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ABSTRAK 

Ulfah, Nazula. 2017. Implementasi Program Kecakapan Hidup melalui 

Pelatihan Menjahit di Pondok Pesantren Alhamdulillah Kemadu Rembang. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. dan Dra. Liliek Desmawati, 

M.Pd. 

Kata Kunci: Kecakapan Hidup, Pelatihan Menjahit 

Salah satu masalah di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa diatasi, yaitu 

belum meningkatnya mutu pendidikan dan ada kecenderungan lulusan jenjang/jenis 

pendidikan tidak memiliki bekal keterampilan. Ponpes Alhamdulillah sebagai salah 

satu lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan, pelatihan dan 

kecakapan hidup bagi masyarakat, khusunya santri. Tujuan penelitian ini 

mendeskripsikan 1) pelaksanaan pelatihan menjahit, 2) faktor pendukung dan 

faktor penghambat pelaksanaan pelatihan menjahit di ponpes Alhamdulillah 

Kemadu Rembang.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian terdiri 

satu orang pengelola, dua orang tutor dan empat orang peserta pelatihan. 

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Prosedur 

analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data, reduksi 

data, dan pengambilan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan 1) proses pelaksanaan pelatihan menjahit 

meliputi: (a) perencanaan pelatihan tidak terstruktur dan sistematis. Pelatihan 

bertujuan memberikan bekal keterampilan menjahit kepada peserta, kelak dapat 

hidup mandiri dimasyarakat. Awal pertemuan tutor mengidentifikasi peserta 

pelatihan, menyusun materi, memilih media dan metode, dan jadwal peserta 

pelatihan, b) pelatihan dilaksanakan selama satu bulan, yaitu setiap hari kecuali 

Jum’at libur. Materi yang disampikan secara interaktif dengan metode ceramah, 

tanya jawab, dan praktek langsung. Ketika pelaksanaan pelatihan tidak semua 

peserta dapat memahami teori maupun praktek. Evaluasi dilaksanakan satu minggu 

sebelum pelatihan berakhir, dengan teknik tutor memberikan tugas; peserta diberi 

kain untuk dibuatnya menjadi seragam tanpa bimbingan dan arahan tutor. (2) Faktor 

pendukung; semangat peserta saat praktek, tutor berpengalaman, biaya pelatihan 

gratis, faktor penghambat; ruangan sempit, respon kurang baik dari tutor, jumlah 

mesin tidak sebanding dengan jumlah peserta. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan 

tidak semua peserta dapat memahami teori dan prakteknya, faktor pendukung; 

semangat dari peserta tinggi, faktor penghambat ruangan sempit. Saran untuk 

pengelola dan tutor; informasi pelatihan menjahit diperluas; melalui berbagai 

media,  komunikasi antara tutor dan peserta perlu ditingkatkan, perlu adanya jalinan 

hubungan kerjasama kerja dengan perusahaan, garment, dinas terkait atau lembaga 

pelatihan dalam memberikan materi pelatihan, melaksanakan magang, serta kelak 

para santri yang mengikuti pelatihan ketika lulus dari ponpes bisa langsung bekerja. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada hakikatnya ditentukan oleh 

pendidikan. Pendidikan mempunyai peran dalam membangun masyarakat yang 

cerdas, mandiri, terampil dan berdaya. Menurut Anwar (2012:1-3) masalah di 

negara Indonesia dari tahun ke tahun dan sampai saat ini belum bisa teratasai yaitu 

belum meningkatnya mutu pendidikan serta ada kecenderungan lulusan 

jenjang/jenis pendidikan tidak memiliki bekal keterampilan. Dunia usaha dan 

industri mengeluhkan lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan 

kerja yang baik. Masalah kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda juga 

menjadi perhatian penting. Kesempatan kerja tidak saja disebabkan keterbatasan 

lowongan kerja yang tersedia, tetapi karena umumnya lulusan jenjang/jenis 

pendidikan tidak siap pakai karena tidak memiliki kualifikasi keterampilan yang 

diharapkaan. 

Kurangnya upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia memberikan 

tiga tantangan besar bagi dunia pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 

2000-2004 pada Bab VII tentang pembangunan Pendidikan, butir a dikatakan 

bahwa; pada awal abad XXI dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar; (a) 

sebagai akibat krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut dapat mempertahankan 

hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai, (b) mengantisipasi era 
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global, dunia pendidikan dituntut menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global, (c) sejalan dengan 

diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian 

sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang 

lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, kebutuhan atau keadaan daerah 

dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.  

Berdasarkan hal diatas, menurut Anwar (2012:20), diperlukan adanya 

kebijakan penerapan konsep life skill di semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan 

dengan harapan para tamatan/lulusan pendidikan tersebut dapat menguasai 

keterampilan dasar minimal sesuai standar kewenangannya. Pendidikan kecakapan 

hidup (life skills) merupakan pendidikan yang dapat memberikan bekal 

keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang 

usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Selain itu, melalui 

pendekatan Broad Based Education (pendidikan berbasis luas) menafsirkan 

kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani 

menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, 

kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga 

akhirnya mampu mengatasinya (Anwar, 2012:25). 

Indonesia memiliki dasar ideologi yang berbeda dengan negara lain di dunia, 

yaitu Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, 

mengisyaratkan bahwa masyarakat Indonesia mengakui dan percaya adanya Tuhan 

Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam 

terbanyak di dunia, hal tersebut memotivasi masyarakat muslim di Indonesia 
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menyelenggarakan pendidikan agama melalui beberapa jalur pendidikan. 

Berdasarkan PP RI No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan bahwa sebagaimana Pasal (9) butir 1 dinyatakan Pendidikan 

keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan 

informal. Selanjutnya pada Pasal (21) butir 1 dijelaskan pula tentang Pendidikan 

Diniyah Non formal yang diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis 

Taklim, Pendidikan Al-Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. 

Pasal (22) butir 3 ditegaskan bahwa Pengajian kitab dilaksanakan di pondok 

pesantren, masjid, mushola/ tempat lain yang memenuhi syarat. Memperhatikan 

penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan bagian 

dari pendidikan non formal yang difungsikan sebagai tempat belajar untuk para 

santrinya. 

Perkembangan pondok pesantren, kini tidak lagi hanya terbatas sebagai 

lembaga pendidikan keagamaan saja, tetapi juga sebagai lembaga pengembangan 

masyarakat serta terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pesantren kini mulai 

berbenah diri dengan memberikan program kecakapan hidup sebagai suguhan 

pemanis dalam menjawab tantangan zaman. Salah satu cara yang dilakukan oleh 

pesantren dalam menjawab tantangan globalisasi adalah memberikan kurikulum 

tambahan tentang life skill kepada para santrinya. Berbicara peluang dunia kerja 

tidak bisa dilepaskan dengan teori supplay and demand. Sederhananya adalah 

bagaimana pasar membutuhkan sumber daya tertentu, dan bagaimana pula 

pesantren mampu memenuhi permintaan tersebut. Tentu saja tidak sekedar 

memenuhi permintaan, tetapi pertimbangan output dan produktivitas menjadi 
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parameter utama dalam hubungan tersebut. Pesantren sebagai bagian lembaga 

pendidikan nasional juga dituntut untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, 

kompeten, dan produktif dalam menjawab tantangan dan permintaan globalisasi 

Topeq dalam (Majalah NU, 2016:68-69). 

Program kecakapan hidup hanya merupakan sebuah wacana saja, jika tidak 

dibarengi dengan adanya pelatihan. Menurut Sutarto (2013:2) ketika berbicara 

tentang pelatihan, selalu dihadapkan pada upaya peningkatan kemampuan yang 

dimiliki oleh peserta pelatihan, agar dapat menyesuaikan atau menjawab tantangan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan pelatihan merupakan bagian 

dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses memahami, mendalami, menata 

ulang sikap, dan mempraktekkan bidang latih tertentu, sehingga dapat menyangkut 

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

penguasaan/penambahan kompetensi/kebiasaan yang telah dimiliki. 

Praktik di lapangan terkadang tidak sesuai dengan teori yang ada. Adanya 

penawaran/penerapan program pelatihan kecakapan hidup menjadikan dilema bagi 

pihak pesantren. Fokus yang semula hanya tertuju pada ilmu agama saja, kini 

terbagi dengan adanya program kecakapan hidup. Menurut Azra dalam (Tamam, 

2015:62) menyatakan bahwa problem utama yang dihadapi oleh lembaga 

pendidikan Islam khususnya komunitas pesantren yang ada saat ini, terletak pada 

masalah konsep keterpaduan antara pemeliharaan nilai-nilai keIslaman di satu sisi 

dan tuntutan dunia modern (sistem global) di sisi yang lain. Sistem pendidikan yang 

hendak diterapkan di lembaga pendidikan Islam memiliki potensi yang seimbang 

dalam menciptakan generasi-generasi muslim yang unggul secara spiritual dan 
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berkualitas secara potensial (sosial, ekonomi, politik, seni dan kebudayaan). 

Konsep pendidikan Islam harus mampu mencetak anak didik yang memiliki 

idealism (keimanan) yang tinggi sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh 

keadaan, namun juga mempunyai keahlian atau life skills khususnya di bidang sains 

dan teknologi, yang nantinya akan memberi bekal bagi peserta didik (santri), 

sehingga peserta didik tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga memiliki 

dasar-dasar “competitive advantage” dalam lapangan kerja, sebagaimana dituntut 

oleh era globalisasi sekarang ini. 

Berangkat dari kepedulian tentang pentingnya program pelatihan kecakapan hidup 

bagi para santri, membuat Pondok Pesantren Alhamdulillah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penawaran/penerapan kurikulum 

yaitu tentang pelatihan/pendidikan kecakapan hidup. Tujuan pendidikan di pondok 

pesantren yang selama ini terfokus pada pendidikan keagamaan saja harus segera dibenahi 

dan diperhatikan. Adanya penawaran atau penerapan kurikulum baru di pesantren tentang 

pelatihan maupun kecakapan hidup (life skill) dapat memberikan manfaat dan 

mempersiapkan para santri kelak setelah lulus dari pondok. Sehingga alumni dari pondok 

pesantren mampu membuka peluang kerja, mandiri, kreatif, serta mampu bersaing di dunia 

kerja. 

Rembang merupakan kabupaten atau kota yang banyak di dirikan ponpes, dan 

diantaranya adalah ponpes Al-Anwar yang diasuh oleh Romo Kiai Maimun Zubair dan 

berada di Kecamatan Sarang, ponpes Raudhotul Tholibin yang di pimpin oleh KH. Ahmad 

Mustofa Bisri (Gus Mus) yang berada di tengah-tengah kota Rembang, ponpes 

Alhamdulillah yang didirikan oleh KH. Ahmad Syahid Sholikun dan berada di Selatan kota 

Rembang, serta masih banyak lagi ponpes yang lainnya. Banyaknya ponpes yang berdiri di 
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Rembang, membuat ponpes menjadi salah satu primadona atau pilihan para orang tua untuk 

memasukan anak-anak mereka ke pesantren guna menimba ilmu.  

Ponpes Alhamdulillah yang terletak di Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten 

Rembang memiliki jumlah santri sebanyak 850 orang yang dibedakan menjadi dua yaitu 

santri salaf (santri yang hanya belajar ilmu agama di ponpes) dan santri kholaf (santri yang 

belajar ilmu agama sekaligus mengabdi di ponpes atau mengikuti berbagai program 

pelatihan kecakapan hidup sesuai minatnya masing-masing). Ponpes Alhamdulillah 

merupakan satu-satunya ponpes di Kecamatan Sulang yang selain mengajarkan ilmu 

agama juga memberikan program pelatihan kecakapan hidup untuk para santrinya, 

sehingga menjadikan ponpes Alhamdulillah menjadi salah satu primadona bagi orang tua 

untuk memasukkan anak-anak mereka ke ponpes ini. Program pelatihan dan kecakapan 

hidup ini, diharapkan nantinya berguna sebagai bekal keterampilan kepada para santri, 

membantu para santri mengenali potensinya serta membantu mengembangkan potensi 

yang dimiliki agar kelak setelah lulus, dapat hidup mandiri dimasyarakat, mampu mencari 

pekerjaan yang layak dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan.  

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwasannya persaingan di dunia kerja menjadi 

momok tersendiri bagi semua orang. Hanya dengan memiliki satu kemampuan atau satu 

bidang ilmu pengetahuan tertentu, tidak menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan yang 

layak dan gaji yang mencukupi atau tiggi. Seseorang juga memerlukan kecakapan hidup 

atau keterampilan lain guna menambah nilai lebih pada dirinya. Beberapa program 

pelatihan dan/ kecakapan hidup contohnya adalah pertanian, perkebunan, menjahit, 

peternakan, toko klontong, serba usaha dan kantin. Semua program tersebut, ada di ponpes 

Alhamdulillah yang diberikan secara gratis untuk para santri serta tidak dipungut biaya. 

Melihat dari berbagai program pelatihan kecakapan hidup yang ditawarkan dan 

dilaksanakan di ponpes Alhamdulillah, peneliti memfokuskan penelitian pada program 
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pelatihan kecakapan hidup menjahit. Hal pertama yang mendasari mengapa peneliti 

memfokuskan pada program pelatihan menjahit adalah karena program pelatihan ini baru 

dicanangkan di ponpes Alhamdulillah dibandingkan dengan program pelatihan yang 

lainnya. Selain itu, mayoritas santri ponpes Alhadulillah berasal dari desa, yangmana 

barang tentu mereka sudah akrab dengan program pelatihan diantaranya pertanian, 

perkebunan, dan peternakan sehingga peneliti ingin melihat bagaimana prospek program 

pelatihan menjahit ini kedepannya bagi para santri setelah lulus atau keluar dari ponpes. 

Peneliti berpandangan bahwasannya prospek program pelatihan menjahit baik bagi para 

santri, karena di desa-desa belum banyak penjahit, sehingga nantinya program pelatihan 

menjahit ini akan sangat bermanfaat bagi santri dalam menciptakan lapangan pekerjaan 

atau mendapatkan pekerjaan seandainya mereka lulus/keluar dari ponpes  dan memilih 

kembali ke desanya masing-masing.  

Pelaksanaan program pelatihan menjahit sendiri diberikan bagi warga ponpes 

Alhamdulillah yang berkeinginan mengikuti pelatihan menjahit dan tidak diberi batasan 

waktu, asal pada jam kerja. Pelatihan menjahit tersebut sudah dilaksanakan tiga tahun lalu. 

Adanya pelatihan menjahit di ponpes Alhamdulillah berawal dari keinginan Bu Nyai 

Syahid (pengasuh ponpes Alhamdulillah) yang ingin memberikan bekal life skill menjahit 

bagi santrinya. Pelatihan tersebut terlaksana karena mendapatkan bantuan dari Departemen 

Agama (Depag) Rembang dan diikuti oleh tiga puluh santri. Saat ini ada sepuluh santri 

yang merupakan regenerasi dari tiga puluh santri yang telah mengikuti pelatihan menjahit 

tiga tahun lalu, karena ketiga puluh santri tersebut telah “boyong” (lulus/keluar) dari 

ponpes Alhamdulillah. Para santri yang mengikuti pelatihan menjahit, kelak setelah selesai 

mengikuti pelatihan dan masih belajar dipondok serta belum lulus dari pondok, diharapkan 

dapat menjahit dengan baik dan mau bekerjasama atau bekerja untuk pondok dalam 

mengelola konveksi. Usaha konveksi ponpes Alhamdulillah yaitu melayani dan membuka 
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jahitan untuk para santri pondok berupa jahitan seragam, busana muslim, dan kaos yang 

diperuntukkan bagi warga ponpes Alhamdulillah yaitu pengurus pondok, santri pondok, 

santri torekoh, dan murid SMK.  

Para santri yang notabene hanya belajar ilmu agama saja, dengan keberadaan 

pelatihan menjahit diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dibidang menjahit dan 

mampu mengembangkannya serta kelak setelah lulus/keluar dari pesantren para santri 

memiliki kecerdasan spiritual dan keterampilan yang mumpuni dibidang menjahit untuk 

dapat membuka lapangan pekerjaan. Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya analisis yang 

mendalam mengenai pelaksanaan pelatihan menjahit dalam program kecakapan hidup di 

ponpes, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Pesantren 

Alhamdulillah Kemadu Rembang dengan judul “Implementasi Program Kecakapan 

Hidup melalui Pelatihan Menjahit di Pondok Pesantren Alhamdulillah 

Kemadu Rembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan program kecakapan hidup melalui pelatihan 

menjahit di pondok pesantren Alhamdulillah Kemadu Rembang? 

1.2.2 Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program 

kecakapan hidup melalui pelatihan menjahit di pondok pesantren 

Alhamdulillah Kemadu Rembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

hasil penelitian ini adalah: 
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1.3.1 Mendeskripsikan pelaksanaan program kecakapan hidup melalui pelatihan 

menjahit di pondok pesantren Alhamdulillah Kemadu Rembang. 

1.3.2 Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 

program kecakapan hidup melalui pelatihan menjahit di pondok pesantren 

Alhamdulillah Kemadu Rembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pelaksanaan program kecakapan 

hidup melalui pelatihan menjahit di pondok pesantren Alhamdulillah Kemadu 

Rembang. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain meliputi: 

1.4.2.1 Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan program kecakapan hidup 

melalui pelatihan menjahit di ponpes Alhamdulillah Kemadu Rembang. 

1.4.2.2 Menambah pengetahuan dan melengkapi hasil penelitian sebelumnya. 

1.5 Penegasan Istilah 

Maksud penegasan istilah dan batasan masalah adalah untuk menghindari 

kemungkinan kesalahpahaman atau kemungkinan salah tafsir sehingga diadakan 

penegasan terhadap istilah-istilah yang akan digunakan serta dibatasi masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini. Hal-hal yang perlu dijelaskan, sebagai berikut: 
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1.5.1 Implementasi Pelatihan 

Menurut Widodo (2001:195) menyatakan pengertian implementasi adalah 

suatu proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, 

interpretasi, dan aplikasi yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang 

didalamnya  termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh 

pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Selain itu menurut Sutarto 

(2013:54) menyatakan pelaksanaan merupakan tahap implementasi atau tahap 

penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat. Hakikat dari tahap 

pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Tahap ini, 

tutor/instruktur melakukan interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai 

strategi metode dan teknik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media. 

Smith dalam (Pribadi, 2016:2) juga menyatakan bahwa pelatihan adalah 

pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk 

memperoleh keterampilan spesifik yang dapat segera digunakan. Pelatihan yang 

dimaksud peneliti adalah kegiatan pelatihan yang dikenakan pada pelatihan 

menjahit untuk mencapai tujuan pelatihan yang telah ditetapkan di lembaga 

pelatihan terkait, meliputi kegiatan pelaksanaan (perencanaan dan pelaksanaan) 

serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelatihan menjahit. 

1.5.2 Menjahit 

Menurut Husein (2016:25) menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, 

bulu, kulit binatang, atau bahan-bahan lain yang bisa di lewati jarum jahit dan 

benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan memakai jarum tangan atau 



11 
 

 

 

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. Pengerjaan keterampilan ini hanya membutuhkan ketelitian dan kesabaran 

serta keuletan dalam menggunakan benang dan jarum serta alat-alat bantu lainnya.  

Pelatihan menjahit di Ponpes Alhamdulillah yang dimaksut peneliti yaitu 

pelatihan menjahit tingkat dasar dan konveksi. Hal tersebut dikarenakan kelak 

ketika para santri yang mengikuti pelatihan lulus dari pelatihan, mereka mau 

membantu mengelola usaha konveksi milik ponpes yaitu untuk membuat berbagai 

seragam santri berupa seragam sekolah, seragam ponpes, busana muslim, kaos, dan 

seragam santri torekoh. Sedangkan pengertian konveksi adalah usaha bidang 

busana jadi secara besar-besaran atau secara massal untuk dijual dalam keadaan 

siap pakai. Sifatnya adalah industri perumahan yang pengelolannya belum 

profesional, menggunakan sistem borongan (https://payupisan.blogspot.com). 

1.5.3 Program Kecakapan Hidup  

Kecakapan hidup adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang 

diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan 

bahagia. Kecakapan hidup juga bisa diartikan peningkatan kemampuan dan 

keterampilan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar 

kepada masyarakat (peserta) tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang 

bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya yaitu 

dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Seseorang dikatakan 

memiliki kecakapan hidup apabila yang bersangkutan mampu, sanggup, dan 

https://payupisan.blogspot.com/
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terampil menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia (Kamil, 2012:130). 

Kecakapan hidup yang dimaksud peneliti disini adalah peserta pelatihan mampu, 

sanggup, terampil, dan bisa menjalani hidup melalui pelatihan. Pelatihan sebagai 

sarana untuk seseorang bisa cakap, sanggup, dan terampil dalam menajalani hidup. 

1.5.4 Pondok Pesantren 

Menurut Mas’ud (2016:29) pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional 

yang para siswanya tinggal bersama dan belajar yang dibimbing oleh guru atau 

biasa disebut “kiai”. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga disediakan 

asrama tempat tinggal, masjid untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan 

keagamaan lainnya. Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan 

nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun dalam perkembangannya, lembaga 

ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu 

mengakselerasikan mobilitas vertical (dengan penjejalan materi-materi 

keagamaan), tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Pesantren kini 

tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (regional-based 

curriculum) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh 

persoalan kekinian masyarakat (society-based curriculum). Ponpes yang dimaksud 

peneliti adalah ponpes Alhamdulillah Kemadu Rembang. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Implementasi Pelatihan 

2.1.1 Pengertian Implementasi Pelatihan  

Pelaksanaan merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain 

perencanaan yang telah dibuat. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan 

operasional pembelajaran itu sendiri. Tahap ini, tutor/instruktur melakukan 

interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi metode dan teknik 

pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media (Sutarto, 2013:54). 

Menurut Widodo (2001:195) menyatakan pengertian implementasi adalah 

suatu proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, 

interpretasi, dan aplikasi yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang 

didalamnya  termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh 

pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. 

Menurut Sudjana (2016:34) pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu 

rangkaian pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan 

pengelolaan terdapat serangkaian kegiatan yang satu sama lainnya berkaitan 

diantaranya pengorganisasian, penggerakan, dan pembinaan. Selain itu menurut 

Westra dalam (Cahyanti, 2016:8) pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan 
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dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan 

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, dan kapan waktu dimulainya.   

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan adalah implementasi rangkaian kegiatan yang telah dibuat/ 

direncanakan. Rangkaian kegiatan yang dimaksut diantaranya pengorganisasian, 

penggerakan, dan pembinaan. 

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 metode 

yang lebih mengutamakan praktik daripada teori (Kamil, 2012:152). Menurut 

Sutarto (2013:3), pelatihan adalah suatu proses yang menciptakan kondisi dan 

stimulus untuk menimbulkan respons terhadap orang lain, mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan (skill) dan penanaman sikap, menciptakan 

perubahan tingkah laku, dan untuk mencapai tujuan yang secara khusus dirancang 

sesuai dengan kebutuhan nyata peserta pelatihan. 

Menurut Ongori (2011:188) menyatakan bahwa,  

Training does bear fruitful results not only to the organisation but also to the 

employees. Training is an opportunity for promotion and self improvement, 

improved job satisfaction through better job performance, a chance to 

learnnew things and there is greated ability to adapt and cope with changes 

(Pelatihan tidak hanya memberikan perubahan untuk perusahaan namun juga 

untuk para karyawannya. Pelatihan adalah sebuah kesempatan yang diberikan 

untuk mempromosikan dan menambah keterampilan diri, kesempatan 

mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sebuah kesempatan mempelajari 

hal baru, dan sebuah trobosan yang baik agar dapat beradaptasi dengan baik 

dan dapat mengikuti perubahan).   

Sedangkan menurut Maaruf (2011:10) menyatakan pelatihan adalah 

kumpulan cara-cara yang disusun secara sistematis untuk melakukan kegiatan 
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mempelajari sesuatu secara praktis dan pragmatis yang dipandu oleh pelatih disuatu 

tempat pelatihan dengan maksud dan tujuan agar warga belajar memperoleh 

pengetahuan teknis untuk mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan oleh dirinya 

berupa keterampilan dan keahlian.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

adalah proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

lebih mengutamakan praktik daripada teori, guna menciptakan kondisi dan stimulus 

terhadap warga belajar dengan maksut meningkatkan perubahan sikap dan tingkah 

laku untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sesuai kebutuhan peserta 

pelatihan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas pula, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pelaksanaan pelatihan adalah proses pembelajaran dengan penyampaian 

materi yang dilakukan oleh fasilitator dengan peserta pelatihan (Kamil, 2012:159). 

2.1.2 Tujuan Pelatihan 

 Tujuan pelatihan yaitu tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan, tetapi juga untuk mengembangkan bakat (Kamil, 2012:10). Moekjiat 

dalam (Kamil, 2012:11) menyatakan bahwa tujuan umum pelatihan adalah untuk: 

(a) mengembangkan 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 dapat 

menimbulkan kemauan untuk bekerjasama. Selain itu, menurut Sutarto (2013:16) 

tujuan yang akan dicapai melalui pelatihan, adalah masyarakat yang mandiri, 

berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang 

cosmopolitan.  
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pelatihan adalah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, 

sikap untuk mampu mengembangkan diri, berswadaya, mandiri, mampu 

mengadopsi inovasi, serta mengembangkan bakat yang dimiliki. 

2.1.3 Manfaat Pelatihan 

Menurut Robinson dalam (Sutarto, 2013:10) menyatakan manfaat pelatihan 

sebagai berikut: (a) pelatihan sebagai alat untuk memperbaiki penampilan atau 

kemampuan individu atau kelompok dengan harapan memperbaiki performance 

organisasi, (b) keterampilan diajarkan agar para karyawan dapat melaksanakan 

tugas-tugas sesuai standart yang diinginkan, (c) pelatihan dapat memperbaiki sikap 

terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan atau karyawan, juga sikap-sikap yang tidak 

produktif timbul dari salah pengertian yang disebabkan oleh informasi yang tidak 

cukup, dan informasi yang membingungkan.  

Tujuan pembelajaran dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari sudut 

pandang pelatih (tutor) dan sudut pandang peserta pelatihan. Dilihat dari sudut 

pandang pelatih, tujuan pembelajaran bermanfaat sebagai: (a) pedoman bagi 

pemilihan materi sajian pelatihan, (b) informasi tentang prioritas permasalahan dan 

isi (subtansi) pelatihan, (c) pedoman penyusunan kisi-kisi maupun instrument 

evaluasi, (d) pijakan untuk merancang pengalaman belajar, (e) landasan untuk 

memilih sumber belajar. Sedangkan dari sudut pandang peserta, tujuan 

pembelajaran bermanfaat sebagai: (a) informasi tentang apa saja materi yang akan 

dipelajari, (b) pijakan untuk berusaha agar dapat menyelesaikan pelatihan sesuai 

harapan, (c) indicator peserta pelatihan akan dievaluasi, (d) pedoman untuk menata 
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pengalaman masa lalu yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, (e) 

gambaran apa yang akan diraih peserta setelah pelatihan (Siswanto, 2011:35). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat 

pelatihan adalah modal bagi seseorang dalam mengembangkan keterampilan yang 

telah dimiliki serta memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi seseorang 

dalam meningkatkan diri secara optimal. 

2.1.4 Komponen-Komponen Pelatihan 

Proses pelatihan merupakan kegitan yang didalamnya terdapat komponen-

komponen. Adapun komponen-komponen yang digunakan dalam proses pelatihan 

adalah: 

2.1.4.1 Perencanaan Pelatihan 

Perencanaan adalah proses sistematis dalam pengambilan keputusan tentang 

tindakan yang akan dilakukan pada waktu akan datang. Disebut sistematis karena 

perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. 

Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan 

pengetahuan dan teknik secara alamiah serta tindakan atau kegiatan yang 

terorganisasi (Sudjana, 2008:37). Rencana pembelajaran dapat disusun dan 

dikembangkan berdasarkan kurikulum yang berlaku, dimana telah dirumuskan pula 

prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang tepat, sehingga dapat digunakan 

sebagai rambu-rambu dalam merumuskan perencanaan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran (Rahmawati, 2015:198). 

Sujdana (2008:36-37) mengemukakan tujuh indikator perencanaan yang 

baik, yaitu: (a) perencanaan merupakan model pengambilan keputusan secara 
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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 

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

pengorganisasian, penggerakan, pembinaan dan penilaian serta pengembangan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa, 

perencanaan pembelajaran dilaksanakan dalam pengambilan keputusan terhadap 

tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka membelajarkan siswa 

untuk hasil pembelajaran yang diinginkan.  

2.1.4.2 Pelaksanaan Pelatihan   

2.1.4.2.1 Tujuan Pelatihan 

Menurut Roestiyah dalam (Nurhalim, 2014:29) menyatakan bahwa tujuan 

pelatihan adalah deskripsi tentang penampilan perilaku murid-murid yang 

diharapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang diajarkan. Maksutnya 
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adalah suatu hasil yang diharapkan dari pengajaran yang diberikan dan bukan 

sekedar suatu proses pengajaran itu sendiri. Selain itu, menurut Nurhalim (2014:28) 

tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. 

Tujuan sebagai pengarah atau acuan akan berperan dalam menetapkan apakah suatu 

program itu dikatakan efektif dan efisien (Fakhruddin, 2011:23). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pelatihan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan 

pelatihan tentang penguasaan atau apa yang dilakukan peserta pelatihan berupa 

pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan. 

2.1.4.2.2 Bahan/ Materi Pelatihan 

Bahan/ materi pelatihan merupakan subtansi yang akan disampaikan dalam 

proses belajar mengajar (Nurhalim, 2014:29). Selain itu, Sudjana (2008:90) 

menyatakan materi pelatihan terdiri atas bahan-bahan yang disusun secara 

sistematik dan disediakan untuk dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan belajarnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa materi 

pembelajaran merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran, karena 

materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam pembelajaran 

yang harus dikembangkan setelah tujuan-tujuan dirumuskan. 

2.1.4.2.3 Metode Pelatihan 

Metode, teknik dan media pelatihan digunakan dalam strategi pembelajaran 

untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran (Sudjana, 

2008:90). Menurut Nurhalim (2014:31) pengertian metode adalah suatu cara yang 
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dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode penyampaian 

materi pembelajaran/ pemberdayaan masyarakat yaitu cara dan media/ alat bantu 

yang dipergunakan untuk memproses materi pembelajaran/ pemberdayaan 

masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Sutarto, 2008:178). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah suatu cara untuk mewujudkan tujuan proses pembelajaran 

yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta pelatihan. 

Sehingga dalam pelaksanaan, proses pelatihan menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyampain materi. 

2.1.4.2.4 Media/ Alat Pelatihan 

Menurut Marimba dalam (Nurhalim, 2014:31) menyatakan pengertian media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan 

pengajaran. Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan 

pengajaran, alat mempunyai fungsi yaitu sebagai alat perlengkapan, dan sebagai 

alat membantu mempermudah usaha mencapai tujuan. Selain itu, menurut 

Nurhalim (2014:31) alat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu a) alat; suruhan, 

perintah, larangan dan sebagainya, b) alat bantu berupa pengajaran; globe, papan 

tulis, batu tulis, batu kapur, gambar, diagram, slide, video, dan sebagainya. Menurut 

Rifa’i (2012:161) menyatakan bahwa pengertian media adalah alat/wahana yang 

digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian 

pesan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

pelatihan adalah alat/bahan/wahana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran 
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untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.   

2.1.4.2.5 Sumber belajar/ Tutor 

Menurut Sudirman dalam (Nurhalim, 2014:32) menyatakan bahwa sumber 

belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sumber belajar 

sesuai dengan kepentingan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber-

sumber belajar yang dimaksud disini adalah a) manusia; dalam keluarga, sekolah 

dan masyarakat, b) buku atau perpustakaan, c) mass media; majalah, surat kabar, 

radio, tv dan lainnya, d) lingkungan, e) alat pengajaran; buku pelajaran, peta, 

gambar, kaset, tape, papan tulis, kapur, spidol. 

Sumber belajar atau tutor merupakan unsur tenaga kependidikan, memiliki 

kemampuan (kompetensi) dalam pembelajaran yang mencakup kemampuan dasar, 

akademik, personal, sosial, dan professional. Pendidik terdiri atas tutor, pamong 

belajar, pelatih/instruktur, penyuluh, pengampu, dan sebagainya (Sudjana, 

2008:91). Selain itu, menurut Kamil (2012:158), tutor/ instruktur adalah orang yang 

dipilih oleh penyelenggara yang bertugas untuk menyampaikan materi atau bahan 

pelatihan kepada para peserta didik.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber 

belajar atau tutor adalah orang yang dipilih oleh penyelenggara yang memiliki 

kompetensi yang dapat mengelola pembelajaran sebagai pembimbing untuk 

menyampaikan materi pelatihan kepada peserta pelatihan. 
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2.1.4.2.6  Peserta Pelatihan/ Warga Belajar 

Menurut Sutarto (2013:50), peserta pelatihan dalam pendidikan nonformal 

adalah setiap warga masyarakat yang karena sesuatu hal tidak berkesempatan 

mengikuti pendidikan formal atau mengikuti pendidikan nonformal sebagai 

suplemen, komplemen, subtitusi pendidikan formal yang telah diikuti. Peserta didik 

terdiri dari warga belajar, peserta pelatihan, peserta penyuluhan, pemagang, 

jama’ah majelis taklim, santri dan sebagainya (Fakhruddin, 2011:20). Selain itu, 

menurut Surakhmad dalam (Nurhalim, 2014: 90) peserta didik merupakan pusat 

dari pendidikan itu sendiri, sehingga metode sangat berpengaruh dalam mencapai 

tujuan yang ditujukan terutama pada anak didik.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik atau peserta pelatihan adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran/pelatihan. 

2.1.4.2.7 Evaluasi/ Sistem Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Roestiyah dalam (Nurhalim, 2014:33) menyatakan pengertian 

evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya 

yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab akibat dan 

hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan 

belajar. Selain itu, menurut Siswanto (2011:63) evaluasi hasil belajar bertujuan 

untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta pelatihan 

yang diperkirakan sebagai akibat perlakuan pelatihan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

hasil pelatihan adalah kegiatan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan 
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pelatihan yang dilakukan oleh narasumber/fasilitator di akhir pelatihan. Pada 

dasarnya suatu proses pembelajaran pelatihan terkait dengan berbagai komponen 

yang sangat kompleks. Masing-masing komponen diatas saling terkait atau saling 

berhubungan satu sama lain sebagai suatu sistem belajar-mengajar. Keberhasilan 

pelaksanaan pelatihan menjahit di Ponpes Alhamdulillah Kemadu Rembang yang 

sasarannya adalah santri yang mengikuti pelatihan menjahit dapat ditentukan ketika 

santri tersebut bisa menjahit seragam/baju dengan baik dan lancar serta mempunyai 

bekal untuk hidup mandiri dimasyarakat. 

2.1.5 Merancang Pelatihan 

Penyelenggaraan pendidikan nonformal pelatihan dirasa penting bagi 

masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, 

pengembangan diri, kecakapan hidup, pengembangan profesi, bekerja, usaha 

mandiri, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Siswanto, 2011:25). 

Sebelum penyelenggaraan pelatihan berlangsung, diperlukan adanya rancangan 

dalam program pelatihan. Langkah-langkah dalam merancang program pelatihan 

menurut Siswanto (2011:26-29) sebagai berikut: (a) langkah pertama identifikasi 

kebutuhan; maksudnya adalah mengenali kebutuhan. Kebutuhan tentang pelatihan 

bisa dikenali dengan berbagai cara, bisa dengan penjajagan, pengamatan sepintas, 

wawancara, berkomunikasi dengan komunitas masyarakat. Hasil identifikasi atau 

pengenalan kebutuhan yang diperoleh bisa dilakukan pertimbangan dan penilaian 

mana kebutuhan yang merupakan prioritas, (b) langkah kedua identifikasi sasaran; 

mengenali sasaran dimaknai sebagai tujuan atau kompetensi apa yang diharapkan 

dapat dicapai setelah menyelesaikan program pelatihan. Kompetensi adalah 
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penguasaan yaitu kondisi atau kualitas yang menunjukan bahwa seseorang 

memiliki kemampuan atau kecocokan yang dapat segera diwujudkan untuk 

keperluan tertentu. Tujuan dapat dimaknai sebagai rumusan penguasaan yang akan 

dicapai. Tujuan bisa pada ranah kognisi, afeksi, dan ranah psikomotorik, (c) 

langkah ketiga identifikasi sumber; yang dimaksud disini adalah sumber belajar, 

sumber dana, atau sumber yang lain berupa motivasi. Sumber belajar terdiri dari 

sumber manusia dan non manusia. Sumber belajar manusia terdiri dari pelatih, 

motivator, ahli, orang yang bisa digali dan ditiru pengalaman suksesnya. Sumber 

non manusia bisa berupa buku, modul, rekaman keberhasilan usaha, lingkungan 

(setting), (d) langkah keempat identifikasi kendala; mengenali kemungkinan 

kendala yang ada atau kendala yang benar-benar ada perlu disiagakan sejak awal. 

Kendala atau kemungkinan kendala bisa fisik; sarana pelatihan, psikis; perasaan 

cepat bosan dalam aktivitas pelatihan, sosial; dukungan komunitas masyarakat 

tidak ada, atau mungkin menentang, (e) langkah kelima pengajuan alternative; 

alternative dapat dikembangkan dengan mengundang berbagai pihak pemangku 

kepentingan. Para pemangku kepentingan melakukan curah gagasan atau curah 

pendapat tentang berbagai masalah terutama tertuju pada cara-cara mengatasi 

kendala yang perlu dicatat untuk dipertimbangkan menjadi subtansi dalam 

rancangan program pelatihan, (f) langkah keenam pemilihan alternative; pilihan 

alternative dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap semua alternative dengan 

memperhatikan kebutuhan, sumber, kendala-kendala yang telah diidentifikasi. 

Pilihan alternative dijatuhkan pada alternative yang menurut penilaian dipandang 

paling tepat, paling baik, efisien dan efektif, (g) langkah ketujuh rekrutmen calon 
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warga belajar; rekrutmen dilakukan dengan pengumuman terbuka atau tertutup, 

atau bisa juga melalui seleksi dalam penentuan warga belajar.  

Menurut Sutarto (2012:31-32) langkah atau tahapan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan nonformal, yaitu sebagai berikut: (a) 

menetapkan kebutuhan belajar; langkah ini untuk mengidentifikasi masalah dan 

kebutuhan belajar calon peserta didik, 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 skal prioritas dengan mempertimbangkan kepentingan 

calon peserta didik, yaitu kebutuhan itu dianggap penting, dan mendesak untuk 

segera ada upaya pemenuhannya, dan dikehendaki oleh sebagian besar calon 

peserta didik, (b) penetapan tujuan; berdasar skala prioritas kebutuhan belajar 

selanjutnya ditetapkan dan disusun tujuan program pendidikan nonformal yang 

ingin dicapai ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap, (c) identifikasi 

alternative pemecahan kebutuhan dan masalah; penyusunan sejumlah alternative 

pemecahan kebutuhan belajar yang sekiranya mungkin dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, (d) identifikasi berbagai sumber daya 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 alternative; kriteria dalam pemilihan 

alternative pemecahan masalah merupakan alat untuk melakukan seleksi 

alternative yang telah disusun sebelumnya dengan mempertimbangkan; 
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ketersediaan sumber-sumber pendukung potensi alam atau lingkungan setempat, 

kemudahan untuk dilakukan dalam arti murah dan bersifat fungsional, dan relative 

terhindar dari kendala yang mungkin terjadi, (f) pemilihan alternative pemecahan; 

langkah ini dilakukan pemilihan alternative pemecahan berdasarkan kriteria yang 

telah dirumuskan, (g) menyusun rancangan pelaksanaan program pembelajaran; 

rancangan pelaksanaan program pembelajaran pendidikan nonformal hendaknya 

memuat sejumlah komponen, yaitu: tujuan program, bahan belajar, metode 

pembelajaran, saran dan prasarana, sumber belajar atau tutor, peserta didik, sistem 

penilaian hasil belajar, waktu dan tempat kegaitan pembelajaran. 

2.1.6 Faktor-Faktor dalam Proses Pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, 

yang meliput faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Rifa’i (2009:96), 

menyatakan faktor internal itu muncul dari warga belajar sendiri yang meliputi 

kondisi emosional, kondisi psikis, maupun kondisi sosial. Sedangkan faktor 

eksternal muncul dari yang ada dilingkungan peserta pelatihan. Beberapa faktor 

eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang 

dipelajari (respon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar 

masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil belajar. 

Selain itu pendapat lain dari para ahli tentang faktor-faktor dalam proses 

pelatihan sebagai berikut: 

2.1.6.1 Motivasi belajar 

Motivasi menurut Suprijanto (2008:41), adalah keinginan untuk mencapai 

suatu hal. Selain itu, Siswanto (2013:47) menyatakan motivasi adalah suatu 
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dorongan tenaga dalam diri seseorang. Demikian, dapat simpulkan bahwa motivasi 

adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hal. 

Peserta didik datang untuk belajar tidak ada artinya tanpa adanya motivasi 

belajar. Mengembangkan motivasi peserta didik harus terus dilakukan dalam 

kegiatan belajar dan pembelajaran sebagai pelaksanaan pelatihan (Siswanto, 

2011:84). Oleh sebab itu, pendidik dapat menumbuhkan motivasi belajar dengan 

berbagai cara, antara lain dengan menjelaskan pentingnya pelajaran dan mengapa 

materi perlu dipelajari (Suprijanto, 2008:41). Sedangkan menurut Mujiman dalam 

(Siswanto, 2011:84-86), menjelaskan enam teknik motivasi yaitu (a) 

mengembangkan rasa ingin tahu kegunaan belajar, (b) mengembangkan rasa butuh 

belajar, (c) mengembangkan rasa percaya diri, (d) mengembangkan rasa senang 

belajar, (e) mengembangkan kemampuan belajar dan (f) mengembangkan 

kemampuan menilai hasil belajar. Cara lain untuk menumbuhkan motivasi peserta 

didik menurut Nasution dalam (Suprijanto, 2008:41) antara lain: memberi nilai 

perkembangan belajar, memberikan hadiah atau pujian, memberitahu kemajuan, 

memberi tugas yang menantang dan menciptakan suasana yang menyenangkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan cara menumbuhkan 

motivasi yaitu mengembangkan rasa ingin tahu, menjelaskan pentingnya belajar, 

memberitahu kemajuan, dan menciptakan suasana yang menyenangkan 

2.1.6.2 Kualitas instruktur/ tutor 

Kegiatan pelatihan terdapat orang yang memiliki tanggung jawab membantu 

belajar, orang tersebut biasa disebut dengan pendidik atau instruktur, mentor, 

pemimpin, pamong belajar dan fasilitator (Rifa’i, 2009:6). Kompentensi yang harus 
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dimiliki pendidik menurut Rifa’i (2009:8) yaitu (a) kompetensi pribadi berkaitan 

dengan aspek-aspek kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, (b) 

kompetensi professional berkaitan dengan kemampuan akademik ilmiah yang 

dimiliki pendidik, dan (c) kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan 

membina dan mengembangkan interaksi sosial.   

Sementara itu, menurut Amron dalam (Raharjo, 2013:36), menjelaskan 

karakteristik tutor adalah: (a) memiliki ijazah dari Lembaga Pendidikan Tenaga 

Keguruan (LPTK), (b) menguasai substansi yang diajarkan, (c) sehat jasmani dan 

rohani, artinya tidak memiliki penyakit menular dan cacat fisik yang dapat 

mengganggu tugasnya, (d) menguasai teknik pembelajaran partisipatif, (e) Mampu 

mengelola pembelajaran sesuai dengan yang diajarkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

intruktur dapat ditentukan dari kompetensi dan karakteristik dari instruktur tersebut. 

2.1.6.3 Lingkungan belajar 

Lingkungan belajar dapat mempengaruhi aktivitas belajar. Aspek lain yang 

perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan belajar adalah bahwa aktivitas 

belajar yang efektif memerlukan adanya kekayaan sumber daya dan kemudahan di 

dalam memperoleh sumber daya tersebut, baik sumber daya manusia maupun 

materi (Rifa’I, 2009:44-45). Selain itu, menurut Sudjana dalam (Kamil, 2012:21) 

lingkungan yaitu lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan belajar atau 

pelatihan, seperti lokasi pelatihan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

belajar menunjang pelaksanaan dan aktivitas belajar dengan menggunakan sumber 

daya manusia maupun materi. 

2.1.6.4 Suasana kelas atau iklim belajar  

Suasana kelas menurut Siswanto (2011:79) adalah suasana kelompok, peserta 

pelatihan yang berinteraksi dalam belajar dan pembelajaran. Iklim belajar ada 

beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: persiapan sarana dan kegiatan 

belajar, pengaturan fisik, dan acara pembukaan kegiatan belajar (Rifa’i, 2009:45). 

Suasana kelas yang dimaksud adalah suasana kondusif agar pelatihan berjalan 

lancar. Suasana kondusif dalam belajar menurut Suprijanto (2008:46), yaitu: (a) 

mendorong peserta didik untuk aktif dan mengembangkan bakat, (b) suasana 

menghormati dan saling menghargai, (c) suasana saling percaya dan terbuka (d) 

penemuan diri, (e) suasana tidak mengancam, (f) suasana mengakui kekhasan 

pribadi, (g) suasana memperbolehkan kesalahan, berbuat salah dan keraguan, dan 

(h) memungkinkan peserta didik belajar sesuai minat, perhatian, dan sumber daya 

lingkungan.  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa suasana kelas atau 

iklim belajar adalah suasana yang menggambarkan interaksi dalam belajar dan 

pembelajaran. Suasana kelas yang dimaksud adalah suasana yang kondusif dan 

suasana tersebut dapat diciptakan dengan faktor yang mempengaruhi. 
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2.2 Menjahit 

2.2.1 Pengertian Menjahit 

Menurut Jones dalam (Hastuti, 2015:16) menyatakan secara umum menjahit 

adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, pepagan, dan bahan-

bahan lain yang bisa di lewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan 

dengan tangan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit. Menjahit 

merupakan proses dalam menyatukan bagian-bagian kain yang telah digunting 

berdasarkan pola. Teknik jahit yang digunakan harus sesuai dengan desain dan 

bahan karena jika tekniknya tidak tepat maka hasil yang diperoleh pun tidak akan 

berkualitas (http://mode.ok-rek.com).  

Selain itu menurut Sujiono dalam (Nurpasa, 2007:57) menyatakan pelatihan 

menjahit dapat diartikan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan dan 

keterampilan menjahit yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu 

lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atau industri. 

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

bahan-bahan lain yang bisa di lewati 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 

http://mode.ok-rek.com/
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keuletan dalam menggunakan benang dan jarum serta alat-alat bantu lainnya 

(Husein, 2016:25). 

Pendidikan menjahit dapat diperoleh di kursus keterampilan atau pelatihan 

menjahit. Produk jahit-menjahit dapat berupa pakaian, tirai, kasur, seprai, taplak, 

kain pelapis mebel, dan kain pelapis jok. Industri garment dalam pelaksanaan 

menjahitnya sebagian besar dilakukan memakai mesin jahit. Sedangkan di rumah-

rumah, orang menjahit memakai jarum tangan atau mesin jahit. Pekerjaan ringan 

yang melibatkan jahit-menjahit di rumah misalnya membetulkan jahitan yang 

terlepas, menisik pakaian, atau memasang kancing yang terlepas (Ajharie, 2015:31) 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa menjahit 

dalam penelitian ini adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam 

melekatkan atau menyambungkan kain dengan jarum dan benang maupun 

menggunakan jarum tangan atau dengan mesin jahit.  

2.2.2 Peralatan dan Bahan 

Peralatan yang diperlukan untuk menggambar pola dan menjahit busana 

diantaranya adalah buku kostum/ pola, skala, penggaris 30 cm, pensil hitam, 

penghapus, pensil biru, pita ukuran, kertas sampul, kertas roti/minyak, gunting kain, 

gunting kertas, gunting benang, gunting listrik, lem kertas, penggaris aneka ukuran, 

rader, karbon, kapur jahit, jarum mesin jahit, dan bantalan jarum (Ajharie, 

2015:31). 

2.2.3 Langkah / Tahapan dalam Proses Menjahit 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses menjahit adalah sebagai 

berikut: a) menyiapkan alat-alat jahit yang diperlukan seperti: (a) mesin jahit  dan 
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komponen-komponen yang siap pakai yang telah diatur jarak setikannya, sudah 

diberi minyak mesin dan dibersihkan dengan lap agar tidak menumpuk minyaknya, 

(b) periksa jarak antara setikan sudah sesuai dengan yang diinginkan, (c) alat–alat 

jahit tangan dan alat penunjang seperti: jarum tangan, jarum pentul, pendedel, 

setrika dan sebagainya, (d) bahan yang sudah dipotong beserta bahan pelengkap 

sesuai dengan desain/ sesuai dengan kebutuhan. b) Pelaksanaan menjahit; dalam 

pelaksanaan menjahit untuk mendapatkan hasil yang berkualitas hendaklah 

mengikuti prosedur kerja yang benar dan tepat disesuaikan dengan desain 

(http://mode.ok-rek.com). 

Pekerjaan jahit menjahit dapat dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu 

pertama adalah tahap pembuatan pola, kedua tahap pemotongan bahan dan terakhir 

adalah tahap menjahit bagian-bagian kain yang telah dipotong-potong tersebut.  (a) 

Tahap pertama: pembuatan pola; sebelum menjahit pakaian, seorang penjahit perlu 

memiliki gambaran tentang pakaian seperti apakah yang akan dibuatnya dan juga 

perlu mengetahui berapa ukuran yang akan dibuat untuk pakaian tersebut. Apakah 

pakaian untuk orang dewasa, pakaian anak kecil, pakaian laki-laki ataukah pakaian 

untuk perempuan. Segala gambaran dan data-data tersebut, biasanya perlu 

dituangkan terlebih dahulu dalam sebuah gambar yang disebut sebagai pola pakaian 

atau pola baju. Sehingga yang dimaksud dengan pola pakaian adalah bagian-bagian 

pakaian yang digambar diatas selembar karton ataupun kertas untuk kemudian 

dijiplak diatas kain yang digunakan sebagai bahan yang akan dijahit menjadi 

pakaian. (b) Tahap kedua: pemotongan bahan kain; setelah proses pembuatan pola 

selesai, sebagaimana diuraikan pada bagian atas, pola yang sudah dijiplak dipotong. 
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Pemotongan bahan kain harus dilakukan secara hati-hati dan mengikuti gambar 

pola yang sudah dijiplakkan pada kain. Seorang yang sudah ahli dalam pembuatan 

pola dan pemotongan bahan kain, akan berusaha mencari posisi yang paling efisien 

dalam menempatkan gambar pola tersebut diatas potongan kain agar ketika kain 

dipotong tidak banyak bagian kain yang tidak terpakai lagi atau harus dibuang. 

Atau, ada pola penjahit konveksi yang membiarkan ada bagian-bagian kain yang 

berada di luar pola untuk tujuan pembuatan bahan pendukung pakaian seperti 

kantong, kerah dan lainya. (c) Tahap ketiga: menjahit potongan-potongan bahan 

kain; setelah melewati tahap kedua, maka penjahit mendapatkan potongan-

potongan pola pakaian dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Tugas seorang 

penjahit adalah menyatukan potongan-potongan kain tersebut sehingga menjadi 

bentuk pakaian yang siap digunakan. Ketiga tahapan diatas adalah urutan sederhana 

dalam sebuah proses jahit menjahit di dalam industri konveksi. Ada juga faktor-

faktor lain yang menentukan kualitas pekerjaan sebuah usaha konveksi ataupun 

jahit menjahit, seperti pemilihan bahan yang tepat untuk menghasilkan pakaian 

dengan kegunaan tertentu. Faktor quality control untuk memastikan bahwa semua 

produk konveksi telah dibuat secara benar dan sesuai dengan keinginan konsumen 

dan faktor-faktor lainnya (http://konvektra. blogspot.co.id).  

2.2.4 Jenis-Jenis Usaha Menjahit 

Usaha penjahitan menurut jenisnya dibagi menjadi tiga yaitu: usaha 

penjahitan yang bergerak dibidang jasa, usaha yang bergerak dibidang produksi, 

dan usaha yang bergerak dibidang jasa dan produksi. a) Usaha penjahitan dibidang 

jasa diantaranya: (a) Modiste merupakan usaha penjahitan yang dikelola oleh 
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perseorangan yang khusus menerima jahitan model wanita, (b) Taylor merupakan 

usaha penjahitan yang dikelola oleh perseorangan yang khusus menerima jahitan 

model pria. b) Usaha jahitan dibidang produksi diantaranya: (a) Konfeksi adalah 

usaha penjahitan yang membuat busana untuk pria dan wanita dalam jumlah yang 

besar dan ditujukan untuk perdagangan. Sifatnya adalah industri perumahan yang 

pengelolanya belum profesional, menggunakan sistem borongan, (b) Garment 

adalah usaha penjahitan yang memproduksi dalam jumlah besar, dengan tujuan 

diperdagangkan. Sifatnya adalah industri pabrik yang ditangani secara professional. 

Menggunakan sistem ban berjalan serta bahan jahitannnya berkualitas. (c) Atelier 

adalah usaha penjahitan yang dikelola secara profesional dan menggunakan tenaga 

marketing desainer, penjahit, dan pekerjaan lain sesuai dengan bidang keahliannya 

masing-masing. c) Usaha penjahitan dibidang jasa dan produksi merupakan usaha 

penjahitan yang menjual busana jadi beserta pelengkapnya serta menerima pesanan 

pembuatan busana jadi dengan jumlah terbatas, dengan model dari busana butik itu 

sendiri (http://sindhudewi68.blogspot.co.id). 

Sedangkan menurut Izah (2014) membagi jenis usaha busana diantaranya 

sebagai berikut: a) Usaha menjahit perseorangan; disebut usaha menjahit 

perseorangan karena dilakukan secara individual. Individual ini dapat dipandang 

dari sisi pembuatnya, yaitu dibuat oleh seorang penjahit, namun dapat pula 

dipandang dari sisi produknya, yaitu busana yang dibuat diselesaikan secara utuh 

setiap satu (pcs) busana sebelum membuat busana yang lain. Berdasarkan busana 

yang dibuat, usaha perseorangan dibedakan menjadi tiga, yaitu: modiste, tailor, dan 

houte couture. (a) Modist; biasanya mengerjakan busana wanita dan busana anak.  
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Modiste dalam pengelolaannya masih sangat sederhana, hampir semua pekerjaan 

dilakukan sendiri mulai dari mengukur, memotong, menjahit, hingga 

penyelesaiaan. Pimpinan modiste memegang beberapa fungsi manajemen, dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan, bahkan 

pemasaran. Alat yang digunakan, masih sangat sederhana dan terbatas pada 

alat/mesin standar minimal, misalnya mesin jahit, mesin obras, alat pembuat 

kancing dan ban pingggang, serta mesin lubang kancing. Sistem produksi 

berdasarkan pesanan pelanggan, dengan ukuran busana menyesuaikan pelanggan, 

atau dalam istilan industri disebut dengan make to order (memproduksi 

berdasarkan/ untuk memenuhi order). (b) Taylor; biasanya mengerjakan busana 

pria khususnya setelan jas. Taylor dapat pula mengerjakan jas wanita. Struktur 

organisasi tergantung dengan kapasitas usaha dan dengan sistem produksi yang 

make to order (memproduksi karena ada atau berdasar pada pesanan). (c) Houte 

Couture; berasal dari bahasa Perancis atau dalam bahasa Italia disebut Altamoda 

atau Adibusana yang berarti seni menggunting tingkat tinggi. Usaha ini lebih 

mengutamakan pada detail potongan yang fit dengan badan, indah, dan 

menitikberatkan juga pada detail desain dengan menggunakan bahan berkualitas 

tinggi. Penyelesaian banyak dilakukan dengan tangan sehingga mutu jahitan sangat 

bagus. b) Atelier; berasal dari bahasa Perancis yang berarti tempat kerja, bengkel, 

atau workshop (dalam bahasa Inggris). Atelier dalam istilah busana diartikan 

dengan rumah mode atau tempat untuk mengolah mode pakaian. Atelier ini 

disamping menerima jahitan perseorangan juga menerima order dalam jumlah 

besar (konveksi) dan menjual busana jadi. Pengelolaan usaha pada atelier lebih luas 
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dibanding dengan modiste dan tailor baik dari segi peralatan, staf pegawai, maupun 

organisasi. Atelier ini menghasilkan busana madya atau tingkat menengah. c) 

Boutique atau butik merupakan toko yang menjual pakaian jadi lengkap dengan 

aksesorisnya. Busana yang dijual berkualitas tinggi. Berasal dari bahasa aslinya, 

Perancis, boutique berarti toko kecil yang menjual pakaian dan aksesorisnya, lain 

dari yang lain, yang tidak lazim dan dengan suasana berbeda dari toko lainnya. d) 

Konveksi adalah usaha bidang busana jadi secara besar-besaran atau secara massal. 

Banyak literatur, konveksi ini disebut dengan home industri. Apabila kapasitasnya 

sangat besar lazimnya disebut dengan usaha garment. Sementara garment sendiri 

sebenarnya berarti pakaian (jadi). Produk dari konveksi ini adalah busana jadi atau 

ready-to-wear (Bahasa Inggris) dan pret-a-porter (bahasa Perancis). Busana ini 

telah tersedia di pasar yang siap dibawa dan dipakai. Proses produksi, ukuran 

busana ini tidak berdasarkan pesanan pelanggan, melainkan menggunakan ukuran 

yang telah standar seperti S-M-L-XL-XXLA atau 11, 12, 13, 14, 16 atau 30, 32, 34, 

36, 38, 40, dan 42 (https://payupisan.blogspot.com). 

Berdasakan dari beberapa pengertian diatas, pelaksanaan pelatihan menjahit 

yang ada di Ponpes Alhamdulillah Kemadu termasuk kedalam jenis usaha jahitan 

konveksi. Hal tersebut dikarenakan hasil jahitan yang diperoleh dalam jumlah besar 

yaitu untuk membuat berbagai seragam santri berupa seragam sekolah, seragam 

ponpes, dan seragam santri torekoh. Sedangkan pengertian konveksi adalah usaha 

bidang busana jadi secara besar-besaran atau secara massal untuk dijual dalam 

keadaan siap pakai. Sifatnya adalah industri perumahan yang pengelolanya belum 

profesional, menggunakan sistem borongan. 
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2.3 Program Kecakapan Hidup 

2.3.1 Pengertian Kecakapan Hidup  

Melalui pendekatan Broad Based Education (pendidikan berbasis luas) 

menafsirkan kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk 

mau dan berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar tanpa 

merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Anwar, 2012:25). 

Kecakapan hidup adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang 

diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan 

bahagia. Oleh karena itu, kecakapan hidup adalah peningkatan kemampuan dan 

keterampilan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar 

kepada masyarakat (peserta) tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang 

bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya yaitu 

dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Seseorang dikatakan 

memiliki kecakapan hidup apabila yang bersangkutan mampu, sanggup, dan 

terampil menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia (Kamil, 2012:130). 

Selain itu, menurut Anwar (2012:20), menyatakan bahwa pendidikan kecakapan 

hidup (life skills) merupakan pendidikan yang dapat memberikan bekal 

keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang 

usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada dimasyarakat. 

Menurut Chege (2013:1) menyatakan bahwa, 

“Life Skills may be defined as “abilities for adaptive and positive behavior 

that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of 

everyday life” (Kecakapan hidup didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mampu beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan individu 
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untuk menangani secara efektif dengan tuntutan dan tantangan kehidupan 

sehari-hari)”.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kecakapan 

hidup (life skill) adalah pendidikan yang memberikan bekal keterampilan, 

kemampuan, dan peluang usaha kepada seseorang untuk mau, mampu, sanggup dan 

berani menghadapi serta menjalani problem kehidupan tanpa merasa tertekan, 

kemudian secara aktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga 

akhirnya mampu mengatasinya dan menjalankan kehidupan dengan nikmat serta 

bahagia.  

2.3.2 Tujuan Kecakapan Hidup 

Tujuan utama peningkatan kecakapan hidup adalah menyiapkan masyarakat 

agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan 

hidup dan perkembanganya dimasa datang (Kamil, 2012:131).  

Selain itu menurut Kusnadi dalam (Astuti, 2016:18-19): 

2.3.2.1 Tujuan Umum Kecakapan Hidup 

Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap warga belajar dibidang 

pekerjaan atau usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan 

jiwanya serta potensi lingkungannya, sehingga memiliki bakat kemampuan untuk 

bekerja atau berusaha mandiri untuk meningkatkan kualitas kehidupanya.  

2.3.2.2 Tujuan Khusus Kecakapan Hidup 

Tujuan pembelajaran life skill secara khusus yaitu memberikan pelayanan 

pendidikan keterampilan hidup kepada warga belajar agar: (a) memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja 

baik mandiri (wirausaha) atau bekerja pada suatu perusahaan produksi atau jasa 
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dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (b) 

memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya yang 

unggul dan mampu bersaing di pasar global, (c) memiliki kesadaran tinggi tentang 

pentingnya pendidikan, (d) mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pendidikan sepanjang hayat dalam rangka mewujudkan keadaan keadilan 

pendidikan disetiap lapisan masyarakat.  

2.3.3 Manfaat Pendidikan Kecakapan Hidup 

Manfaat dari pendidikan kecakapan hidup (life skill) yaitu: (a) bagi warga 

belajar, memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, sebagai bekal untuk mampu 

bekerja atau berusaha mandiri, memiliki penghasilan yang dapat menghidupi diri 

dan keluarganya, memberikan kemampuan yang dirasakan bermanfaat kepada 

orang lain, meningkatkan kualitas kehidupan diri, keluarga, dan lingkungannya, (b) 

bagi masyarakat mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

orang lain, mengurangi kesenjangan sosial, (c) bagi pemerintah meningkatkan 

kualitas SDM di daerah, mencegah urbanisasi, menumbuhkan kegiatan ekonomi 

masyarakat, menekan kerawanan sosial (Depdiknas, 2003). 

Hasil yang diharapkan dari peningkatan kecakapan hidup adalah (a) 

masyarakat memiliki aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah yang siap 

untuk menghadapi kehidupan masa depan sehingga yang bersangkutan mampu dan 

sanggup menjaga kelangsungan hidup dan perkembanganya, (b) masyarakat 

memiliki wawasan luas tentang pengembangan karir dalam dunia kerja yang syarat 

perubahan yaitu yang mampu memilih, memasuki, bersaing, dan maju dalam karir, 

(c) masyarakat memiliki kemampuan berlatih untuk hidup dengan cara yang benar, 
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yang memungkinkan masyarakat berlatih tanpa bimbingan lagi, (d) masyarakat 

memiliki tingkat kemandirian, keterbukaan, kerjasama, dan akuntabilitas yang 

diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya, (e) 

masyarakat memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengatasi berbagai 

permasalahan hidup yang dihadapi (Kamil, 2012:132-133).  

Pendidikan kecakapan hidup memberikan manfaat yang berarti karena 

dengan adanya pendidikan kecakapan hidup terjadi peningkatan kualitas hidup. 

Peningkatan kualitas tersebut pada gilirannya dapat meningkatkan pilihan-pilihan 

dalam kehidupan individu, misalnya karir, penghasilan, pengaruh, kesehatan 

jasmani dan rohani, peluang, pengembangan diri, kemampuan kompetitif, dan 

kesejahteraan pribadi.   

2.4 Pondok Pesantren 

2.4.1 Pengertian Pondok Pesantren 

Menurut Mas’ud (2016:29) pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional 

yang para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang 

lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap 

santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga disediakan masjid untuk 

beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini 

biasanya dikelilingi tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pesantren pada mulanya merupakan pusat 

penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam 

perkembanganya, lembaga ini semakin memperleber wilayah garapannya yang 

tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertical (dengan penjejalan materi-
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materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Pesantren 

kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (regional-based 

curriculum) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh 

persoalan kekinian masyarakat (society-based curriculum). 

Menurut Nafi’ dalam (Hidayati, 2011:56) pondok pesantren yaitu lembaga 

pendidikan Islam yang memainkan peran sebagai lembaga bimbingan keagamaan, 

keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat, dan menjadi simpul budaya. 

Selain itu menurut Qomar dalam (Hidayati 2011: 56) juga menyatakan pengertian 

pesantren adalah suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan 

pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang 

bersifat permanen,  

Badruzzaman (2009) mendefinisikan pondok pesantren adalah sebuah 

lembaga pendidikan agama Islam, dimana para santri dan kiai tinggal bersama 

dalam satu lingkungan asrama (komplek). Para santri yang belajar di pondok 

pesantren tidak hanya dituntut menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kiai atau 

ustad, namun sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Istilah 

pondok pesantren berasal dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok adalah 

tempat mondok, sedangkan pesantren berasal dari kata santri. Jadi pondok 

pesantren adalah tempat mencari ilmu yang anak didiknya diasramakan.  

Menurut Ziemek dalam (Badruzzaman, 2009), istilah pondok pesantren 

dimaksudkan sebagai suatu bentuk pendidikan keIslaman yang melembaga di 

Indonesia. Kata pondok pesantren berarti kamar, gubuk, ruang kecil. Pondok 
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berasal dari bahasa Arab yaitu funduk yang artinya ruang tidur, wisma, hotel 

sederhana bagi pelajar yang dari tempat asalnya. 

Menurut Hafidhuddin dalam (Badruzzaman, 2009) pondok pesantren adalah 

salah satu lembaga diantara lembaga-lembaga iqamatuddin lainnya yang memiliki 

dua fungsi utama, yaitu fungsi kegiatan tafaqquh fi aldin (pengajaran, pemahaman, 

dan pendalaman ajaran agama Islam), serta fungsi indzhar (menyampaikan dan 

mendakwahkan ajaran kepada masyarakat). Sepanjang sejarah perjalanan umat 

Islam di Indonesia, ternyata kedua fungsi utama tersebut telah dilaksanakan oleh 

pondok pesantren (pada umumnya). Walaupun dengan berbagai kekurangan yang 

ada. Pondok pesantren lahir para juru dakwah, para mualim dan ustad, para kiai, 

tokoh-tokoh masyarakat, bahkan yang memiliki profesi sebagai pedangang, 

pengusaha, ataupun bidag-bidang lainya. Hal ini tidak lain karena didalam kegiatan 

pondok pesantren, terdapat nilai-nilai yang sangat baik bagi keberhasilan suatu 

kegiatan pendidikan. Sehingga bisa dinyatakan sesungguhnya pendidikan pondok 

pesantren terletak pada sisi nilai tersebut, yaitu proses pendidikan yang 

mengarahkan pada pembentukan kekuatan jiwa, mental, maupun rohaniah.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui 

masyarakat sekitar dengan sistem asrama dimana para santri (siswa) menerima 

pendidikan agama melalui system pengajian atau madrasah (sekolah) yang 

sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang kyai dengan ciri-

ciri khas yang bersifat karismatik. 
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2.4.2 Tujuan Pondok Pesantren 

Menurut Dhofier dalam (Tamam, 2015:18-19) menyatakan tujuan umum 

pendidikan pesantren sebagai berikut: tujuan pendidikan pesantren secara umum 

tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran santri dengan penjelasan-penjelasan, 

tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai 

nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang 

jujur dan bermoral, dan menyiapkan para santri untuk hidup sederhana dan bersih 

hati. Setiap santri diajar agar menerima etik agama diatas etik-etik yang lain. Tujuan 

pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang, dan 

keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah 

semata-mata kewajiban dan pengabdian ”ibadah” kepada Tuhan dan semata-mata 

hanya mengharap keridhaan Allah. 

Selain itu, tujuan pondok pesantren menurut Muhaimin dalam (Fatmsari, 372) 

dibagi menjadi dua, yaitu: (a) tujuan khusus; mempersiapkan para santri untuk 

menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai bersangkutan serta 

mengamalkannya dalam masyarakat, (b) tujuan umum; membimbing anak didik 

untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang dengan ilmu agamanya, 

seseorang sanggup menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu 

dan amalanya. 

2.4.3 Fungsi Pondok Pesantren  

Menurut Hafidhuddin dalam (Badruzzaman, 2009:36), pondok pesantren 

berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan juga berfungsi sebagai 

pusat penyiaran agama Islam yang mengandung kekuatan resistensi terhadap 
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dampak modernisasi, sebagaimana telah diperankan pada masa lalu dalam 

menentang kolonialisme. Fungsi lainya yaitu sebagai instrumen ajaran Islam 

dibumi Nusantara, karena pondok pesantren mempunyai pengaruh yang kuat dalam 

membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, politik, keagamaan dan 

sebagainya. Sedangkan menurut Badruzzaman (2009:36) fungsi pesantren yaitu 

terciptanya manusia yang bertakwa, mempunyai mental membangun, dan memiliki 

keterampilan, serta berilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman.    

2.4.4 Ciri-Ciri Pondok Pesantren 

Setiap pesantren memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Meskipun demikian, 

menurut Mastuki dalam (Hidayati, 2011:57-58) ciri-ciri pendidikan pesantren 

adalah (a) adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiainya. Kiai sangat 

memperhatikan santrinya, (b) kepatuhan santri kepada kiai, (c) hidup hemat dan 

sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan pesantren, (d) kemandirian, 

(e) jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) sangat 

mewarnai pergaulan di pesantren, (f) disiplin, (g) keprihatinan untuk mencapai 

tujuan mulia, (h) pemberian ijazah. 

2.4.5 Elemen-Elemen Pondok Pesantren 

Menurut Dhofier dalam (Mangunjaya, 2013:50-51) menyatakan lima elemen 

sehingga sebuah pendidikan Islam dapat disebut pesantren, yaitu adanya pondok, 

masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri, dan kiai. (a) Masjid merupakan tempat 

atau sentral kegiatan yang digunakan bukan saja untuk tempat ibadah yaitu untuk 

mengabdi kepada Tuhan dalam bentuk ritual (tempat bersujud), tetapi berfungsi 

sebagai aktivitas sosial, dalam bentuk kebersamaan, misalnya shalat berjamaah dan 
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mendapatkan keilmuan berupa tempat membaca dan memahami Al Quran dan 

ilmu-ilmu yang lainya. (b) Pondok, biasanya merupakan tempat tinggal sekaligus 

asrama para pelajar (santri) yang sedang menekuni pembelajaran di kompleks 

pesantren tersebut. Pondok atau biasa disebut Pondok Pesantren, merupakan sarana 

akomodasi bagi para santri yang berasal dari jauh dan ingin menuntut sepenuhnya 

pelajaran yang diberikan oleh kiai yang ada di pesantren tersebut. (c) Kiai, 

merupakan sosok yang paling sentral dan esensial dalam sebuah pesantren. 

Biasanya pesantren didirikan dan dipimpin oleh seorang kiai dengan segala 

kepiawaian dan keluasan ilmu agama (Islam) yang dimilikinya, yang menjadi figure 

sentral bagi para santri yang ada di pesantren tersebut. (d) Kitab klasik (juga disebut 

kitab kuning), merupakan kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu tentang ilmu 

keIslaman, misalnya: tafsir, fiqih, hadis, dan kitab-kitab tentang akhlaq. (e) Pelajar 

dipondok pesantren disebut dengan santri, yang merupakan sosok pelajar yang haus 

akan ilmu agama dan ingin menempa dirinya menjadi seorang yang dapat 

mengamalkan dan menjadi penerang tentang agama, kelak dimasyarakat. 

Selain itu, menurut Ibid dalam (Putri, 2015:28-29) juga menyatakan elemen 

yang ada didalam pesantren adalah (a) pondok; asrama atau tempat tinggal para 

santri, (b) santri; murid-murid yang belajar di pesantren, (c) kiai; dalam bahasa jawa 

merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam 

yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam 

klasik kepada santrinya, (d) masjid; tempat untuk mendidik para santri, (e) kitab 

klasik; pengajaran kitab klasik diberikan sebagai upaya meneruskan tujuan utama 
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pesantren, yaitu mendidik calon-calon ulama, yang setia kepada faham Islam 

tradisional.  

2.5 Penelitian yang Relevan 

2.5.1  Penelitian yang dilakukan oleh Adining Astuti (2016) dengan judul 

“Pelatihan Kecakapan Hidup (Life skill) dalam Membangun Sikap 

Kewirausahaan (Studi Pada Pusat Pengembangan Anak (PPA) IO-583 

Condorokusumo, Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup, mendeskripsikan 

hasil dari pelatihan kecakapan hidup dalam membangun sikap 

kewirausahaan, dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

membangun sikap kewirausahaan. Hasil penelitian adalah a) Pelaksanaan 

pelatihan kecakapan hidup di PPA IO-583 Condrokusumo sesuai dengan 

indikator pelaksanaan pelatihan antara lain: adanya identifikasi kemampuan, 

pemberian motivasi, penggunaan media sarana prasarana, penggunaan 

metode, iklim belajar yang menyenangkan, interaksi yang terjalin dengan 

baik antara tutor dan anak binaan dan adanya evaluasi. b) Hasil dari pelatihan 

kecakapan hidup yaitu adanya sikap percaya diri, berorintasi pada tugas dan 

hasil, kepemimpinan, berani menanggung risiko, keorisinilan, dan 

berorientasi ke masa depan. c) Kendala atau faktor penghambat yang dihadapi 

adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menghambat adalah 

anak terkendala dengan waktu. Faktor eksternal antara lain sarana prasarana 

yang masih terbatas dan jaringan dalam memasarkan produk. 
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2.5.2 Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puji Lestari (2015) dengan judul “Pola 

Pembelajaran Program Kecakapan Hidup (Life SkilI) Menjahit di Balai 

Latihan Kerja Kabupaten Pekalongan”. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah 1) Bagaimana pola pembelajaran pendidikan kecakapan hidup (Life 

Skill) kursus menjahit di BLK Kabupaten Pekalongan 2) Apa faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) kursus menjahit di BLK Kabupaten 

Pekalongan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) Menciptakan 

iklim pembelajaran menjahit, meliputi merumuskan tujuan, materi yang akan 

diajarkan, metode, strategi, media, sumber belajar, serta perencanaan 

evaluasi. 2) Pelaksanaan pembelajaran, instruktur melakukan inovasi 

pembelajaran sesuai dengan kemampuan warga belajar, instruktur selalu 

membantu warga belajar yang mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran. 3) Evaluasi pembelajaran, prosedur evaluasi dilaksanakan 

pada saat proses pembelajaran dengan teknik mengamati bagaimana sikap 

warga belajar dan diberi tugas-tugas yang harus diselesaikan dan pengamatan 

dilakukan sesuai dengan instrumen yang telah disiapkan. Diakhir masa 

pembelajaran dengan cara tes tertulis dan praktek yang dinilai dalam tes 

praktek yaitu hasil atau produknya apakah sudah sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai penilaian menggunakan instrumen. 4) Faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembelajaran kursus, faktor penghambatnya adalah 

adanya latar belakang pendidikan yang berbeda di warga belajar sehingga 

mempengaruhi kemampuan dalam penyerapan materi yang berbeda, ada yang 



48 
 

 

 

lambat dan cepat. Faktor pendukung di BLK memiliki sarana dan prasarana 

yang lengkap untuk pembelajaran dan memiliki instrukur yang berkompeten 

dalam menyampaikan materi salah satunya memberikan motivasi, ceramah 

dan warga belajar berpartisipasi dalam pembelajaran dan profesional krena 

instruktur di BLK telah mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu baru boleh 

mengajar dan mengisi diberbagai acara workshop. 

2.5.3 Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ajharie (2015) dengan judul 

“Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal melalui Kecakapan Hidup Warga 

Belajar Paket C pada Keterampilan Menjahit di SKB Susukan Kabupaten 

Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 

perencanaan dan pelaksanaan keterampilan menjahit, manfaat keterampilan 

menjahit serta kendala yang dihadapi dalam keterampilan menjahit. Hasil 

penelitian yaitu perencanaan meliputi rekrutmen tutor keterampilan, 

persiapan warga belajar mulai dari pengenalan alat dan bahan untuk menjahit, 

pemberian materi dengan teori kemudian praktek, persiapan sarana prasarana, 

dan pengecekan peralatan menjahit sebelum digunakan. Pelaksanaan dimulai 

dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi dan penugasan, teori di 

kelas, praktek dilaksanakan di ruang menjahit, proses keterampilan menjahit, 

dan evaluasi dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian keterampilan. 

Manfaat program keterampilan menjahit adalah mendapatkan bekal 

keterampilan dan kemandirian mental agar bisa membuka lapangan pekerjaan 

sendiri. Kendala yang dihadapi yaitu rendahnya motivasi warga belajar 
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karena belum merasa membutuhkan dan alokasi untuk waktu pembelajaran 

terbatas. 

2.5.4 Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhul Amin (2015) dengan judul 

“Pelaksanaan Pembelajaran Program Pendidikan Kecakapan Hidup 

(Pelatihan Life Skill Computer di Pondok Pesantren Salafiyyah Roudlotul 

Mubtadiin Balekambang Jepara tahun 2015)”. Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pelatihan LSC. 2) Mengetahui 

kendala dalam pembelajaran pelatihan LSC. 3) Mendeskripsikan cara 

mengatasi kendala dalam pembelajaran pelatihan LSC di Pondok Pesantren 

Salafiyyah Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara. Hasil penelitian yang 

diperoleh dalam penelitian ini: 1) Pelaksanaan pembelajaran ada tiga tahap: 

a) perencanaan, sudah disesuaikan dengan standart; b) pelaksanaan, ada 

beberapa aspek yang diteliti diantaranya: media dan kurikulum, pengelolaan 

warga belajara, perilaku tutor, dan waktu pembelajaran; c) evaluasi, tertulis 

dan praktek. 2) Hambatan, masalah motivasi belajar dan alokasi waktu yang 

kurang efektif. 3) Cara mengatasi dengan melakukan pendekatan secara 

personal dan memberikan motivasi belajar, serta jam tambahan pembelajaran 

pelatihan LSC. 

2.5.5 Penelitian yang dilakukan oleh Eva Wahyuningtyas (2013) dengan judul 

“Pengelolaan Program Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar Pada Anak Putus 

Sekolah Di Balai Latihan Kerja (BLK) Demak”. Tujuan penelitian ini 

meliputi: (1) Untuk mengetahui pengelolaan program pelatihan; (2) Untuk 

mengetahui faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program pelatihan; 
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(3) Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung pengelolaan program; 

(4) Untuk mengetahui manfaat hasil pelatihan. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini: (1) Pengelolaan program pelatihan meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian; (2) Faktor yang 

menjadi penghambat dalam pengelolaan program yaitu perencanaan terdapat 

penyusunan program yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan hasil 

akhir kegiatan program, dalam pengorganisasian kurangnya instruktur yang 

ahli dalam bidang, kurangnya pengawasan dalam penggerakan, dalam 

penilaian ketidaksesuaian antara hasil nyata dengan hasil yang dicapai (3) 

Faktor pendukung dalam pengelolaan program yaitu faktor dari dalam 

diantaranya pendidik, peserta, pengelola, sarana prasarana media, faktor dari 

luar mitra kerja; (4) Dampak positif yang diperoleh yaitu pengetahuan baik 

keterampilan maupun sikap. 

2.6 Kerangka Berfikir  

Pondok pesantren Alhamdulillah merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang berperan membangun dan mencerdaskan para santrinya. Sistem pendidikan di 

pondok pesantren yang selama ini terfokus pada pendidikan kegamaan saja harus 

segera dibenahi. Sistem pendidikan di ponpes yang selama ini hanya terfokus pada 

pendidikan keagamaan saja mengakibatkan para santri yang keluar/lulus dari 

pondok tidak memiliki bekal keterampilan dan tidak siap didunia kerja. Era 

globalisasi mengakibatkan persaingan ketat disegala bidang dan sendi-sendi 

kehidupan, serta dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, 

berkualitas, terampil, mandiri, dan produktif dalam menjawab tantangan dan 
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permintaan global. Pesantren Alhamdulillah kini mulai berbenah dalam 

mempersiapkan para santrinya dan menjawab tantangan global. Cara yang 

dilakukan ponpes Alhamdulillah dalam mempersiapkan dan menjawab tantangan 

global yaitu dengan mengadakan dan melaksanakan berbagai program pelatihan 

dan kecakapan hidup untuk para santrinya. Salah satu program pelatihan dan 

kecakapan hidup yang ada di ponpes Alhamdulillah adalah pelatihan menjahit. 

Tujuan pelatihan menjahit adalah memberikan bekal keterampilan menjahit kepada 

para santri, mampu membuka lapangan kerja serta mampu hidup mandiri di 

masyarakat.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi 

program kecakapan hidup melalui pelatihan menjahit di pondok pesantren 

Alhamdulillah Kemadu Rembang, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Pelaksanaan program kecakapan hidup melalui pelatihan menjahit di ponpes 

Alhamdulillah Kemadu Rembang meliputi: 

5.1.1.1 Perencanaan Pelatihan   

Perencanaan pelatihan menjahit di ponpes Alhamdulillah Kemadu Rembang 

belum tertulis dan sistematis. Rancangan pelatihan tidak dijabarkan secara jelas 

dalam silabus dan RPP. Pelatihan dirancang hanya berdasarkan kesepakatan dan 

pembagian job oleh para tutor untuk mengajar dalam satu periode dan per harinya 

dalam setiap pelatihan. Pelatihan dikonsep sedemikian rupa, menyesuaikan jadwal 

peserta pelatihan yang notabenya masih belajar di pondok supaya tidak 

mengganggu jadwal para santri dalam mengikuti pelatihan. Tutor memperhatikan 

perbedaaan karakteristik peserta yaitu dalam menyusun jadwal, materi pelatihan, 

memilih metode dan media pelatihan.  

5.1.1.2 Pelaksanaan Pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jum’at yaitu dari 

pukul 07.00-13.00 WIB. Tujuan diadakanya pelatihan menjahit adalah memberikan 

bekal keterampilan kepada peserta pelatihan khususnya bidang menjahit agar kelak 

dapat terampil dan hidup mandiri di masyarakat. Dalam pelaksanaan pelatihan, para 
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tutor datang lebih awal daripada peserta pelatihan. Pelatihan pada hari pertama yaitu 

pemberian teori, sedangkan pada hari berikutnya lebih kepada mempraktekkan teori 

yang telah didapatkan oleh para peserta pelatihan pada hari sebelumnya (sehari 

teori, dan sehari praktek). Peserta tidak bisa selalu hadir dalam pelatihan menjahit, 

terkadang ada satu atau dua orang peserta pelatihan yang tidak hadir mengikuti 

pelatihan menjahit, dikarenakan setiap peserta memiliki jadwal kegiatan dan 

kesibukan pondok yang berbeda-beda. Tutor mempunyai toleransi untuk peserta 

pelatihan yang tidak bisa hadir, tetapi jika peserta pelatihan lama tidak hadir dan 

melebihi waktu toleransi yang disepakati, tutor memberikan sanski. Pelatihan 

dimulai dan diawali dengan salam oleh tutor dan berdoa yang dipimpin salah satu 

peserta pelatihan. Selanjutnnya tutor mempresensi kehadiran peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk, tutor akan menanyakan alasannya kepada peserta yang pada 

saat itu hadir dalam kelas pelatihan. Setelah mempresensi, tutor tidak langsung 

menjelaskan materi pelatihan, namun tutor menyampaikan tujuan pelatihan tersebut 

terlebih dahulu, ada pula yang bercerita yaitu memberikan motivasi dalam belajar, 

serta ada pula yang menanyakan tentang aktivitas dan tujuannya mengikuti 

pelatihan peyampaian materi disampaikan secara oral (secara langsung). Metode 

dalam pelatihan menjahit adalah teori, tanya jawab dan praktek langsung. Metode 

yang digunakan dalam pelatihan adalah tutor menggunakan perbandingan 50% 

materi dan 50% praktik. Tutor memberikan beberapa modul tentang pelatihan 

menjahit untuk dipelajari peserta pelatihan selama proses pelatihan menjahit 

berlangsung. Peserta pelatihan mengaku jenuh ketika harus mendengarkan teori-

teori saja, oleh karenanya hampir tiap pertemuan selalu diimbangi dengan praktik. 
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Materi yang disampaikan oleh tutor berupa pengenalan peralatan menjahit, cara 

membuat pola, cara memotong, cara mengukur, cara menjalankan mesin jahit dan 

cara menjahit baju, seragam yang baik dan benar. Tidak semua peserta dapat 

menggunakan mesin jahit dengan baik, ada beberapa peserta pelatihan yang perlu 

pendampingan secara intensif oleh tutor. Cara mengevaluasi yaitu dengan 

memberikan penilaian dimana peserta pelatihan harus bisa mengukur dirinya/pun 

orang lain, membuat pola dikertas atau koran, membuat pola dikain, dan menjahit 

kain tersebut. Apabila peserta pelatihan dapat membuat baju/ seragam sendiri, maka 

peserta pelatihan dapat dikatakan berhasil dalam mengikuti pelatihan menjahit. 

Ternyata saat penyampaian teori maupun praktek, tidak semua peserta cepat 

tanggap dalam memahami teori dan praktek tersebut. Ada tutor yang mau 

menjelaskan kembali materi yang belum dipahami peserta, namun ada pula dari 

tutor tersebut yang acuh tak acuh dalam menanggapi tingkat pemahaman peserta. 

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat 

5.1.2.1 Faktor Pendukung Pelatihan Menjahit 

Faktor yang mendukung pelatihan menjahit adalah faktor internal yaitu, 

antusias peserta pelatihan sangat tinggi dalam mengikuti pelatihan menjahit, 

terlebih lagi ketika praktek pelatihan para peserta sangat antusias, adanya tutor yang 

berpengalaman, mampu menyusun materi, mampu menyampaikan materi dengan 

baik, serta menguasai penggunaan media pelatihan. (b) Faktor eksternal yang 

mendukung pelatihan menjahit yaitu sarana dan prasarana lengkap dan kondisinya 

baik, peserta pelatihan tidak dikenakan biaya selama mengikuti pelatihan serta 

lingkungan yang mendukung adanya pelatihan menjahit. 
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5.1.2.2 Faktor Penghambat Pelatihan Menjahit  

Faktor yang penghambat pelatihan menjahit adalah faktor internal yaitu 

muncul dari semangat dan antusias peserta pelatihan yang naik turun. Hal tersebut 

dikarenakan setiap peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan menjahit 

mempunyai tingkat aktivitas/ kesibukan yang berbeda-beda dalam kegiatan 

pondok, yang mengakibatkan para peserta pelatihan ada yang males dan tidak bisa 

selalu hadir dalam mengikuti pelatihan, karakter atau tingkat pemahaman peserta 

yang berbeda-beda dalam memahami teori maupun praktek dalam pelatihan. Faktor 

eksternal yang menghambat pelatihan menjahit adalah ruangan yang sempit, ketika 

tutor menyampaikan materi kepada peserta pelatihan, mereka kurang antusias 

mendengarkanya, serta jumlah mesin jahit yang tidak seimbang antara jumlah 

mesin jahit dengan jumlah peserta pelatihan yang membuat peserta pelatihan 

kurang bisa belajar dengan baik dan maksimal. 

5.2  Saran  

5.2.1  Bagi pihak pengelola pelatihan menjahit diharapkan: (a) ketika merekrut 

peserta pelatihan, informasinya tidak hanya melalui mulut ke mulut/tidak hanya 

melalui teman dekat saja, namun perlu adanya berbagai media yang mendukung 

untuk menginformaiskan adanya pelatihan menjahit. Informasi adanya pelatihan 

menjahit harus diinformasikan secara luas, bisa melalui madding pondok, melalui 

seminar dan kegiatan-kegitan lain yang bisa memberikan informasi bahwa ponpes 

mengadakan berbagai program pelatihan dan kecakapan hidup bagi santri 

khususnya pelatihan menjahit. (b) Perlu adanya jalinan hubungan kerjasama kerja 

dengan perusahaan, garment, dinas-dinas terkait, dan lembaga pelatihan dalam 
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memberikan materi pelatihan, melaksanakan magang, serta kelak para santri yang 

mengikuti pelatihan ketika lulus dari ponpes bisa langsung bekerja. (c) Pengelola 

pelatihan menjahit sebaiknya menyediakan ruangan yang lebih luas, dan memadai, 

agar peserta pelatihan lebih nyaman dan leluasa dalam mengikuti kegiatan 

pelatihan. (d) Jumlah peralatan dan perlengkapan sebaiknya di perlengkap, 

misalnya jumlah mesin jahit yang ditambah, agar peserta pelatihan ketika proses 

pelatihan berlangsung setiap anak memegang mesin jahit satu per satu.  

5.2.2 Bagi Tutor, perlu meningkatkan kualitas pelatihan yaitu dengan menyusun 

rancangan pelaksanaan pelatihan secara tertulis, terstruktur, dan sistematis. Adanya 

perencanaan pelatihan yang sistematis dapat digunakan sebagai keperluan 

akreditasi lembaga sehingga kredibilitas terhadap lembaga dapat meningkat, 

meskipun pelatihan menjahit hanya baru sebatas perintisan, keterlibatan peserta 

dalam rencana pelatihan satu periode diperlukan supaya lebih mempersiapkan diri 

dan mengetahui gambaran pelatihan yang diikutinya. Keramah tamahan, respon 

baik atau timbal balik dari tutor perlu ditingkatkan: ketika ada peserta yang kurang 

paham dengan penyampian materi oleh tutor, alangkah lebih baiknya tutor bersedia 

dan mau menjelaskanya kembali. 
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