benang untuk diselipkan pada celah-celah skoci. 

3. Mengatur tegangan benang  

Mengatur tegangan benang mesin  ada 2 (dua) yang pertama berada di 

sebelah kiri mesin jahit, biasanya bernomor dan yang kedua berada pada 

skrup skoci. Untuk menjahit biasanya menggunakan nomor 3-4. Makin 

besar nomornya makin kencang dan makin kecil nomor makin longgar. 

Setikan yang baik apabila benang atas dan bawah bersilang ditengah-

tengah lapisan kain. Setikan kurang baik apabila Tegangan benang atas 

terlalu kencang atau Tegangan benang atas terlalu kendor. 

4. Mengatur jarak setikan  

Angka-angka yang terdapat pada piringan sebelah kanan mesin adalah 
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untuk panjang pendek/renggang rapatnya setikan. Angka 6-7 untuk setikan 

renggang. Angka 12-15 untuk setikan sedang yang biasa digunakan. 

Angka 20-30 untuk setikan paling rapat. Kalau pembalik tusukan 

dinaikkan keatas sekali maka jahitan akan mundur ini dapat digunakan 

untuk penguat ujung jahitan. 

5. Memasang jarum  

Jarum mesin ada dua bagian yaitu yang rata dan bagian yang cembung. 

Angkat tiang tempat memasang jarum kemudian skrup jarum dilonggarkan 

selanjutnya jarum dimasukkan dan skrup dikencangkan. 

Catatan: 

1. Jarum yang dipasang terlalu tinggi/rendah akan mengakibatkan setikan 

melompat-lompat. 

2. Apabila jarum yang dipasang terbalik akan mengakibatkan benang terputus-

putus. 

3. Memasang kumparan dan skoci pada rumah skoci 

Perhatikan skoci berada ditangan kiri dan kumparan ditangan kanan arah 

benang kebawah bertolak belakang dengan arah masuk benang pada skoci 

Masukkan kumparan ke skoci dan tarik benang memasuki arah jalur benang. 

Untuk memasukkan skoci kedalam mesin jangan lupa memegang ujung tuas 

skoci agar kumparan tidak lepas. Buka plat rumah skoci, kemudian masukkan 

skoci dengan memegang ujung tuasnya, ujung tangkai skoci menghadap keatas 

dan masuknya harus pas sampai terdengar bunyi klik. 
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4. Memasang benang atas 

Cara memasang benang bagian atas mesin jahit manual adalah sebagai berikut: 

a. Memasukkan benang pada tiang kelas benang atas 

b. Lewatkan pada pengait benang yang belakang 

c. Lewatkan pada peringan benang 

d. Masukkan pada lubang pengangkat benang 

e. Masukkan pada pengait-pengait benang dibawahnya 

f. Selanjutnya memasukkan ke lubang jarum. 

5. Mengeluarkan benang bawah 

Untuk mengeluarkan benang bawah caranya adalah dengan menaikkan tiang 

jarum kemudian tusukkan jarum ke bawah sambil memegang ujung benang 

atas, angkat kembali jarum tersebut untuk mengambil benang bawah 

selanjutnya letakkan kedua benang atas dan bawah tersebut ke lubang jarum. 

(http://kursusjahit.com/) 

2.4 Proses Pembelajaran Pelatihan 

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat 

berlaku di manapun dan kapanpun. Namun pembelajaran yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tahapan - tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan yang 

ditempuh oleh instruktur dan warga belajar dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Beberapa analisis menengarai bahwa 

proses pembelajaran pendidikan nonformal dipengaruhi oleh tiga faktor (Green, 

1980; Dahama, 1980) sebagaimana dikutip oleh Sutarto (2007:127) yaitu : 

 

http://kursusjahit.com/
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a. Faktor Predisposisi  

Faktor predisposisi disebut juga faktor yang mempermudah atau faktor pertama 

yang mempengaruhi untuk berperilaku, yang mencakup pengetahuan, sikap, 

keyakinan, nilai dan persepsi berkenaan dengan motivasi seseorang atau 

kelompok untuk bertindak. Dalam arti umum dapat dinyatakan faktor 

predisposisi sebagai preferensi “pribadi” yang dibawa seseorang atau 

kelompok kedalam suatu pengalaman belajar. Pada latar proses program 

pendidikan nonformal preferensi ini mungkin mendukung atau menghambat 

perilaku pendidik pendidikan nonformal dalam merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan menilai proses pembelajaran. 

b. Faktor Pendukung atau Pemungkin 

Faktor pemungkin mencakup berbagai suasana, kondisi yang memungkinkan 

keberlangsungan pendidikan nonformal secara efektif khususnya yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran. Faktor kepemimipinan, faktor iklim dan 

budaya organisasi ditengarai berpengaruh sangat kuat terhadap 

keberlangsungan pendidikan nonformal yang efektif dan efisien, meskipun 

tentunya masih ada faktor pemungkin yang lain. 

c. Faktor Penguat atau Pendorong  

Salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi proses pembelajaran 

pendidikan nonformal adalah dukungan pembiayaan, dan dukungan 

sarana/prasarana pembelajaran. Biaya pendidikan memiliki peranan penting 

dalam proses pendidikan, sebab tanpa atau kekurangan biaya yang dikeluarkan 

proses pendidikan akan terhambat. Biaya pendidikan cakupannya sangat luas, 
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yaitu uang, barang, dan jasa yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan 

pendidikan. 

Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan, terdiri atas tiga fase atau 

tahapan. Fase-fase proses pembelajaran yang dimaksud meliputi: tahap 

perencanaan, tahap pelaksanan, dan tahap evaluasi. Adapun dari ketiganya ini 

akan dibahas sebagaimana berikut : 

2.4.1 Tahap Perencanaan 

Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang 

matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam 

pembelajaran. Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan 

perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu 

sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah 

perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat 

sasaran. 

Rencana pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu 

dilakukan oleh tutor/instruktur untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat 

tindakan apa yang perlu dilakukan oleh tutor/instruktur untuk mencapai 

ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. 

Dengan kata lain rencana pembelajaran yang dibuat tutor/instruktur harus 

berdasarkan pada kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah 

kemampuan minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan warga belajar, 
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yang meliputi : pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar setelah 

mengikuti mata pelajaran tertentu. 

Sutarto (2013:30) menyatakan bahwa “Perencanaan pembelajaran 

pelatihan adalah upaya menentukan dan menyusun rangkaian dan langkah-

langkah tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran pelatihan 

agar penggunaan sumber terarah, efisien dan efektif, untuk mencapai tujuan 

belajar secara optimal”. Rancangan pelaksanaan program pembelajaran 

pendidikan nonformal hendaknya memuat sejumlah komponen, yaitu : tujuan 

program, bahan belajar, metode pembelajaran, sarana/prasarana pembelajaran, 

sumber belajar/tutor, peserta didik, sistem penilaian hasil belajar, waktu dan 

tempat kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan Sudjana (1992:41-43) sebagaimana dikutip oleh Sutarto 

(2013:29-30) menyatakan sebagai berikut “perencanaan adalah proses yang 

sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan 

pada waktu yang akan datang”. Kemudian dikemukakan tujuh indikator 

perencanaan yang baik, yaitu : (a) perencanaan merupakan model pengambilan 

keputusan secara ilmiah dalam memilih dan menerapkan tindakan untuk mencapai 

tujuan; (b) perencanaan berorientasi pada terjadinya perubahan dari keadaan masa 

sekarang kepada keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang sebagaimana 

dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai; (c) perencanaan melibatkan orang ke 

dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang 

diinginkan; (d) perencanaan memberi arah bagaimana dan kapan tindakan akan 

diambil serta siapa yang terlibat di dalam tindakan itu; (e) perencanaan melibatkan 
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perkiraan semua kegiatan yang akan dilalui, meliputi kemungkinan keberhasilan, 

sumber yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, kemungkinan resiko 

dan lain-lain; (f) perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan 

tindakan yang akan dilakukan, dan prioritas ditetapkan berdasarkan kepentingan, 

relevansi, tujuan yag akan dicapai, sumber yang tersedia dan hambatan yang 

mungkin ditemui; dan (g) perencanaan sebagai titik awal dan arah kegiatan 

pengorganisasian, penggerakan, pembinaan dan penilaian serta pengembangan. 

2.4.2 Tahap Pelaksanaan  

Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain 

perencanaan yang telah dibuat. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan 

operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, tutor/instruktur melakukan 

interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi metode dan teknik 

pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media. Langkah atau tahapan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran pelatihan dalam pendidikan 

nonformal, yaitu sebagai berikut (Sutarto, 2013:54) : 

a. Menetapkan kebutuhan belajar 

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan 

belajar calon peserta pelatihan, seperti ciri-ciri sosial budaya dan ekonomi, 

jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, ketersediaan waktu 

untuk belajar, kondisi lingkungan fisik dan potensi alam. Hasil identifikasi 

selanjutnya dianalisis untuk menetapkan skala prioritas dengan 

mempertimbangkan kepentingan calon peseta pelatihan, yaitu kebutuhan itu 
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dianggap penting, dan mendesak untuk segera ada upaya pemenuhannya, dan 

dikehendaki oleh sebagian besar calon peserta pelatihan. 

b. Penetapan tujuan 

Berdasar skala prioritas kebutuhan belajar selanjutnya ditetapkan dan 

disusun tujuan program pendidikan nonformal yang ingin dicapai yang 

diarahkan pada pencapaian ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Rumusan tujuan pembelajaran harus ditetapkan secara jelas dan spesifik 

sehingga akan mempermudah dalam mengukur hasil belajar peserta pelatihan. 

c. Identifikasi alternatif pemecahan kebutuhan dan masalah 

Pada langkah ini disusun sejumlah alternatif pemecahan kebutuhan 

belajar, yaitu menyusun sejumlah alternatif pemecahan yang sekiranya 

mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

d. Identifikasi berbagai sumberdaya dan kendala (manusia maupun non manusia) 

yang dapat mendukung proses penyelenggaraan program pendidikan 

nonformal perlu dilakukan disamping memperhitungkan kendala yang 

dimungkinkan akan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

e. Penetapan kriteria pemilihan altenatif 

Kriteria dalam pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan alat 

untuk melakukan seleksi alternatif yang telah disusun sebelumnya dengan 

mempertimbangkan : ketersediaan sumber-sumber pendukung potensi alam 

atau lingkungan setempat, kemudahan untuk dilakukan dalam arti murah dan 

bersifat fungsional, dan relatif terhindar dari kendala yang mungkin terjadi.  
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f. Pemilihan alternatif pemecahan 

Pada langkah ini dilakukan pemilihan alternatif pemecahan berdasarkan 

kriteria yang telah dirumuskan. 

g. Menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran 

Rancangan pelaksanaan program pembelajaran pendidikan nonformal 

hendaknya memuat sejumlah komponen, yaitu : tujuan program, bahan ajar, 

metode pembelajaran, sarana/prasarana pembelajaran, sumber belajar/tutor, 

peserta didik, sistem penilaian hasil belajar, waktu dan tempat kegiatan 

pembelajaran. Pada rancangan program pendidikan nonformal sedapat 

mungkin mendasarkan asas-asas atau prinsip : asas kebutuhan, asas 

partisipatif, asas fleksibilitas, asas utilitas, dan asas relevansi. 

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, penyelenggara dan instruktur 

pelatihan perlu mengetahui indikator-indikator dan deskriptor yang dijadikan 

ukuran untuk menetapkan kinerja pelaksanaan pembelajaran pelatihan, 

sebagai upaya perbaikan dalam menciptakan proses pembelajaran pelatihan 

yang efektif. Seperti yang telah dikemukakan Sutarto (2013:52) indikator-

indikator dan deskriptor yang dijadikan ukuran untuk menetapkan kinerja 

pelaksanaan pembelajaran pelatihan yaitu : 

1. Pengembangan materi pembelajaran : 

a. Mampu menampilkan penyampaian materi pembelajaran di kelas dan 

diskusi kelompok. 

b. Mampu menciptakan situasi belajar interaktif dalam pembelajaran.  

c. Mampu mengidentifikasi kesulitan belajar pesrta pelatihan. 
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d. Memberikan contoh penjelasan yang dapat mempermudah pemahaman 

peserta pelatihan. 

e. Memberikan tugas kepada peserta pelatihan sebagai tindak lanjut 

proses pembelajaran berikutnya. 

2. Pengembangan metode pembelajaran : 

a. Mampu menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan, dan 

peserta pelatihan. 

b. Mampu mendorong motivasi peserta pelatihan untuk lebih aktif dalam 

situasi belajar mandiri dan belajar kelompok. 

3. Pengembangan media pembelajaran : 

a. Mampu menerapkan media pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi 

belajar dan metode. 

b. Pemilihan media pembelajaran memperhatikan kemampuan peserta 

pelatihan. 

4. Penciptaan komunikasi dalam pembelajaran : 

a. Berkomunikasi dengan peserta pelatihan. 

b. Menampilkan kegairahan dalam pembelajaran. 

c. Mengelola interaksi perilaku dalam pembelajaran. 

5. Pemberian motivasi dan dorongan kepada peserta pelatihan : 

a. Memberikan dorongan motivasi kepada peserta pelatihan. 

b. Memberikan dorongan untuk saling bekerja sama melalui diskusi 

kelompok. 
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6. Pengembangan sikap positif : 

a. Mengembangkan sikap positif. 

b. Bersikap adil terhadap peserta pelatihan. 

c. Memberikan bimbingan kepada peserta pelatihan. 

7. Pengembangan keterbukaan : 

a. Bersikap terbuka kepada peserta pelatihan. 

b. Menerima masukan dari pimpinan satuan pendidikan. 

2.4.3 Tahap Evaluasi 

Evaluasi  merupakan  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  atau 

informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan atau nilai tambah dari 

kegiatan pendidikan (Rifa‟i, 2007:2). Evaluator dalam pembelajaran biasanya 

dipegang oleh seorang instruktur. Dalam hal ini seorang instruktur harus (Rifa‟i, 

2007:12) : 

a. Bersikap ilmiah, yakni menerapkan prinsip-prinsip ilmiah di dalam menyusun 

instrument (tes dan bukan tes), pengumpulan dan analisis data, dan dalam 

pengambilan keputusan. 

b. Kompeten, yakni menguasai bidang studi yang diampu dan metodologi 

evaluasi. 

c. Jujur, yakni tidak memiliki keinginan untuk memanipulasi data yang 

disampaikan oleh warga belajar. 

d. Objektif, yakni tidak mencampuradukkan kesan pribadi dengan data yang 

disampaikan oleh warga belajar. 

e. Faktual, yakni bekerja dengan menggunakan data. 
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f. Terbuka, yakni bersedia memberikan data atau informasi kepada orang lain 

(termasuk warga belajar) untuk mengetahui keputusan yang diambil. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai 

Pembelajaran Kursus Menjahit di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) NISSAN 

FORTUNA Kabupaten Kudus, maka penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mendeskripsikan 

secara jelas dan rinci serta data yang mendalam dari penelitiaannya. 

Sugiyono (2009:9) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. Sedangkan Bungin (2010:6) menyatakan bahwa penelitian 

memiliki kemampuan untuk meng-upgrade, ilmu pengetahuan sehingga ilmu 

pengetahuan menjadi lebih up-to-date, canggih, aplicated, serta setiap saat 

aksiologis bagi masyarakat. Dalam tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian 

dan ilmu pengetahuan tidak sesederhana apa yang terjadi pada penelitian 

kuantitatif, karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan 

kepada ilmu pengetahuan, tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai 
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tahapan berpikir krtitis-ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir 

secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, 

melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian 

berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. 

Pendekatan penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif karena data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, sumber tertulis berupa sumber buku, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian 

akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan 

tentang Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP NISSAN FORTUNA Kabupaten 

Kudus. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen 

pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di LKP Nissan Fortuna Jl. HOS 

Cokroaminoto No.81 Kabupaten Kudus. LKP Nissan Fortuna adalah lembaga 

pendidikan nonformal yang didalamnya sudah diselenggarakan beberapa kursus 

salah satunya adalah kursus menjahit. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Sanapiah Faizal dalam Sugiyono (2009:209) 

mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu : 

a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. 

b. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain. 

c. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. 
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d. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori 

yang telah ada. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

a. Upaya mendeskripsikan pembelajaran kursus menjahit di LKP Nissan Fortuna. 

b. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran kursus menjahit di LKP 

Nissan Fortuna. 

c. Cara mengatasi kendala dalam proses pembelajaran kursus menjahit di LKP 

Nissan Fortuna. 

3.4 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan 

diteliti. Adapun subyek penelitian ini adalah warga belajar pelatihan menjahit di 

LKP NISSAN FORTUNA Kabupaten Kudus. Peneliti juga memerlukan subyek 

penelitian tambahan untuk melengkapi kebenaran data dan informasi yang 

diberikan yaitu terdiri atas 1 orang pengelola lembaga, 1 orang instruktur kursus, 

dan 2 orang warga belajar. 

3.5 Sumber Data 

 Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari orang 

(responden/informan), dokumen atau kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

3.5.1 Data Primer 

 Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 

lapangan. Pencatatan sumber data melalui pengamatan atau melalui observasi 

langsung dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 
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mendengarkan, bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa 

bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. 

 Informan yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 

2000:90). Informan dalam penelitian ini adalah pembina program pelatihan 

menjahit. 

3.5.2 Data Sekunder 

 Sumber data sekunder yaitu data tambahan yang digunakan untuk 

melengkapi data penelitian. Dilihat dari sumber data, salah satunya adalah sumber 

tertulis. Bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan 

dokumen resmi (Moleong, 2010:159). 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Ada beberapa macam metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

suatu penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dimana terjadi 

komunikasi secara verbal antara pewawancara dan subyek wawancara. Menurut 

Moleong (2010:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 
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adalah wawancara yang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tak terstruktur merupakan 

wawancara yang berbeda dengan wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya 

dan cara memberikan respons, pada wawancara tak terstruktur ini responden 

biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifat yang khas 

(Moleong, 2010:190-191). Macam-macam bentuk wawancara menurut Esterberg 

(Sugiyono, 2009:233) adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara terstruktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannyapun telah disiapkan. 

b. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh 

informan. 

c. Wawancara tak terstruktur (Unstructure Interview) 
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  Wawancara tak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Jadi wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

wawancara semiterstruktur dimana pedoman wawancaranya telah ditentukan 

sebelumnya oleh peneliti. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih 

dahulu mempersiapkan garis besar pertanyaan yang menyangkut hal-hal pokok 

sebagai pedoman pelaksanaan. Jawaban yang akan diperoleh merupakan hasil 

pendapat atau argumentasi dari pihak yang akan diajak wawancara. Penelitian 

ini menggunakan jenis wawancara dengan pedoman umum. Wawancara secara 

terbuka, akrab, dan penuh kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar 

memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pedoman umum 

untuk pertanyaan awal wawancara akan dibuat sama, sedangkan perkembangan 

berikutnya akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan pada masing-

masing subyek. Wawancara ini dilakukan secara mendalam, langsung terhadap 

subyek dan informan yang mengetahui seluk-beluk keadaan yang 

sesungguhnya. Selain itu, wawancara ini dilakukan agar subyek memberikan 

informasi sesuai dengan yang dialami, diperbuat, dipikirkan, atau yang 

dirasakan. Jadi wawancara menurut peneliti adalah percakapan secara bebas 

tapi sesuai dengan pokok pembahasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

dengan tujuan untuk pengambilan data penelitian. 
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3.6.2 Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah untuk mengamati secara langsung 

tindakan apa saja yang dilakukan pihak pengelola LKP Nissan Fortuna dalam 

pembelajaran kursus menjahit oleh warga belajarnya beserta problematika yang 

terjadi di dalamnya. 

Dalam Sugiyono (2009:226), Nasution menyatakan bahwa observasi 

adalah dasar ilmu penelitian. Para ilmuwan hanya dapat berkerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Sedangkan Marshall dalam Sugiyono (2009:226) menyatakan bahwa “through 

observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to 

those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna 

dari perilaku tersebut. 

Observasi atau pengamatan dalam definisi lain adalah informasi dari 

tentang seseorang yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap 

kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga diperoleh data tingkah laku 

seseorang yang tampak, apa yang dilakukan, dan apa yang diperbuatnya. 

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek yang diamati. 

Peneliti menyimpulkan bahwa observasi adalah perekaman dan 

pengamatan data secara sistematis terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. 

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga 

diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi maupun keterangan 

yang diperoleh sebelumnya. 
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Observasi berperan besar dalam mengungkap sebuah realita subyek. 

Intensitas hubungan subyek dengan bagaimana subyek berperilaku ketika 

bersosialisasi dengan orang lain atau dengan peneliti ketika wawancara maupun di 

luar wawancara merupakan pembanding yang baik dengan hasil wawancara dalam 

mengidentifikasi dinamika yang terjadi dalam diri subyek. Berbagai pertimbangan 

tersebut menjadikan pilihan observasi yang dilakukan adalah jenis observasi yang 

terbuka, dimana diperlukan komunikasi yang baik dengan lingkungan sosial yang 

diteliti, sehingga mereka dengan sukarela dapat menerima kehadiran peneliti atau 

pengamat. Selain itu, observasi yang dilakukan juga merupakan observasi yang 

tidak terstruktur, dimana peneliti tidak mengetahui dengan pasti aspek-aspek apa 

yang ingin diamati dari subyek penelitian. Konsekuensinya, peneliti harus 

mengamati seluruh hal yang terkait dengan permasalahan penelitian dan hal 

tersebut dianggap penting. 

Adapun alasan peneliti menggunakan metode observasi yaitu karena 

dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan 

maupun kenyataan lapangan sehingga data dapat diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Tabel 3.1 Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data 

Teknik Pengambilan 

Data 

1. 

Gambaran umum 

NISSAN FORTUNA 

Pengelola NISSAN 

FORTUNA 

Wawancara, observasi 

dan dokumentasi 

2. 

Profil kursus 

menjahit 

Penanggung jawab 

program 

Wawancara dan 

dokumentasi 

3 

Gambaran proses 

kursus menjahit 

Instruktur / Tutor dan 

Warga belajar 

Wawancara, observasi 

dan dokumentasi 

4. 

Faktor penghambat 

dalam pembelajaran 

kursus menjahit 

Pengelola, Instruktur / 

Tutor dan Warga 

belajar 

Wawancara, observasi 

dan dokumentasi 

 

3.7 Metode Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

triangulasi. Menurut Sugiyono (2009:241) triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data 

yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagi teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

Moleong (2010:330) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data 
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itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Denzim dalam Moleong (2010:330) membedakan empat macam triangulasi 

sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, 

dan teori. 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Menurut Patton dan Moleong 

(2010:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. Pemilihan triangulasi sumber dalam 

penelitian ini karena peneliti juga melaksanakan observasi lingkungan. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan atas informasi 

yang diberikan oleh subyek dan informan dengan melakukan observasi langsung 

di lokasi penelitian. 

Selain menggunakan triangulasi sumber, teknik pemeriksaan keabsahan 

data dalam penelitian ini juga menggunakan triangulasi metode. Pemilihan 

triangulasi metode dalam penelitian ini karena banyaknya data yang diperoleh 

melalui wawancara, sehingga keabsahan data dari keterangan atau informasi yang 

diperoleh dari subyek perlu diuji keabsahannya. Triangulasi metode dilakukan 

dengan pengujian ulang (membandingkan) keterangan yang diberikan warga 

belajar kursus menjahit sebagai subyek dengan peninstrukturs dan instruktur/tutor 

sebagai informan. 
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3.8 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dengan 

proses pengumpulan data. Miles dan Hubermen dalam Sugiyono (2009:246) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

penuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data penarikan kesimpulan/verifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh 

yaitu : 

3.8.1 Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dilakukan proses pengumpulan data, bahkan dari 

sebelum dilaksanakan penelitian yaitu pada saat pra penelitian, peneliti sudah 

mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan 

secara berurutan dan sistematis agar mempermudah peneliti dalam menyusun 

hasil penelitiannya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan pengumpulan dokumentasi yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

3.8.2 Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 

2009:247). Mereduksi data yang merupakan proses seleksi atas data yang telah 

diperoleh dari proses pengumpulan data dengan membuat transkrip hasil 

wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. 
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3.8.3 Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya 

(Sugiyono, 2009:249). Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. 

3.8.4 Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2009:253) adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum 

menemui kejelasan sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Gambaran Kondisi LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus 

LKP Nissan Fortuna merupakan salah satu lembaga pendidikan 

nonformal yang mendukung terselenggaranya pendidikan sepanjang hayat, karena 

didalamnya tidak membatasi usia pada warga belajar untuk ikut serta di dalam 

proses pembelajaran. Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

Sehingga setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan 

pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal yang dikelola LKP Nissan 

Fortuna salah satunya adalah kursus menjahit. 

4.1.2 Sejarah Berdiri LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus 

LKP Nissan Fortuna merupakan salah satu lembaga yang bergerak di 

bidang pendidikan nonformal di Kota Kabupaten Kudus yang lokasinya tepat di 

Jl. HOS. Cokroaminoto No.81 Kabupaten Kudus. LKP Nissan Fortuna telah 

mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja sejak tahun 

1993. Sedangkan untuk program kejuruan menjahit sendiri telah mendapatkan 

Surat Izin Operasional Lembaga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan 

nomor: 421.9/1146.7/14.04/2009 pada tanggal 1 Mei 2009. Selain itu, LKP 
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Nissan Fortuna juga terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PNF) No. 

Kep : 021/K.1/SK/AKR/2013. 

Salah satu dasar didirikannya LKP Nissan Fortuna adalah karena masih 

banyaknya warga Kabupaten Kudus yang masih belum mempunyai suatu 

keterampilan, serta masih terbatasnya mereka yang mampu melanjutkan jenjang 

pendidikan formal terutama bagi kaum perempuan. Banyaknya pengangguran, 

kemiskinan, banyaknya anak putus sekolah dan masalah sosial lainnya, sehingga 

LKP Nissan Fortuna diharapkan dapat berperan serta dalam memberikan 

keterampilan, meningkatkan peran perempuan, serta memperluas dan 

meningkatkan jumlah pemuda produktif. Dari kondisi tersebut, peranan LKP 

Nissan Fortuna sangat diharapkan dalam rangka memberikan pengetahuan, 

keterampilan yang mendukung peningkatan pelayanan pendidikan. Visi umum 

LKP Nissan Fortuna adalah menjadi LKP unggulan dan panutan yang mampu 

melahirkan tenaga terampil, mandiri, berkerja, berusaha, sehingga tercipta 

masyarakat yang cerdas dan mampu menghadapi tantangan global serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengentaskan kemiskinan. 

Misi LKP Nissan Fortuna adalah meningkatkan kecakapan warga belajar 

untuk melaksanakan hidup dan kehidupannya secara tepat guna dan berdaya guna 

melalui kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan 

vokasionalis. 

4.1.3 Profil Kursus Menjahit 

Pada zaman modern seperti sekarang ini, dunia dihadapkan pada 

persoalan ketimpangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal 
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ini dapat dilihat berbagai ukuran keberhasilan pembangunan, dimana partisipasi 

perempuan yang masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam 

mendukung terwujudnya perempuan yang berkualitas, diperlukan sejumlah 

rangkaian kegiatan yang dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk 

meningkatkan kualitas dirinya, salah satunya adalah melalui kursus menjahit. 

4.1.3.1 Materi Pembelajaran 

Kursus menjahit mempunyai materi yang akan disampaikan kepada 

warga belajar yang sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. 

4.1.3.1.1 Dasar-dasar Kursus Menjahit : 

a. Level 1 melalui pola sederhana dan hanya menjahit. 

b. Level 2 membuat semi jas, kebaya, serta yang sudah berfuring. 

c. Level 3 membuat jas, busana pesta, dan pengantin. 

4.1.3.2 Sarana dan Prasarana Kursus Menjahit 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kursus menjahit di LKP Nissan 

Fortuna adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Daftar Sarana dan Prasarana Kursus Menjahit 

NO Sarana Dan Prasarana Jumlah 

1. Gedung Kursus 1 

2. Mesin Jahit 10 

3. Kursi 12 

4. Gunting 20 

5. Benang 200 

 



55 

 

4.1.4 Gambaran Subyek 

Subyek penelitian dalam penelitian yang berjudul “Pembelajaran Kursus 

Menjahit di LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus” adalah 4 orang, yaitu 2 

warga belajar yang mengikuti kursus menjahit, 1 orang pengelola kursus menjahit, 

dan 1 orang instruktur kursus menjahit di LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus 

yang dijadikan sebagai informan. 

Tabel  4.2 Identitas Warga Belajar 

No. Nama Usia Pekerjaan 

1. Khusnul Khotimah 28 Ibu Rumah Tangga 

2. Nur Faizah 19 Buruh 

 

Pada penelitian ini diambil 2 orang warga belajar yang mengikuti kursus 

menjahit. Peneliti mengambil 2 orang warga belajar dengan kriteria usia yang 

berbeda dengan harapan agar keterangan atau informasi yang didapatkan lebih 

bervariatif mengenai Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP Nissan Fortuna 

Kabupaten Kudus. 
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Tabel  4.3 Identitas Pengelola dan Instruktur 

No. Nama Usia Pendidikan Jabatan 

1. Sri Rahayu Ratnawati S.Pd. 47 Sarjana Pengelola 

2. Aryatin Aryani S.Pd. 40 Sarjana Instruktur 

 

Pada penelitian ini diambil 2 orang subyek lain, yaitu 1 orang Pengelola 

penyelenggara kursus menjahit dan 1 orang Instruktur kursus menjahit, yang akan 

digunakan untuk mengecek kebenaran dari data dan informasi yang diperoleh. 

4.2 Hasil Penelitian 

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap subyek-subyek yang 

terlibat dalam Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP Nissan Fortuna Kabupaten 

Kudus, maka peneliti menemukan hasil penelitian sebagai berikut : 

4.2.1 Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP Nissan Fortuna. 

Pembelajaran kursus menjahit meliputi tiga proses diantaranya tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Adapun dari ketiganya ini 

akan dibahas sebagaimana berikut : 

4.2.1.1 Tahap Perencanaan 

Awal mula perekrutan warga belajar melalui salah satu media yaitu 

brosur yang disebarkan di titik-titik tertentu. Untuk menarik minat, biasanya pihak 

LKP memberi diskon atau keringanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pengelola kursus menjahit, peneliti memperoleh informasi bahwa kursus menjahit 

diselenggarakan setiap bulan dan proses pembelajaran diadakan seminggu tiga 
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kali yaitu hari selasa, rabu dan jumat, dengan durasi waktu 2 jam pada pukul 

09.00-11.00 WIB setiap kali pertemuan. kemudian berdasarkan observasi peneliti 

melihat dan memperhatikan kegiatan proses pembelajaran kursus menjahit. Dalam 

tahap perencanaan ini, yang peneliti dapat laporkan adalah persiapan 

pembelajaran yang dilakukan oleh instruktur yang sudah mulai datang pukul 

07.00 di tempat kursus menjahit. Instruktur juga mempersiapkan sarana dan 

prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran kursus menjahit. 

Peneliti juga mengobservasi beberapa warga belajar yang dijadikan 

subyek penelitian ini. Dari hasil observasi, peneliti melihat bahwa warga belajar 

datang tidak tepat waktu dengan alasan ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan 

terlebih dahulu. 

Instruktur telah menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran kursus menjahit. Menurut peneliti, instruktur sudah baik dalam 

tahap perencanaan. Perencanaan dalam proses pembelajaran sangat menentukan 

pelaksanaan dalam kursus menjahit. Rencana pembelajaran adalah serangkaian 

kegiatan yang perlu dilakukan oleh instruktur untuk setiap pertemuan.  

Didalamnya  harus  terdapat  rencana tindakan apa yang perlu dilakukan oleh 

instruktur untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya 

setelah pertemuan pembelajaran kursus menjahit selesai. 

4.2.1.2 Tahap Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran kursus menjahit di LKP Nissan Fortuna. Dalam tahap 

pelaksanaan merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain 
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perencanaan yang telah dibuat oleh penyelenggara dan instruktur. Proses 

pembelajaran kursus menjahit yang peneliti observasi dimulai pukul 09.00 WIB, 

warga belajar sebagian besar datang ke tempat kursus menjahit tepat waktu sesuai 

yang dijadwalkan. Hanya sebagian kecil yang datang terlambat mengikuti kursus. 

Di dalam proses pembelajaran kursus menjahit, media yang tersedia di 

ruangan pembelajaran digunakan secara tepat oleh warga belajar termasuk mesin 

jahit. Menurut observasi peneliti, media yang ada dalam ruangan kelas kursus 

menjahit sudah efektif penggunaannya dalam proses pembelajaran. Warga belajar 

dapat menggunakan media sesuai dengan instruksi dari tutor. Warga belajar juga 

dapat memahami tahap-tahap materi pembelajaran kursus menjahit selama proses 

pembelajaran berlangsung dan hasil yang ditunjukkan di akhir pembelajaran 

sangat memuaskan baik menurut instruktur dan peneliti sendiri. 

Dalam observasi yang dilakukan peneliti sikap yang ditunjukan oleh 

instruktur saat pembelajaran berlangsung, terlihat tenang dan bijaksana. Instruktur 

tak hanya mampu memberi materi dengan baik tapi juga mampu menciptakan 

suasana kekeluargaan, menyenangkan dan diselingi motivasi-motivasi didalam 

proses pembelajaran. Instruktur dengan sabar dan telaten mengajari dan menjawab 

semua pertanyaan yang dilontarkan oleh warga belajar. Metode yang digunakan 

oleh instruktur adalah metode latihan keterampilan, yaitu metode yang 

mengajarkan warga belajar dengan cara memberi latihan secara berulang dan 

mengajak langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat serta 

mengetahui bagaimana cara membuat, cara menggunakannya, apa manfaatnya, 

apa fungsinya dan sebagainya. 
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Setiap pembelajaran tidak selalu warga belajar hadir semuanya. Kadang 

ada satu atau dua orang warga belajar yang tidak hadir mengikuti pembelajaran 

kursus menjahit. Banyak alasan yang membuat warga belajar tidak bisa 

menghadiri kursus menjahit. Instrukturpun mempunyai toleransi untuk warga 

belajar yang tidak bisa hadir, tetapi jika warga belajar yang lama tidak hadir maka 

instruktur akan melakukan suatu tindakan pendekatan secara personal dengan 

warga belajar tersebut. 

Di satu sisi peneliti melihat adanya kedekatan antara instruktur dengan 

warga belajar. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran kursus menjahit sangat 

terasa suasana kehangatan keluarga yang saling menghargai dan menghormati. 

Selain itu media yang ada di dalam ruangan digunakan sesuai dengan tahap 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Sarana dan prasarana juga digunakan 

secara tepat guna oleh warga belajar. Selain adanya pendekatan dengan semua 

warga belajar kursus menjahit, ada strategi pembelajaran yang digunakan untuk 

membuat proses pembelajaran tidak membosankan dan membuat nyaman warga 

belajar dalam memahami materi yang diberikan. Dalam proses pembelajaran 

penyampaian materi secara teori atau penjelasan dengan menggunakan media 

pembelajaran seperti papan tulis juga digunakan supaya warga belajar lebih 

memahami materi yang disampaikan. Kemudian untuk praktik yang 

dilangsungkan warga belajar, ketika ada yang belum dapat dipahami warga 

belajar, seketika diperkenankan untuk  langsung menanyakan kepada instruktur. 

Serangkaian interaksi dinamis yang peneliti amati antara instruktur 

dengan warga belajar atau warga belajar dengan lingkungan belajarnya. Peneliti 
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melihat metode dari fungsinya merupakan seperangkat cara untuk melakukan 

aktivitas pembelajaran. Adapun dalam proses pembelajaran kursus menjahit yang 

peneliti observasi, instruktur menggunakan perbandingan 25% materi dan 75% 

praktik. Kemudian memberikan beberapa modul tentang pembelajaran kursus 

menjahit untuk dipelajari warga belajar selama proses pembelajaran kursus 

menjahit berlangsung. Selain itu instruktur juga meminta warga belajar untuk 

menanyakan materi yang tidak bisa dipahami. 

Penggunaan metode ini merupakan hasil kesepakatan dengan warga 

belajar, karena warga belajar yang mengikuti kursus menjahit merasa nyaman 

dengan metode tersebut. Warga belajar mengaku jenuh ketika harus 

mendengarkan teori-teori saja, oleh karenanya hampir tiap pertemuan selalu 

diimbangi dengan praktik. Selain itu warga belajar merasa jika hanya teori saja 

yang terlalu banyak akan lebih susah untuk diingat, karena ada beberapa warga 

belajar yang tidak mempunyai mesin jahit di rumah. Jadi warga belajar ingin lebih 

diperbanyak praktik langsung agar lebih bisa mendalami serta memahami materi 

yang diberikan mengingat daya ingat seseorang mempunyai tingkatan yang 

berbeda-beda. 

4.2.1.3 Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi dalam hasil observasi yang peneliti lakukan belum 

terlaksana saat peneliti melakukan penelitian ini. Jadi untuk mengetahui tahap 

evaluasi dalam proses pembelajaran kursus menjahit, peneliti hanya berpedoman 

pada wawancara. 
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Pada hasil wawancara tersebut dijelaskan tentang bagaimana rencana 

evaluasi yang akan dilaksanaan pada akhir pembelajaran, dimana warga belajar 

telah memenuhi kriteria minimum 90% menyelesaikan proses pembelajaran 

kursus menjahit dengan tuntas. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan program, 

tutor (beserta penyelenggara) melakukan penilaian terhadap kemampuan yang 

telah dicapai warga belajar. Evaluasi dilakukan dengan cara mengadakan test teori 

dan praktik, dimana warga belajar diberikan soal-soal dan ditugaskan untuk 

membuat sebuah pakaian jadi sesuai kemampuan warga belajar masing-masing. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga belajar mampu 

menguasai keterampilan yang dipelajari dan dapat mempraktikannya dengan 

benar. Berdasarkan pada hasil evaluasi, penyelenggara memberikan sertifikat 

(sertifikat lokal) kelulusan program pada kursus menjahit ini dan memberikan 

pengarahan kepada lulusan untuk dapat memanfaatkan keterampilan yang telah 

diperolehnya baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

Setelah mengalami tahap-tahap dalam pembelajaran kursus menjahit 

lulusan dari LKP Nissan Fortuna sebagian besar lebih memilih untuk 

berwirausaha sendiri. Adapun dari pihak LKP Nissan Fortuna dapat 

mengupayakan beberapa tempat yang telah disediakan kepada warga belajar untuk 

magang salah satunya adalah konveksi busana.  

4.2.2 Faktor Pendukung Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP Nissan 

Fortuna Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada proses pembelajaran kursus 

menjahit, keefektifan yang dapat peneliti laporkan berdasarkan indikator-indikator 
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yang telah dibatasi peneliti untuk mempermudah dalam penelitian ini. Indikator 

tersebut meliputi keefektifan media dan kurikulum, pengelolaan warga belajar, 

perilaku tutor, dan keefektifan waktu. Berikut ini adalah indikator pendukung 

dalam menentukan keefektifan pembelajaran, yaitu : 

4.2.2.1 Faktor Media dan Kurikulum 

Dari hasil observasi penggunaan media pembelajaran dalam kursus 

menjahit adanya beberapa buku bacaan tentang teknik dasar menjahit, membuat 

pola, beserta modul yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara dan 

instruktur kursus menjahit. Artinya banyaknya informasi atau keterampilan yang 

disajikan sehingga warga belajar dapat mempelajarinya dengan mudah. 

Kurikulum dan media adalah alat untuk perencanaan dan implementasi dari 

pendidikan di ruang belajar/kelas dan untuk keefektifan pembelajaran. Apa yang 

instruktur/tutor ajarkan dan apa yang warga belajar/warga belajar akan belajar 

tercantum di kurikulum. 

Kurikulum menciptakan kesempatan untuk belajar, dan prestasi yang 

diharapkan menjadi lebih tinggi. Perbandingan kurikulum dan elemen-elemen 

kurikulum menghasilkan karakteristik bahwa pentingnya keefektifan 

pembelajaran. Karakteristik ini tidak hanya memperhatikan tujuan kurikulum 

yang akan dicapai, tetapi juga struktur tujuan, mulai dari tujuan pembelajaran dan 

menyiapkan bahan/media pembelajaran dan juga prestasi warga belajar. 

Dari hasil wawancara dengan pihak pengelola pembelajarankursus 

menjahit, kurikulum yang digunakan sudah menyesuaikan standar yang 

diharapkan sesuai dengan kebutuhan warga belajar dalam kursus menjahit. 
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Keefektifan karakteristik kurikulum berhubungan dengan tingkat dimana 

instruktur/tutor benar-benar menggunakan kurikulum dan media pembelajaran, 

tutor berfikir bahwa kurikulum sebagai sumber hukum dan ide-ide, khususnya 

mengenai mata pelajaran dan urutan mata pelajaran. Secara umum tutor tidak 

terlalu ketat berpegang pada kurikulum jika mereka mengajar. Jika kurikulum 

menuntun aktivitas tertentu dan indikasi bahwa tutor selalu membutuhkan 

kebebasan yang disesuaikan dengan pembelajaran yang berlangsung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan instruktur kursus menjahit, dalam 

penggunaan media dan kurikulum sangat penting. Oleh karena itu, sebagian besar 

rancangan kurikulum melalui implementasi tidak menunjukan keefektifan 

pembelajaran. Meskipun begitu suatu dasar dari keefektifan pembelajaran dapat 

diciptakan dengan penekanan elemen-elemen pendidikan yang menjadi sifat 

kurikulum. Elemen-elemen ini berupa materi yang disampaikan, susunan dan 

urutan pembelajaran secara objektif serta media pembelajaran yang berhubungan 

dengan prosedur evaluasi. Media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran kursus menjahit. Sebab kurangnya media akan membuat keefektifan 

pembelajaran juga kurang efektif, maka peneliti menyimpulkan bahwa pihak 

penyelenggara kursus menjahit sudah cukup baik dalam memfasilitasi media 

pembelajaran. 

4.2.2.2 Faktor Pengelolaan Warga Belajar 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti melihat pengelolaan 

warga belajar sangat kental aroma kekeluargaannya. Artinya sejauh mana 

instruktur kursus menjahit memastikan kesiapan warga belajar untuk mempelajari 



64 

 

materi baru. Pengelolaan kelas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh instruktur 

yang mengarah peraturan waktu sehingga proses belajar mengajar efektif dengan 

hasil pencapaian yang optimal. Strategi belajar adalah prosedur dan metode yang 

digunakan oleh tutor untuk memberikan kemudahan belajar kepada warga belajar 

dengan cara memadukan perbedaan individual dan kelompok, yang bertujuan agar 

warga belajar menguasai materi pembelajaran secara tuntas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan instruktur kursus menjahit 

menunjukan keberhasilan strategi ini bergantung pada faktor-faktor kemampuan, 

kecepatan, ketekunan, dan waktu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Dengan mengadakan kerjasama antara warga belajar kursus menjahit dan 

instruktur akan tercipta keefektifan dalam proses pembelajaran di dalam kursus 

menjahit, ini terbukti dengan penggunaan strategi dan metode yang digunakan 

oleh instruktur dapat diterima oleh warga belajar kursus menjahit. 

4.2.2.3 Faktor Perilaku Instruktur 

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti mengamati perilaku instruktur 

dalam kelas yang memiliki korelasi positif dengan prestasi warga belajar. Perilaku 

instruktur tersebut sangat penting, yang mencakup pengalokasian dan penggunaan 

waktu dalam belajar, manajemen kelas, yang bertujuan untuk menciptakan 

atmosfir belajar warga belajar dan juga meliputi aktivitas instruktur dalam 

komponen pendidikan, seperti penyusunan isi materi, teknik mengajar, umpan 

balik, dan pengajaran perbaikan. Artinya seberapa besar usaha instruktur 

memotivasi warga belajar mengerjakan tugas belajar dari materi yang 

disampaikan. Semakin besar motivasi yang diberikan instruktur kepada warga 
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belajar maka keaktifan semakin besar pula, dengan demikian pembelajaran 

semakin efektif. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, perilaku instruktur mempunyai 

pengaruh positif terhadap prestasi warga belajar, dan pengaruh itu sendiri 

diharapkan meningkatkan sebagaimana yang ditujukan dalam studi eksperimental. 

Instruktur sangat mempengaruhi dalam keefektifan pembelajaran kursus menjahit. 

Keefektifan dalam perilaku instruktur sangat mempengaruhi prestasi, terbukti saat 

pembelajaran berlangsung warga belajar dapat menyelesaikan praktik  kursus 

menjahit dengan hasil yang memuaskan. 

4.2.2.4 Faktor Waktu 

Berdasarkan dari observasi peneliti, pelajaran akan efektif jika warga 

belajar dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai waktu yang diberikan. 

Pelaksanaan proses pembelajaran kursus menjahit dalam aspek waktu, masih 

perlu perbaikan dari segi warga belajar terutama masalah keterlambatan mengikuti 

proses pembelajaran kursus menjahit. 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa waktu 

pelaksanaan kursus menjahit sudah tersusun sesuai jadwal yang ditetapkan oleh 

penyelenggara. Sehingga waktu yang tersedia untuk pembelajaran sangat terbatas, 

untuk itu dapat diperluas dengan kebijakan dengan praktik mandiri. Apabila tugas 

praktik yang diberikan sangat baik pengontrolannya dan ada feedback yang 

diberikan, maka rencana itu dapat berpengaruh secara efektif bagi waktu belajar 

diluar jam pembelajaran dan kegiatan-kegiatan peranan pada penggunaan waktu 

yang efektif. 
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4.2.3 Deskripsi Kendala dalam Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP 

Nissan Fortuna Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di dalam proses 

pembelajaran kursus menjahit adanya kendala yang merupakan suatu keadaan 

dimana hal tersebut dapat menggangu kelancaran yang sedang dilaksanakan. 

Dalam program pembelajaran kursus menjahit tidak luput dari kendala-kendala 

yang dihadapi baik pada pihak penyelenggara, instruktur, sampai warga belajar. 

Proses pembelajaran menghadapi kendala yaitu alokasi waktu untuk program 

kursus menjahit yang sangat terbatas dan tingkat kerajinan warga belajar relatif 

masih kurang optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menurut instruktur, waktu 

pembelajaran masih kurang efektif dan terbatas karena tidak sesuai dengan 

kebutuhan warga belajar dalam menyelesaikan praktik yang berlangsung saat 

pembelajaran, kemudian masalah kehadiran warga belajar yang datang tidak tepat 

waktu sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan sehingga terkadang menyita 

waktu jam pelajaran beberapa menit. 

Kendala juga dihadapi oleh warga belajar kursus menjahit. Berdasarkan 

hasil observasi peneliti, salah seorang warga belajar ada yang mengaku kalau 

waktu yang diberikan terlalu singkat sehingga terkadang pada saat praktik belum 

selesai harus dilanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. 
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4.2.4 Deskripsi Cara Mengatasi Kendala dalam Pembelajaran Kursus 

Menjahit di LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti mendapat 

pernyataan cara dalam menghadapi kendala saat pembelajaran kursus menjahit 

baik dari pihak penyelengara, instruktur maupun dari warga belajar. 

Kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik oleh semua 

pihak, yaitu dengan cara-cara yang tidak merugikan pihak lain. Ketika ada 

kendala yang sulit untuk diatasi, maka akan dimusyawarahkan agar ada 

kesepakatan bersama. Tujuannya adalah keefektifan dalam pembelajaran tetap 

tercipta karena adanya kerjasama antara sesama warga belajar dan instruktur serta 

pihak pengelola. Cara tersebut dirasa sudah efektif oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan untuk mengatasi kendala yang terjadi di dalam Keefektifan 

Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Deskripsi Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP Nissan Fortuna 

Kabupaten Kudus. 

Dalam suatu pembelajaran terdapat tiga fase atau tahapan. Fase-fase 

pembelajaran kursus menjahit yang dimaksud meliputi : tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Adapun dari ketiganya ini akan dibahas 

sebagaimana berikut : 

4.3.1.1 Tahap Perencanaan 

Rencana pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu 

dilakukan oleh instruktur untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat 
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tindakan apa yang perlu dilakukan oleh instruktur untuk mencapai ketuntasan 

kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Dengan kata lain 

rencana pembelajaran yang dibuat instruktur harus berdasarkan pada kompetensi 

dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang 

harus dapat dilakukan atau ditampilkan warga belajar, yang meliputi: 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar setelah mengikuti mata 

pelajaran tertentu. 

Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang 

matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam 

pembelajaran. Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan 

perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu 

sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah 

perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat 

sasaran. Begitu pula dengan perencanaan kegiatan kursus, yang direncanakan 

harus sesuai dengan target pendidikan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap pembelajaran kursus menjahit, 

perencanaan yang dilakukan dari pihak pengelola adalah perencanaan persiapan 

warga belajar kursus menjahit dalam menggunakan media pembelajaran. 

Perencanaan memfasilitasi instruktur kursus menjahit yang professional, 

perekrutan instruktur dengan mempertimbangkan bahwa mereka dipandang 

menguasai materi pembelajaran, minimal berpendidikan sarjana dan mampu 

berinteraksi dengan warga belajar dalam nuansa kekeluargaan. Perencanaan 
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berikutnya meliputi perencanaan sarana prasana warga belajar. Kemudian yang 

terakhir adalah perencanaan penilaian, dimana pengelola membuatkan sertifikat 

ketuntasan belajar kursus menjahit yang ditandatangani oleh pihak penyelenggara 

yaitu LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus. 

Sedangkan instruktur sebagai subjek dalam membuat perencanaan 

pembelajaran harus dapat menyusun berbagai program pengajaran sesuai 

pendekatan dan metode yang akan digunakan. Dalam konteks desentralisasi 

pendidikan seiring perwujudan pemerataan hasil pendidikan yang bermutu, 

diperlukan standar kompetensi mata pelajaran yang dapat dipertanggung 

jawabkan dalam konteks lokal, nasional dan global. 

Secara umum instruktur itu harus memenuhi dua kategori, yaitu memiliki 

capability dan loyality, yakni instruktur harus memiliki kemampuan dalam bidang 

ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang 

baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki 

loyalitas, yakni loyal terhadap tugas-tugas yang tidak semata di dalam kelas, tapi 

sebelum dan sesudah kelas. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam 

membuat persiapan mengajar : 

a. Memahami tujuan pendidikan. 

b. Menguasai bahan ajar. 

c. Memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran. 

d. Memahami prinsip-prinsip mengajar. 

e. Memahami metode-metode mengajar. 

f. Memahami teori-teori belajar. 
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g. Memahami beberapa model pengajaran yang penting. 

h. Memahami prinsip-prinsip evaluasi. 

i. Memahami langkah-langkah membuat lesson plan. 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari perencanaan yang 

diterapkan terhadap pembelajaran kursus menjahit di LKP Nissan Fortuna sesuai 

dengan teori dari Sudjana (1992:41-43) sebagaimana dikutip oleh Sutarto 

(2013:29-30) yang menyatakan sebagai berikut “perencanaan adalah proses yang 

sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan 

pada waktu yang akan datang”. Kemudian dikemukakan tujuh indikator 

perencanaan yang baik, yaitu : (a) perencanaan merupakan model pengambilan 

keputusan secara ilmiah dalam memilih dan menerapkan tindakan untuk mencapai 

tujuan; (b) perencanaan berorientasi pada terjadinya perubahan dari keadaan masa 

sekarang kepada keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang sebagaimana 

dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai; (c) perencanaan melibatkan orang ke 

dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang 

diinginkan; (d) perencanaan memberi arah bagaimana dan kapan tindakan akan 

diambil serta siapa yang terlibat di dalam tindakan itu; (e) perencanaan melibatkan 

perkiraan semua kegiatan yang akan dilalui, meliputi kemungkinan keberhasilan, 

sumber yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, kemungkinan resiko 

dan lain-lain; (f) perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan 

tindakan yang akan dilakukan, dan prioritas ditetapkan berdasarkan kepentingan, 

relevansi, tujuan yag akan dicapai, sumber yang tersedia dan hambatan yang 
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mungkin ditemui; dan (g) perencanaan sebagai titik awal dan arah kegiatan 

pengorganisasian, penggerakan, pembinaan dan penilaian serta pengembangan. 

4.3.1.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas 

desain perencanaan yang telah dibuat instruktur. Hakikat dari tahap pelaksanaan 

adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, instruktur 

melakukan interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi metode 

dan teknik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media. 

Berdasarkan hasil penelitian serangkaian interaksi dinamis yang peneliti 

amati antara instruktur dengan warga belajar atau warga belajar dengan 

lingkungan belajarnya. Peneliti melihat metode dari fungsinya merupakan 

seperangkat cara untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Peneliti menyimpulkan 

bahwa tahap pelaksanaan yang diterapkan pada pembelajaran kursus menjahit di 

LKP Nissan Fortuna berdasarkan teori dari Sutarto (2013:54) yaitu : 

a. Menetapkan kebutuhan belajar 

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan belajar 

calon peserta pelatihan, seperti ciri-ciri sosial budaya dan ekonomi, jenis 

kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, ketersediaan waktu untuk 

belajar, kondisi lingkungan fisik dan potensi alam. Hasil identifikasi 

selanjutnya dianalisis untuk menetapkan skala prioritas dengan 

mempertimbangkan kepentingan calon peseta pelatihan, yaitu kebutuhan itu 

dianggap penting, dan mendesak untuk segera ada upaya pemenuhannya, dan 

dikehendaki oleh sebagian besar calon peserta pelatihan. 
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b. Penetapan tujuan 

Berdasar skala prioritas kebutuhan belajar selanjutnya ditetapkan dan disusun 

tujuan program pendidikan nonformal yang ingin dicapai yang diarahkan pada 

pencapaian ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Rumusan tujuan 

program harus ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga akan 

mempermudah dalam mengukur hasil belajar peserta pelatihan. 

c. Identifikasi alternatif pemecahan kebutuhan dan masalah 

Pada langkah ini disusun sejumlah alternatif pemecahan kebutuhan belajar, 

yaitu menyusun sejumlah alternatif pemecahan yang sekiranya mungkin 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

d. Identifikasi berbagai sumberdaya dan kendala (manusia maupun non manusia) 

yang dapat mendukung proses penyelenggaraan program pendidikan 

nonformal perlu dilakukan disamping memperhitungkan kendala yang 

dimungkinkan akan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

e. Penetapan kriteria pemilihan altenatif 

Kriteria dalam pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan alat untuk 

melakukan seleksi alternatif yang telah disusun sebelumnya dengan 

mempertimbangkan : ketersediaan sumber-sumber pendukung potensi alam 

atau lingkungan setempat, kemudahan untuk dilakukan dalam arti murah dan 

bersifat fungsional, dan relatif terhindar dari kendala yang mungkin terjadi.  

f. Pemilihan alternatif pemecahan 

Pada langkah ini dilakukan pemilihan alternatif pemecahan berdasarkan 

kriteria yang telah dirumuskan. 
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g. Menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran 

Adapun dalam proses pembelajaran kursus menjahit yang peneliti 

observasi, instruktur memberikan beberapa modul keterampilan untuk dipelajari 

warga belajar di LKP Nissan Fortuna, serta meminta warga belajar untuk 

menanyakan materi yang tidak bisa dipahami. 

Penggunaan metode ini merupakan hasil kesepakatan dengan warga 

belajar, karena warga belajar yang mengikuti kursus menjahit sebagian besar 

adalah ibu rumah tangga yang berkeinginan memiliki keterampilan khusus yaitu 

menjahit. Warga belajar mengaku jenuh ketika harus mendengarkan teori-teori 

saja. Selain itu warga belajar merasa jika hanya teori saja yang terlalu banyak 

akan lebih susah untuk mengingat, jadi warga belajar ingin lebih diperbanyak 

praktik langsung agar lebih bisa memahami materi yang diberikan dan tidak 

mudah untuk lupa. 

Dalam proses ini, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh 

seorang instruktur, diantaranya ialah : 

a. Aspek Pendekatan dalam Pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan teoritik dan 

asumsi-asumsi teoritik yang dikuasai instruktur tentang hakikat pembelajaran. 

Mengingat pendekatan pembelajaran bertumpu pada aspek-aspek dari masing-

masing komponen pembelajaran, maka dalam setiap pembelajaran, akan tercakup 

penggunaan sejumlah pendekatan secara serempak. Oleh karena itu, pendekatan-

pendekatan dalam setiap satuan pembelajaran akan bersifat multi pendekatan. 

b. Aspek Strategi dan Taktik dalam Pembelajaran. 
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Pembelajaran sebagai proses, aktualisasinya mengimplimentasikan adanya 

strategi. Strategi berkaitan dengan perwujudan proses pembelajaran itu sendiri. 

Strategi pembelajaran berwujud sejumlah tindakan pembelajaran yang dilakukan 

instruktur dan dinilai strategis untuk mengaktualisasikan proses 

pembelajaran.   Terkait dengan pelaksanaan strategi adalah taktik pembelajaran. 

Taktik pembelajaran berhubungan dengan tindakan teknis untuk menjalankan 

strategi. Untuk melaksanakan strategi diperlukan kiat-kiat teknis, agar nilai 

strategis setiap aktivitas yang dilakukan instruktur-murid di kelas dapat terealisasi. 

Kiat-kiat teknis tertentu terbentuk dalam tindakan prosedural. Kiat teknis 

prosedural dari setiap aktivitas instruktur-warga belajar di kelas tersebut 

dinamakan taktik pembelajaran. 

c. Aspek Metode dan Teknik dalam Pembelajaran. 

Aktualisasi pembelajaran berbentuk serangkaian interaksi dinamis antara 

instruktur-warga belajar atau warga belajar dengan lingkungan belajarnya. 

Interaksi instruktur-warga belajar atau warga belajar dengan lingkungan 

belajarnya tersebut dapat mengambil berbagai cara. Cara-cara interaksi instruktur-

warga belajar atau warga belajar dengan lingkungan belajarnya tersebut lazimnya 

dinamakan metode. Metode merupakan bagian dari sejumlah tindakan strategis 

yang menyangkut tentang cara bagaimana interaksi pembelajaran dilakukan. 

Metode dilihat dari fungsinya merupakan seperangkat cara untuk melakukan 

aktivitas pembelajaran. Ada beberapa cara dalam melakukan aktivitas 

pembelajaran, misalnya dengan berceramah, berdiskusi, berkerja kelompok, 

bersimulasi dan lain-lain. Setiap metode memiliki aspek teknis dalam 
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penggunaannya. Aspek teknis yang dimaksud adalah gaya dan variasi dari setiap 

pelaksanaan metode pembelajaran. 

d. Prosedur Pembelajaran. 

Pembelajaran dari sisi proses keberlangsungannya, terjadi dalam bentuk 

serangkaian kegiatan yang berjalan secara bertahap. Kegiatan pembelajaran 

berlangsung dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga terbentuk alur 

konsisten. Tahapan pembelajaran yang konsisten yang berbentuk alur peristiwa 

pembelajaran tersebut merupakan prosedur pembelajaran. 

4.3.1.3 Tahap Evaluasi 

Pada hakekatnya evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur 

perubahan perilaku yang telah terjadi. Pada umumnya hasil belajar akan 

memberikan pengaruh dalam dua bentuk : 

a. Peserta akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas 

perilaku yang diinginkan; 

b. Mereka mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah meningkat baik 

setahap atau dua tahap, sehingga sekarang akan timbul lagi kesenjangan antara 

penampilan perilaku yang sekarang dengan tingkah laku yang diinginkan; 

Pada tahap ini kegiatan instruktur adalah melakukan penilaian atas proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur 

ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas 

pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat 

ukur ketercapaian tujuan, maka tolok ukur perencanaan dan pengembangannya 

adalah tujuan pembelajaran. 



76 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyelenggara dan instruktur 

menjelaskan tentang bagaimana rencana evaluasi yang akan dilaksanakan pada 

akhir pembelajaran, dimana warga belajar telah memenuhi minimum 90% 

menyelesaikan proses pembelajaran kursus menjahit dengan tuntas. Untuk 

mengetahui ketercapaian tujuan program, instruktur (beserta penyelenggara) 

melakukan penilaian terhadap kemampuan yang telah dicapai warga belajar. 

Evaluasi dilakukan dengan cara mengadakan test teori dan praktik, dimana warga 

belajar diberikan soal-soal dan ditugaskan untuk membuat sebuah pakaian yang 

layak pakai. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga belajar 

mampu menguasai keterampilan yang dipelajari dan dapat mempraktikannya. 

Berdasarkan hasil evaluasi, penyelenggara memberikan sertifikat (sertifikat lokal) 

kelulusan program pembelajaran kursus menjahit ini dan memberikan pengarahan 

kepada lulusan untuk dapat memanfaatkan keterampilan yang telah diperolehnya 

di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian 

ini, tahap evaluasi yang diterapkan pada pembelajaran kursus menjahit di LKP 

Nissan Fortuna sesuai dengan teori dari Moekijat (seperti dikutip Mulyasa) yang 

mengemukakan teknik evaluasi belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

sebagai berikut : 

“(1) Evaluasi belajar pengetahuan, dapat dilakukan dengan ujian tulis, 

lisan, dan daftar isian pertanyaan; (2) Evaluasi keterampilan, dapat 

dilakukan dengan ujian praktik, analisis keterampilan dan analisis tugas 

serta evaluasi oleh peserta didik sendiri; (3) Evaluasi belajar sikap, dapat 

dilakukan dengan daftar sikap isian dari diri sendiri, daftar isian sikap 
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yang disesuaikan dengan tujuan program, dan skala deferensial sematik 

(SDS)” 

Apapun bentuk tes yang diberikan kepada warga belajar, tetap harus 

sesuai dengan persyaratan yang baku, yakni tes itu harus : 

1. Memiliki validitas (mengukur atau menilai apa yang hendak diukur atau 

dinilai, terutama menyangkut kompetensi dasar dan materi standar yang telah 

dikaji); 

2. Mempunyai reliabilitas (keajekan, artinya ketetapan hasil yang diperoleh 

seorang peserta didik, bila dites kembali dengan tes yang sama); 

3. Menunjukkan objektivitas (dapat mengukur apa yang sedang diukur, disamping 

perintah pelaksanaannya jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan 

interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan maksud tes); 

4. Pelaksanaan evaluasi harus efisien dan praktis. 

4.3.2 Aspek Media dan Kurikulum 

Artinya banyaknya informasi atau keterampilan yang disajikan sehingga 

warga belajar dapat mempelajarinya dengan mudah. Kurikulum dan media adalah 

alat untuk perencanaan dan implementasi dari pendidikan di ruang belajar/kelas 

dan untuk keefektifan pembelajaran. Apa yang instruktur/tutor ajarkan dan apa 

yang warga belajar/warga belajar akan belajar tercantum di kurikulum. Kurikulum 

menciptakan kesempatan untuk belajar, dan prestasi yang diharapkan menjadi 

lebih tinggi. 

Dari hasil observasi penggunaan media pembelajaran dalam kursus 

menjahit adanya beberapa buku bacaan tentang menjahit dasar, artikel-artikel 
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tentang teknik menjahit, video tutorial belajar menjahit dan modul yang telah 

disediakan oleh pihak penyelenggara dan instruktur kursus menjahit. Artinya 

banyaknya informasi atau keterampilan yang disajikan sehingga warga belajar 

dapat mempelajarinya dengan mudah. Sedangkan dari hasil wawancara dengan 

pihak pengelola program kursus menjahit yaitu Ibu Sri Rahayu Ratnawati 

mengenai kurikulum sudah disesuaikan dengan standar yang diharapkan sesuai 

dengan kebutuhan warga belajar dalam kursus menjahit. Keefektifan karakteristik 

kurikulum berhubungan dengan tingkat dimana instruktur/tutor benar-benar 

menggunakan kurikulum dan media pembelajaran, tutor berfikir bahwa kurikulum 

sebagai sumber hukum dan ide-ide, khususnya mengenai mata pelajaran dan 

urutan mata pelajaran. 

Perbandingan kurikulum dan elemen-elemen kurikulum menghasilkan 

karakteristik pada warga belajar untuk menunjang kualitas keterampilan dalam 

sebuah kursus. Karakteristik ini tidak hanya memperhatikan tujuan kurikulum 

yang akan dicapai, tetapi juga struktur tujuan, mulai dari tujuan pembelajaran dan 

menyiapkan bahan/media pembelajaran dan juga prestasi warga belajar. Secara 

umum tutor tidak terlalu ketat berpegang pada kurikulum jika mereka mengajar. 

Jika kurikulum menuntun aktivitas tertentu dan indikasi bahwa tutor selalu 

membutuhkan kebebasan yang disesuaikan dengan pembelajaran yang 

berlangsung. 

Oleh karena itu, sebagian besar rancangan kurikulum melalui 

implementasi tidak menunjukan keefektifan kursus. Meskipun begitu suatu dasar 

dari keefektifan pembelajaran dapat diciptakan dengan penekanan elemen-elemen 
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pendidikan yang menjadi sifat kurikulum. Elemen-elemen ini berupa materi yang 

disampaikan, susunan dan urutan pembelajaran secara objektif serta media 

pembelajaran yang berhubungan dengan prosedur evaluasi. 

Pekerjaan instruktur/tutor adalah pekerjaan profesional. Karena itu 

diperlukan kemampuan dan kewenangan. Kemampuan itu dapat dilihat pada 

kesanggupannya menjalankan peranannya sebagai instruktur : pengajar, 

pembimbing, administrator dan sebagai pembina ilmu. Salah satu segi dari 

kemampuan itu ialah sejauh manakah ia menguasai metodologi media pendidikan 

di sekolah untuk kepentingan anak didiknya sehingga memungkinkan 

perkembangan mereka secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam 

pendidikan dikenal berbagai istilah peragaan atau keperagaan. Ada yang lebih 

senang menggunakan istilah peragaan. Tetapi ada pula yang menggunakan istilah 

komunikasi peragaan. Dewasa ini telah dipopulerkan dengan istilah media 

pembelajaran. Dalam kepustakaan asing ada sementara ahli yang menggunakan 

istilah audio visual. Untuk pengertian yang sama banyak pula ahli yang 

menggunakan istilah teaching materials atau instructional material. 

Media pembelajaran memiliki ciri-ciri umum yaitu: 

a. Media pembelajaran identik artinya dengan pengertian keperagaan yang 

berasal dari kata “raga” artinya suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar 

dan yang dapat diamati melalui pancaindra kita. 

b. Tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang bisa dilihat dan didengar. 

c. Media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan (komunikasi) dalam 

pengajaran antara instruktur dan warga belajar. 
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d. Media pembelajaran adalah semacam alat bantu belajar mengajar, baik dalam 

kelas maupun di luar kelas. 

e. Berdasarkan butir c dan d maka pada dasarnya media pembelajaran merupakan 

suatu perantara (medium, media) dan digunakan dalam rangka pendidikan. 

f. Media pembelajaran mengandung aspek-aspek: sebagai alat dan sebagai 

teknik, yang sangat erat pertaliannya dengan metode mengajar. 

Jadi yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat, metode dan 

teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara instruktur dan warga belajar dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di dalam pendidikan. 

4.3.3 Keefektifan Pengelolaan Warga Belajar 

Artinya sejauh mana instruktur memastikan kesiapan warga belajar untuk 

mempelajari materi baru. Keefektifan pengelompokan warga belajar di dalam 

ruangan akan memberikan hasil yang positif terhadap tingkat kemajuan belajar 

peserta pelatihan atau kursus. Pengelolaan kelas adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh tutor yang mengarah peraturan waktu sehingga proses belajar 

mengajar berlangsung efektif dengan hasil pencapaian yang optimal. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti melihat pengelolaan 

warga belajar sangat terasa kekeluargaannya. Dengan mengadakan kerjasama 

antara teman-teman peserta kursus dan instruktur akan tercipta keefektifan dalam 

proses pembelajaran di dalam kursus menjahit, ini terbukti dengan penggunaan 

strategi dan metode yang digunakan oleh instruktur dapat diterima oleh warga 

belajar. Strategi belajar adalah prosedur dan metode yang digunakan oleh tutor 
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untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik dengan cara 

memadukan perbedaan individual dan kelompok, yang bertujuan agar warga 

belajar menguasai materi pembelajaran secara tuntas. 

Keberhasilan strategi ini bergantung pada faktor-faktor kemampuan, 

kecepatan, ketekunan, dan waktu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Dengan mengadakan kerjasama antara warga belajar dan instruktur akan tercipta 

keefektifan dalam proses pembelajaran di dalam kursus menjahit, ini terbukti 

dengan penggunaan strategi dan metode yang digunakan oleh instruktur dapat 

diterima oleh warga belajar. 

4.3.4 Aspek Perilaku Instruktur 

Artinya seberapa besar usaha instruktur memotivasi warga belajar 

mengerjakan tugas belajar dari materi yang disampaikan. Semakin besar motivasi 

yang diberikan instruktur kepada warga belajar maka keaktifan semakin besar 

pula, dengan demikian pembelajaran semakin efektif. 

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga belajar, perilaku 

instruktur mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi warga belajar, dan 

pengaruh itu sendiri diharapkan meningkatkan hasil belajar. Instruktur sangat 

mempengaruhi dalam keefektifan pembelajaran kursus menjahit. Berdasarkan 

observasi peneliti juga melihat keefektifan dalam perilaku instruktur sangat 

mempengaruhi prestasi, terbukti saat pembelajaran berlangsung warga belajar 

dapat menyelesaikan praktik kursus menjahit dengan hasil yang memuaskan. 

Perilaku instruktur dalam kelas memiliki korelasi positif dengan prestasi 

warga belajar. Perilaku instruktur tersebut sangat penting, yang mencakup 
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pengalokasian dan penggunaan waktu dalam belajar, manajemen kelas, yang 

bertujuan untuk menciptakan atmosfir belajar warga belajar dan juga meliputi 

aktivitas instruktur dalam komponen pendidikan, seperti penyusunan isi materi, 

teknik mengajar, umpan balik, dan pengajaran perbaikan. Perilaku instruktur 

tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi warga belajar, dan 

pengaruh itu sendiri diharapkan meningkatkan sebagaimana yang ditujukan dalam 

studi eksperimental. Pada dasarnya pengaruh model pembelajaran langsung 

menjadi program yang efektif. Berikut ini ada beberapa karakteristik perilaku 

tutor dalam rangka pembelajaran berkualitas, yaitu manajemen kelas/suasana 

kelas, ketentuan pemberian tugas, harapan instruktur (dan sekolah/lembaga), 

menata tujuan yang jelas, menyusun bahan/media pembelajaran, kejelasan 

penyampaian materi, umpan balik/tanya jawab dengan peserta didik, dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. 

4.3.5 Aspek Waktu 

Artinya lamanya waktu yang diberikan kepada warga belajar untuk 

mempelajari materi yang diberikan. Pelajaran akan efektif jika warga belajar dapat 

menyelesaikan pembelajaran sesuai waktu yang diberikan. Pembelajaran yang 

efektif akan memberikan waktu dan kesempatan untuk belajar, untuk mencapai 

hal itu secara umum ada komponen-komponen yang harus memiliki karakteristik 

yang sama efektif. 

Berdasarkan dari hasil penelitian, pelaksanaan proses pembelajaran 

kursus menjahit dalam aspek waktu masih perlu perbaikan dari segi warga belajar 

yang masih sering berangkat terlambat dan alokasi waktu yang kurang efektif. 
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Berdasarkan pernyataan warga belajar bahwa waktu pelaksanaan kursus menjahit 

sudah tersusun jadwal dari penyelenggara. Dalam hal ini berarti warga belajar 

harus menyesuaikan sendiri jadwal pembelajaran kursus, sehingga waktu yang 

tersedia untuk pembelajaran sangat terbatas. 

Waktu yang tersedia bagi pelajaran dapat diperluas dengan kebijakan 

tugas dirumah/pekerjaan rumah/praktik dirumah. Dalam hal ini ada hubungan 

yang baik dengan lingkungan rumah yang dapat membantu demi keefektifan. 

Apabila pekerjaan rumah yang direncanakan sangat baik pengontrolannya dan 

terstruktur dengan baik, dan ada feedback yang diberikan, maka rencana itu dapat 

berpengaruh secara efektif bagi waktu belajar diluar sekolah/lembaga pelatihan 

dan kegiatan-kegiatan peranan pada penggunaan waktu yang efektif. 

4.3.6 Deskripsi Kendala dalam Pembelajaran Kursus Menjahit di LKP 

Nissan Fortuna Kabupaten Kudus. 

Kendala merupakan suatu keadaan dimana hal tersebut dapat menggangu 

kelancaran yang sedang dilaksanakan. Dalam pembelajaran kursus menjahit tidak 

luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik pada pihak penyelenggara, 

instruktur, sampai peserta warga belajar. Kendala yang dihadapi diantaranya 

adalah masalah alokasi waktu yang kurang efektif dan kurangya motivasi warga 

belajar untuk datang tepat waktu. 

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, waktu pembelajaran masih 

kurang efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan warga belajar dalam 

menyelesaikan praktik yang berlangsung saat pembelajaran, kemudian masalah 
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kehadiran warga belajar yang datang tidak tepat waktu sesuai dengan waktu yang 

sudah dijadwalkan sehingga menyita waktu jam pelajaran beberapa menit. 

Kursus bukan suatu keterampilan yang mudah, tetapi dibutuhkan 

perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 

Sedangkan dari hasil wawancara dengan pengelola program pembelajaran kursus 

menjahit, peneliti memperoleh informasi bahwa kursus menjahit diselenggarakan 

setiap bulan dan pembelajaran diadakan seminggu dua kali, untuk bulan ini 

alokasi waktunya yaitu setiap hari senin dan kamis pukul 09:00 WIB dengan 

durasi waktu 2 jam setiap kali pertemuan. 

Berdasarkan uraian diatas, jika dilihat dari kendala yang dihadapi dapat 

disimpulkan bahwa kurang adanya perencanaan yang matang dalam 

penyelenggaraan program pembelajaran kursus menjahit dalam pelaksanaannya. 

Langkah atau tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran pelatihan 

dalam pendidikan nonformal, yaitu sebagai berikut (Sutarto, 2013:54) : 

a. Menetapkan kebutuhan belajar. 

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan belajar 

calon peserta pelatihan, seperti ciri-ciri sosial budaya dan ekonomi, jenis 

kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, ketersediaan waktu untuk 

belajar, kondisi lingkungan fisik dan potensi alam. Hasil identifikasi 

selanjutnya dianalisis untuk menetapkan skala prioritas dengan 

mempertimbangkan kepentingan calon peseta pelatihan, yaitu kebutuhan itu 

dianggap penting, dan mendesak untuk segera ada upaya pemenuhannya, dan 

dikehendaki oleh sebagian besar calon peserta pelatihan. 
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b. Penetapan tujuan. 

Berdasar skala prioritas kebutuhan belajar selanjutnya ditetapkan dan disusun 

tujuan program pendidikan nonformal yang ingin dicapai yang diarahkan pada 

pencapaian ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Rumusan tujuan 

pembelajaran harus ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga akan 

mempermudah dalam mengukur hasil belajar peserta pelatihan. 

c. Identifikasi alternatif pemecahan kebutuhan dan masalah. 

Pada langkah ini disusun sejumlah alternatif pemecahan kebutuhan belajar, 

yaitu menyusun sejumlah alternatif pemecahan yang sekiranya mungkin 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

d. Identifikasi berbagai sumberdaya dan kendala (manusia maupun non manusia) 

yang dapat mendukung program-program pendidikan nonformal perlu 

dilakukan disamping memperhitungkan kendala yang dimungkinkan akan 

menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Penetapan kriteria pemilihan altenatif. 

Kriteria dalam pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan alat untuk 

melakukan seleksi alternatif yang telah disusun sebelumnya dengan 

mempertimbangkan : ketersediaan sumber-sumber pendukung potensi alam 

atau lingkungan setempat, kemudahan untuk dilakukan dalam arti murah dan 

bersifat fungsional, dan relatif terhindar dari kendala yang mungkin terjadi. 

f. Pemilihan alternatif pemecahan. 

Pada langkah ini dilakukan pemilihan alternatif pemecahan berdasarkan 

kriteria yang telah dirumuskan. 
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g. Menyusun rancangan pelaksanaan program pembelajaran. 

Rancangan pelaksanaan program pendidikan nonformal hendaknya memuat 

sejumlah komponen, yaitu : tujuan program, bahan ajar, metode pembelajaran, 

sarana/prasarana pembelajaran, sumber belajar/tutor, peserta didik, sistem 

penilaian hasil belajar, waktu dan tempat kegiatan pembelajaran. Pada 

rancangan program pendidikan nonformal sedapat mungkin mendasarkan asas-

asas atau prinsip : asas kebutuhan, asas partisipatif, asas fleksibilitas, asas 

utilitas, dan asas relevansi. 

4.3.7 Deskripsi Cara Mengatasi Kendala dalam Pembelajaran Kursus 

Menjahit di LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus. 

Kendala yang dihadapi saat pembelajaran kursus menjahit baik dari pihak 

penyelenggara maupun warga belajar yang berbeda-beda, dapat diatasi dengan 

berbagai cara juga. Beberapa masalah mengenai alokasi waktu yang kurang 

efektif dan motivasi warga belajar supaya datang tepat waktu dapat diatasi dengan 

baik dari pihak penyelenggara, instruktur, maupun warga belajar. Pihak 

penyelenggara dan instruktur kerap kali memberikan motivasi dan saran-saran 

kepada warga belajar agar rajin belajar dan praktik. Seseorang akan mampu 

mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman yang serba 

kompleks. Pembelajaran kursus menjahit ini menggunakan pendekatan andragogi, 

karena warga belajar dalam pelatihan adalah orang dewasa. 

Berikut ini beberapa karakteristik belajar orang dewasa, menurut Knowles 

(1990:82) sebagaimana dikutip oleh Sutarto (2013:75) : 

a. Peserta pelatihan memiliki kebutuhan yang khas untuk belajar; 
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b. Suasana pembelajaran ditandai oleh sikap psikis, saling percaya, saling 

menghormati, saling membantu, bebas bersekspresi dan menerima perbedaan 

antar peserta pelatihan; 

c. Peserta pelatihan merasa bahwa tujuan belajar menjadi tujuan mereka; 

d. Peserta pelatihan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan 

pengalaman belajar, sehingga merasa bertanggung jawab untuk mencapainya; 

e. Peserta pelatihan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran; 

f. Proses pembelajaran berhubungan dan menggunakan pengalaman peserta 

pelatihan; dan 

g. Peserta pelatihan mempunyai kemauan untuk mencapai tujuan mereka. 

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, penyelenggara dan 

instruktur kursus perlu mengetahui indikator-indikator dan deskriptor yang 

dijadikan ukuran untuk menetapkan kinerja pelaksanaan pembelajaran kursus 

menjahit, sebagai upaya perbaikan dalam menciptakan proses pembelajaran yang 

efektif. Seperti yang telah dikemukakan Sutarto (2013:52) indikator-indikator dan 

deskriptor yang dijadikan ukuran untuk menetapkan kinerja pelaksanaan 

pembelajaran pelatihan yaitu : 

1. Pengembangan materi pembelajaran : 

a. Mampu menampilkan penyampaian materi pembelajaran di kelas dan 

diskusi kelompok. 

b. Mampu menciptakan situasi belajar interaktif dalam pembelajaran. 

c. Mampu mengidentifikasi kesulitan belajar pesrta pelatihan. 
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d. Memberikan contoh penjelasan yang dapat mempermudah pemahaman 

peserta pelatihan. 

e. Memberikan tugas kepada peserta pelatihan sebagai tindak lanjut proses 

pembelajaran berikutnya. 

2. Pengembangan metode pembelajaran : 

a. Mampu menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan, dan peserta 

pelatihan. 

b. Mampu mendorong motivasi peserta pelatihan untuk lebih aktif dalam 

situasi belajar mandiri dan belajar kelompok. 

3. Pengembangan media pembelajaran : 

a. Mampu menerapkan media pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi 

belajar dan metode. 

b. Pemilihan media pembelajaran memperhatikan kemampuan peserta 

pelatihan. 

4. Penciptaan komunikasi dalam pembelajaran : 

a. Berkomunikasi dengan peserta pelatihan. 

b. Menampilkan kegairahan dalam pembelajaran. 

c. Mengelola interaksi perilaku dalam pembelajaran. 

5. Pemberian motivasi dan dorongan kepada peserta pelatihan : 

a. Memberikan dorongan motivasi kepada peserta pelatihan. 

b. Memberikan dorongan untuk saling berkerja sama melalui diskusi 

kelompok. 

6. Pengembangan sikap positif : 
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a. Mengembangkan sikap positif. 

b. Bersikap adil terhadap peserta pelatihan. 

c. Memberikan bimbingan kepada peserta pelatihan. 

7. Pengembangan keterbukaan : 

a. Bersikap terbuka kepada peserta pelatihan. 

b. Menerima masukan dari pimpinan satuan pendidikan. 

Kemudian perlu adanya strategi yang harus dilakukan oleh instruktur 

untuk meningkatkan mutu proses pelaksanaan pembelajaran kursus menjahit, 

sehingga tujuan pembelajaran kursus menjahit dapat tercapai secara optimal 

dengan memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Sutarto (2013:79-80) strategi yang dilakukan oleh instruktur untuk 

meningkatkan mutu proses pelaksanaan pembelajaran pelatihan dalam pendidikan 

nonformal yaitu : 

a. Mengidentifikasi materi-materi yang sulit bagi peserta pelatihan, 

b. Bersama peserta pelatihan membahas materi, 

c. Memberikan latihan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami setiap 

peserta pelatihan, 

d. Menggunakan beragam teknik dan pendekatan pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, 

e. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta pelatihan serta antara peserta 

pelatihan dengan instruktur, lingkungan, dan sumber belajar lainya, 

f. Melibatkan peserta pelatihan secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, 

g. Memberikan balikan dan penguatan kepada peserta didik, 
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h. Memberikan tugas atau kegiatan-kegiatan belajar mandiri kepada peserta 

pelatihan sesuai dengan kontrak belajar yang mencakup standar kompetensi 

dan kemampuan dasar, jenis tugas, dan waktu penyelesaianya. 

Sedangkan strategi yang dapat dilakukan oleh instruktur dalam upaya 

meningkatkan keaktifan dan semangat warga belajar dengan pemberian tugas dan 

kewajiban, yaitu : 

a. Mengerjakan tugas-tugas yang terdapat pada bahan ajar. 

b. Secara periodik melaporkan kemajuan belajar untuk mendapatkan umpan balik 

dari pelatihan, dan 

c. Menyerahkan portofolio hasil belajar sebagai bahan penilaian pencapaian 

standar kompetensi dan kemampuan dasar yang dikuasai oleh peserta 

pelatihan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan, terdiri atas tiga fase atau 

tahapan. Fase-fase proses pembelajaran kursus menjahit yang dimaksud 

meliputi : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

2. Hambatan, masalah indisipliner dan alokasi waktu yang kurang efektif. 

instruktur dan warga belajar merasa, waktu yang diberikan oleh pihak 

penyelenggara untuk pembelajaran kursus menjahit masih kurang. 

3. Cara mengatasi dengan melakukan pendekatan secara personal, 

memberikan motivasi belajar dan jam tambahan untuk pembelajaran 

kursus menjahit. 

5.2 Saran  

Saran yang merupakan masukan yang dapat disampaikan berkaitan 

dengan penelitian ini adalah : 

a. Bagi pihak penyelenggara, Pembelajaran Kursus Menjahit pada LKP 

Nissan Fortuna : 

1. Penyelenggaraan program pembelajaran kursus menjahit selanjutnya 

khususnya untuk masalah pengalokasian waktu pembelajaran, 

diharapkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar melalui 

kesepakatan dari berbagai pihak baik dari pihak penyelenggara, 

instruktur / tutor, dan warga belajar. 
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2. Lebih disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran terutama masalah 

kehadiran warga belajar. 

b. Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini belumlah sempurna masih dibatasi beberapa aspek 

pelaksanaan pembelajaran, diharapkan bagi peneliti yang akan meneliti 

dengan topik sama dapat meneliti aspek-aspek yang belum diteliti dalam 

penelitian ini. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT DI LKP NISSAN FORTUNA 

KABUPATEN KUDUS 

 

No. Fokus Sumber Data Aspek yang diobservasi 

1. Warga belajar Warga belajar  Jumlah 

 Usia 

2. Instruktur Instruktur  Jumlah 

 Kualisi akademik 

 Profesi lain 

 Persiapan mengajar 

3. Penyelenggara Pengelola  Peran dalam menunjang 

pembelajaran 

keterampilan 

4. Bahan belajar Pengelola, 

instruktur 

 Jenis 

5. Perencanaan 

pembelajaran 

Pengelola, 

instruktur 

 Media 

 Kurikulum 

 Metode pembelajaran 

 Materi 

 Waktu pembelajaran 
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6. Proses 

pembelajaran 

Warga belajar, 

instruktur 

 Suasana pembelajaran 

 Aktivitas instruktur 

 Aktivitas warga belajar 

 Kehadiran warga belajar 

7. Evaluasi Instruktur, 

pengelola 

 Jenis 

8. Keefektifan 

pembelajaran 

Pengelola, 

instruktur, dan 

warga belajar 

 Media dan kurikulum 

 Pengelolaan warga 

belajar 

 Perilaku instruktur 

 Waktu 

9. Kendala dalam 

pembelajaran 

Pengelola, 

instruktur, dan 

warga belajar 

 Perencanaan, proses, dan 

evaluasi pembelajaran 

10. Cara mengatasi 

kendala 

Pengelola, 

instruktur, dan 

warga belajar 

 Perencanaan, proses, dan 

evaluasi pembelajaran 

 

 

 

 



98 

 

HASIL OBSERVASI 

PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT DI LKP NISSAN FORTUNA 

KABUPATEN KUDUS 

 

No. Aspek yang diobservasi Data yang diperoleh 

1. Warga belajar  Berjumlah 2 orang 

 Usia warga belajar 19 dan 28 

tahun 

2. Instruktur   Jumlah 1 orang 

 Kualisi akademik : Sarjana 

 Pekerjaan lain : Instruktur SMK 

Jurusan Tata Busana 

 Persiapan mengajar dengan 

pengecekan peralatan kursus 

3. Pengelola  Peran pengelola adalah mengelola 

semua kegiatan 

pembelajarankursus khususnya 

menjahit  

4. Bahan belajar  Jenis : bahan belajar berupa 

modul 

5. Perencanaan pembelajaran  Media dalam kursus menjahit 

adanya beberapa buku bacaan 



99 

 

tentang kursus menjahit, video 

tutorial tentang cara penggunaan 

jarum jahit, artikel-artikel tentang 

pembuatan busana wanita dan 

modul yang telah disediakan oleh 

pihak instruktur kursus menjahit 

 Kurikulum yang digunakan sesuai 

dengan kursus menjahit pada 

umumnya yaitu dari tingkat dasar 

dan tingkat terampil 

 Metode pembelajaran dengan cara 

ceramah, penugasan dan praktek 

langsung 

 Materi : praktek 75% dan teori 

25% 

 Waktu pembelajaran 2 jam setiap 

kali pertemuan 

6. Proses pembelajaran   Kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan secara Klasikal, 

Tutorial, dan tugas mandiri 

 Suasana pembelajaran kursus 

menjahit antara tutor/instruktur 

dengan warga belajar terjalin 
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komunikasi yang interaktif 

 Suasana pembelajaran kursus 

menjahit warga belajar terlihat 

mengikuti dengan antusias  

 Kehadiran warga belajar 

terkadang masih ada yang 

terlambat 

7. Evaluasi   Jenis evaluasi : ujian teori dan 

ujian praktek 

8. Keefektifan pembelajaran  Banyaknya media atau informasi 

keterampilan yang disajikan 

sehingga warga belajar dapat 

mempelajarinya dengan mudah 

dan kurikulum sudah disesuaikan 

dengan standar yang diharapkan 

sesuai dengan kebutuhan warga 

belajar dalam kursus menjahit 

 Kerjasama antara warga belajar 

dan instruktur tercipta keefektifan 

dalam proses pembelajaran kursus 

menjahit, ini terbukti dengan 

penggunaan strategi dan metode 

yang digunakan oleh instruktur 
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dapat diterima oleh warga belajar 

 Pelaksanaan proses pembelajaran 

kursus menjahit dalam aspek 

waktu warga belajar merasa 

masih minim 

9. Kendala dalam pembelajaran  Alokasi waktu untuk 

pembelajaran kursus menjahit 

yang sangat terbatas dan tingkat 

kerajinan warga belajar relatif 

masih kurang optimal. 

10. Cara mengatasi kendala  Membuatkan jadwal jam 

tambahan untuk kursus menjahit 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INSTRUKTUR 

PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT DI LKP NISSAN FORTUNA 

KABUPATEN KUDUS 

 

No FOKUS INDIKATOR 

1. Tahap persiapan 

pembelajaran kursus 

menjahit di LKP 

Nissan Fortuna 

Kabupaten Kudus 

1.1 Perencanaan tujuan 

1.2 Perencanaan kurikulum pelatihan 

1.3 Perencanaan materi pembelajaran 

1.4 Perencanaan metode yang digunakan 

1.5 Perencanaan media pembelajaran  

1.6 Perencanaan evaluasi 

2. Tahap pelaksanaan / 

proses pembelajaran 

kursus menjahit di 

LKP Nissan Fortuna 

Kabupaten Kudus 

2.1 Pemahaman tujuan 

2.2 Penyampaian materi 

2.3 Penggunaan metode 

2.4 Pemanfaatan media  

2.5 Pelaksanaan evaluasi 

2.6 Pendekatan dalam pembelajaran 

2.7 Strategi dan teknik pembelajaran 

2.8 Pelibatan warga belajar 

3. Tahap evaluasi 3.1 Pemilihan jenis evaluasi  
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pembelajaran kursus 

menjahit di LKP 

Nissan Fortuna 

Kabupaten Kudus  

3.2 Waktu pelaksanaan evaluasi 

4. Faktor pendukung 

dan hambatan dalam 

pembelajaran kursus 

menjahit di LKP 

Nissan Fortuna 

Kabupaten Kudus 

4.1 Faktor-faktor yang mendukung keefektifan 

pembelajaran 

4.2 Hambatan yang dihadapi 

4.3 Cara-cara mengatasi hambatan yang dihadapi 

 

  



104 

 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGELOLA 

PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT DI LKP NISSAN FORTUNA 

KABUPATEN KUDUS 

 

NO FOKUS INDIKATOR 

1. 

Tahap persiapan 

pembelajaran kursus 

menjahit di LKP 

Nissan Fortuna 

Kabupaten Kudus 

1.1 Perencanaan tujuan 

1.2 Perencanaan kurikulum pelatihan 

1.3 Perencanaan materi pembelajaran 

1.4 Perencanaan metode yang digunakan 

1.5 Perencanaan media pembelajaran 

1.6  Perencanaan evaluasi 

1.7  Perencanaan waktu pelaksanaan 

1.8  Perencanaan biaya 

1.9  Perencanaan target 

2. 

Tahap pelaksanaan / 

proses pembelajaran 

kursus menjahit 

2.1 Pengawasan proses pembelajaran 

2.2 Pembimbingan 

2.3  Melaksanakan evaluasi 

2.4  Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan warga 

belajar 

3. 

Tahap evaluasi 

pembelajaran kursus 

menjahit 

1.6 Pemilihan jenis evaluasi 

1.7 Waktu pelaksanaan evaluasi 
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4. 

Faktor pendukung 

dan hambatan dalam 

pembelajaran kursus 

menjahit 

4.1 Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran 

4.2 Hambatan yang dihadapi 

4.3 Cara-cara mengatasi hambatan yang dihadapi 

 

  



106 

 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WARGA BELAJAR 

PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT DI LKP NISSAN FORTUNA 

KABUPATEN KUDUS 

 

No FOKUS INDIKATOR 

1. Tahap Persiapan 

1.1 Perencanaan waktu 

1.2 Perencanaan sarana pembelajaran 

1.3 Perencanaan kurikulum pelatihan 

2. 

Tahap Pelaksanaan / 

Proses Pembelajaran 

2.1 Pemahaman tujuan 

2.2 Pemahaman materi 

2.3 Pemahaman metode 

2.4 Penguasaan media 

2.5 Pelaksanaan evaluasi 

2.6 Partisipasi warga belajar 

3. Tahap Evaluasi 

3.1 Jenis evaluasi 

3.2 Waktu pelaksanaan evaluasi 

4. 

Faktor pendukung 

dan hambatan dalam 

pembelajaran kursus 

menjahit di LKP 

4.1 Faktor-faktor yang mendukung pembelajaran 

kursus menjahit 

4.2 Hambatan yang dihadapi 
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Nissan Fortuna 

Kabupaten Kudus 

4.3 Cara-cara mengatasi hambatan 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Selasa, 1 September 2015 

Tempat  : LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus 

Waktu   : 10.00 WIB 

Kegiatan  : Meminta izin penelitian 

 

Pagi hari pukul 10.00 WIB peneliti melakukan kunjungan ke LKP Nissan 

Fortuna Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 81 

Kecamatan Kota Kabupaten Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Peneliti bertemu 

dengan pimpinan LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus yaitu bapak Sya‟irman. 

Kunjungan ini bertujuan meminta izin untuk melakukan penelitian di LKP Nissan 

Fortuna Kabupaten Kudus. Peneliti berbincang-bincang mengutarakan maksud 

dan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu mengenai Pembelajaran 

Kursus Menjahit di LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

 

Hari / Tanggal : Rabu, 2 September 2015 

Tempat  : LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus 

Waktu   : 09.00 WIB 

Kegiatan  : Observasi 

Hari Rabu siang tanggal 2 September 2015 peneliti datang ke LKP Nissan 

Fortuna. Di sana peneliti disambut oleh ibu Aryatin Aryani selaku instruktur 

kursus menjahit di LKP Nissan Fortuna. Peneliti mengutarakan maksud dan 

tujuan datang ke tempat kursus, yaitu untuk mengobservasi kegiatan proses 

pembelajaran kursus menjahit, serta keadaan fisik tempat kursus. Peneliti 

mengamati dengan cermat kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga belajar kursus 

menjahit. Setelah dirasa cukup, peneliti berpamitan untuk pulang. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Kamis, 3 September 2015 

Tempat  : LKP Nissan Fortuna Kabupaten Kudus 

Waktu   : 10.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara dengan pengelola LKP Nissan Fortuna Kabupaten     

Kudus 

Pagi hari pukul 10.00 WIB peneliti kembali melakukan kunjungan ke LKP 

Nissan Fortuna Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 

81 Kecamatan Kota Kabupaten Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Kunjungan ini 

bertujuan untuk wawancara dengan pengelola kursus menjahit yaitu ibu Sri 

Rahayu Ratnawati. Peneliti terus menggali informasi sesuai dengan pedoman 

wawancara yang telah dibuat. Setelah itu peneliti berbincang-bincang sebentar 

dan kemudian berpamitan pulang. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT DI LKP NISSAN FORTUNA 

KABUPATEN KUDUS 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama lengkap :    WARGA BELAJAR 

Jenis kelamin  : 

Usia   : 

Pekerjaan  : 

Alamat :  : 

B.  TAHAP PERSIAPAN 

1. Jam berapa pembelajaran kursus menjahit dimulai?  

2. Jam berapa Anda berangkat dari rumah ke tempat kursus?  

3. Apakah ada waktu istirahat saat pembelajaran kursus? Jika ada, apa 

yang Anda lakukan saat waktu istirahat?  

4. Apakah waktu pembelajaran yang dijadwalkan sesuai dengan 

kebutuhan Anda untuk kursus ini?  

5. Sarana pembelajaran apa saja yang Anda persiapkan?  

 C. TAHAP PELAKSANAAN 

6. Apakah tujuan dari penyelenggaraan kursus sesuai dengan 

kebutuhan Anda? 

7. Apakah materi yang disampaikan dapat Anda pahami? Jika tidak, 

apa alasannya?  

WARGA BELAJAR 
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8. Berapa lama yang Anda butuhkan untuk memahami materi yang 

diberikan? 

9. Metode apa yang digunakan oleh instruktur kursus menjahit?  

10. Menurut Anda, media apa saja yang digunakan untuk mendukung 

proses pembelajaran? 

D. TAHAP EVALUASI 

11. Evaluasi apa saja yang diberikan? 

12. Apakah menurut Anda, perlu diadakan evaluasi? 

13. Kapan pelaksanaan evaluasi tersebut? 

E. FAKTOR PENDUKUNG DAN HAMBATAN 

14.  Apa saja faktor-faktor yang mendukung Anda dalam proses 

pembelajaran? 

15. Apa saja hambatan yang Anda hadapi saat pembelajaran?  

16. Mengapa hal tersebut bisa menjadi hambatan? 

17. Bagaimana cara-cara yang Anda lakukan untuk mengatasi 

hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran? 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT DI LKP NISSAN FORTUNA 

KABUPATEN KUDUS 

A. IDENTITAS RESPONDEN   

Nama lengkap :      

Jenis kelamin  :   

Usia   :     

Pekerjaan  :   

Alamat   : 

B.  TAHAP PERSIAPAN 

1. Apa saja rencana tujuan dari pembelajaran kursus menjahit? 

2. Apa saja rencana persiapan materi Anda dalam pembelajaran 

kursus menjahit? 

3.  Apa saja kurikulum dan media yang Anda rencanakan untuk 

digunakan dalam pembelajaran? 

4.  Evaluasi apa saja yang Anda rencanakan untuk diberikan kepada 

warga belajar? 

5. Jam berapa waktu pembelajaran dimulai? 

6. Apakah warga belajar datang tepat waktu? 

7.  Berapa kali pertemuan dalam proses pembelajaran?  

C. TAHAP PELAKSANAAN 

8. Apakah Anda menyampaikan dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran pada warga belajar? 

INSTRUKTUR 
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9. Apakah warga belajar dapat menerima materi dengan mudah?  

10.  Metode apa yang Anda berikan kepada warga belajar? 

11.  Apakah menurut Anda metode tersebut dapat diterima oleh warga 

belajar? 

12. Apakah media yang ada sudah tepat dalam pembelajaran? 

13.  Apakah warga belajar dapat menguasai media pembelajaran yang 

disediakan? 

14. Apakah Anda melaksanakan evaluasi? 

15.  Apakah Anda melakukan pendekatan pada warga belajar saat 

proses pembelajaran? 

16. Strategi belajar apa yang Anda gunakan dalam proses 

pembelajaran? 

D. TAHAP EVALUASI 

17. Evaluasi apa yang Anda berikan untuk pembelajaran kursus 

menjahit? 

18. Mengapa memilih jenis evaluasi tersebut? 

19.  Kapan Anda melaksanakan evaluasi? 

E. FAKTOR PENDUKUNG DAN HAMBATAN 

20. Apa saja faktor-faktor yang mendukung Anda dalam menunjang 

pelaksanaan pembelajaran? 

21. Apa saja hambatan yang Anda hadapi saat pembelajaran? 

22. Mengapa hal tersebut bisa menjadi hambatan? 
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23. Bagaimana cara-cara yang Anda lakukan untuk mengatasi 

hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS MENJAHIT DI LKP NISSAN FORTUNA 

KABUPATEN KUDUS 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama lengkap : 

Jenis kelamin  : 

Usia   : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

B. TAHAP PERSIAPAN 

1. Apa saja rencana tujuan dari pembelajaran kursus menjahit?  

2. Apa yang mendasari tujuan tersebut? 

3. Apakah sudah tercapai? Jika iya, sejauh mana?  

4. Kurikulum seperti apa yang digunakan untuk pembelajaran kursus 

menjahit? 

5. Apa saja rencana penggunaan metode dalam pembelajaran kursus 

menjahit? 

6. Apa saja media yang direncanakan untuk digunakan dalam 

pembelajaran?  

7. Evaluasi apa saja yang Anda rencanakan untuk diberikan kepada 

warga belajar dan instruktur? 

9. Apakah ada ekstra tambahan waktu, agar warga belajar lebih 

paham?  

PENGELOLA 
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10. Berapa biaya yang ditentukan untuk warga belajar?  

11. Apa alasan Anda menetapkan biaya tersebut?  

12. Menurut Anda, target apa yang ingin dicapai dari lulusan kursus 

menjahit? 

13. Apakah target tersebut sesuai dengan tujuan pelaksanaan program? 

C. TAHAP PELAKSANAAN 

14. Apakah kegiatan belajar dimulai sesuai dengan jadwal kegiatan?  

15. Apakah anda melakukan pengawasan terhadap proses 

pembelajaran? Jika iya, seperti apa? 

16. Apakah anda memberikan bimbingan baik secara individu atau 

kelompok? Jika iya, seperti apa contohnya? 

17. Apakah Anda melakukan evaluasi?  

18. Apakah Anda melayani dan memenuhi kebutuhan warga belajar 

dan instruktur? 

D. TAHAP EVALUASI 

19. Evaluasi apa yang Anda berikan untuk pembelajaran kursus 

menjahit? 

20. Mengapa memilih jenis evalusi tersebut? 

21. Kapan Anda melaksanakan evaluasi? 

E. FAKTOR PENDUKUNG DAN HAMBATAN 

22. Apa saja faktor-faktor yang mendukung Anda dalam menunjang 

pelaksanaan pembelajaran?  
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23. Apa saja hambatan yang Anda hadapi saat pelaksanaan program?  

24. Mengapa hal tersebut bisa menjadi hambatan? 

25. Bagaimana cara-cara yang Anda lakukan untuk mengatasi 

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran?  

26. Mengapa cara tersebut yang Anda pilih untuk mengatasi hambatan 

yang dihadapi? 

27. Apakah dengan cara tersebut, hambatan yang Anda hadapi dapat 

diatasi? Apabila iya, sejauh mana? 
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DOKUMENTASI GAMBAR 

 

1. 1. Proses pembelajaran kursus menjahit, para warga belajar didampingi 

instruktur dan dimonitoring pengelola. 
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2. Foto pengelola kursus menjahit (Ibu Sri Rahayu Ratnawati sebelah kiri) 

dan instruktur kursus menjahit (Ibu Ariyatin Aryani sebelah kanan) 

 

3. Proses wawancara peneliti dengan pengelola 
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