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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Tinjauan Tentang Kemandirian Usaha Menjahit 

a. Pengertian Kemandirian Usaha 

Sebelum lebih lanjut mengenai kemandirian usaha terlebih dahulu 

akan menjelaskan pengertian kemandirian. Kata kemandirian berasal dari 

kata dasar diri yang mendapat awalan ked an akhiran an yang kemudian 

membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian 

berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai kemandirian tidak 

dapat dilepaskan dari pembahasan diri itu sendiri, yang dalam konsep 

Carel Rogers disebut dengan istilah self  karena diri itu merupakan inti 

dari kemandirian menurut  Ali dan Asrori (2008: 109). Chaplin (2011: 

343) berpendapat dalam kamus psikologi kemandirian berasal dari kata 

independence yang diartikan sebagai satu kondisi dimana seseorang tidak 

tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya 

sikap percaya diri.  

Para ahli telah memaparkan beberapa definisi tentang kemandirian, 

diantaranya yaitu Emil Durkheim, kemandirian merupakan elemen 

esensial dari ketiga dari moralitas yang bersumber pada kehidupan 

masyarakat. Emil Durkheim berpendapat bahwa kemandirian tumbuh dan 

berkembang karena dua factor yang menjadi prasyarat yaitu: 
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a. Disiplin yaitu adalah aturan dan otoritas 

b. Komitmen terhadap kelompok (Ali dan Asrori, 2008: 110) 

Kemandirian merupakan aspek kepribadian bagi individu. 

Individu yang memiliki kemandirian tinggi relatif mampu menghadapi 

segala permasalahan karena individu yang mandiri tidak tergantung pada 

orang lain, selalu berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang 

ada. Kemandirian (self reliance) adalah kemampuan mengelola semua 

yang dimiliki, tahu bagaimana mengola waktu, berjalan dan berfikir 

secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan 

memecahkan masalah. Individu yang mandiri tidak membutuhkan 

petunjuk yang detail dan terus menerus tentang bagaimana mencapai 

produk akhir, ia bisa bersandar pada diri sendiri.  

Kemandirian berkenaan dengan tugas dan keterampilan 

bagaimana mengerjakan sesuatu, mencapai sesuatu dan bagaimana 

mengelola sesuatu (Parker, 2005: 226). Parker (2005: 227) 

mengemukakan bahwa kemandirian juga berarti adanya kepercayaan 

terhadap ide diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan kemampuan 

menyelesaikan suatu hal sampai tuntas. Kemandirian berkenaan dengan 

dimilikinya tingkat kompetensi fisikal tertentu sehingga hilangnya 

kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah terjadi ditengah upaya 

seseorang mencapai sasaran. 
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Kemandirian berarti tidak adanya keragu-raguan dalam 

menetapkan tujuan dan tidak dibatasi akan kegagalan. Kemandirian 

menurut sudut pandang Erickson dalam Monks (2002: 272) yaitu suatu 

sikap usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk 

menemukan dirinya dengan proses mencari identitas ego yaitu merupakan 

perkembangan kearah yang mantap untuk berdiri sendiri. Menurut Haris 

Mudjiman (2007: 7) mengemukakan kemandirian merupakan salah satu 

aspek sifat unggul yang perlu dimiliki peserta didik. Guna mendukung 

tumbuhnya sifat atau jiwa kemandirian maka diperlukan belajar mandiri 

salah satunya pendidikan kecakapan atau keterampilan.  

Belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh 

niat atau motif untuk menguasai  suatu keahlian guna mengatasi suatu 

masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kemampuan yang 

telah dimiliki untuk menciptakan usaha. Akan tetapi tingkat kemandirian 

setiap peserta didik berbeda-beda. Sikap mandiri tidak akan dimiliki 

dengan cepat, tetapi harus membutuhkan kesadaran diri dan kebiasaan 

yang bertahap.  

Dari uraian-uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepskan diri dari 

orang tua atau orang dewasa untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan 

diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan 
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dan ketergantungan pada orang lain, adanya kebebasan mengambil 

inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan 

persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. 

Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang 

berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang 

dikerjakan atau diputuskannya baik dari segi manfaat maupun dari segi 

negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Dalam kemandirian akan 

diperoleh aspek kemandirian dalam beberapa bentuk menurut  Masrun 

dalam Widyantie (2009: 19) 

a. Tanggung jawab, yaitu kemampuan memikul tanggung jawab, 

kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu 

mempertanggung jawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan 

peranan baru. Memiliki prinsip apa yang benar dan salah dalam 

berfikir dan bertindak. 

b. Otonomi, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri yaitu suatu 

kondisi yang ditunjukan dengan tindakan yang dilakukan atas 

kehendak sendiri dan bukan orang lain dan tidak tergantung pada 

orang lain dan memiliki rasa kepercayaan diri dan kemampuan 

mengurus diri sendiri. 

c. Inisiatif, ditunjukan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara 

kreatif. 
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kontrol diri, kontrol diri yang kuat ditunjukan dengan pengendalian 

tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan 

melihat sudut pandang orang lain.  

Maka dari itu kemandirian dapat ditandai  dengan adanya 

tanggung jawab, bisa menyelesaikan masalah sendiri, serta adanya 

otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri. Berkaitan 

dengan hal tersebut kemandirian seseorang ditandai dengan adanya suatu 

usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup.  

Tentu usaha yang dilakukan secara terus menerus akan 

membuahkan hasil yang maksimal. Artinya kalau berbicara usaha, 

kegiatan untuk mencapai keuntungan baik langsung maupun tidak 

langsung. Itu berarti kemandirian mempengaruhi usaha seseorang agar 

dapat hidup dalam mencapai kemakmuran hidup. Maka dari itu 

kemandirian usaha akan saling berhubungan satu sama lain karna tujuan 

dari kemandirian itu sendiri untuk menciptakan suatu usaha seorang 

individu dimasa yang akan datang.  

b. Pengertian Menjahit 

Menjahit dalam bahasa Inggris disebut “to sew” atau 

“seawing”. Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan menjahit 
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sebagai meletakkan (menyambung, mengelem, dan sebagainya) 

dengan jarum dan benang (Depdikbud, 2007: 2). Munzayannah, dkk 

(2001: 185) mendefinisikan menjahit sebagai suatu cara membuat 

pakaian yang dapat dilakukan dengan tangan atau mesin jahit. 

Menjahit diartikan Melly Maelia (2006: 1) merupakan salah satu 

proses mengolah tekstil menjadi busana atau pakaian, yang 

membutuhkan alat, baik alat yang sederhana maupun modern. 

Menjahit merupakan salah satu langkah kerja dalam pembuatan 

pakaian yang dilakukan setelah menggunting bahan dan memberi 

tanda (Soemarjadi, dkk, 1991: 277). Menjahit juga dapat diartikan 

sebagai salah satu langkah kerja dalam pembuatan pakaian yang 

dilakukan setelah menggunting bahan dan mengukur yang akan 

dibuat. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan menjahit adalah suatu proses pekerjaan 

menyambungkan kain dan bahan-bahan yang lain yang bisa dilewati 

oleh jarum jahit dan benang sehingga menjadi sebuah busana. 

Menjahit dapat dilakukan menggunakan tangan ataupun 

menggunakan mesin jahit dengan menyatukan bagian-bagian kain 

yang telah digunting berdasarkan pola baju yang akan dibuat. 

Sedangkan pengertian dari keterampilan menjahit adalah suatu 

kecakapan, kecekatan, dan kemampuan praktis dalam memproses 
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pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan yang lain yang bisa 

dilewati oleh jarum jahit dan benang sehingga menjadi sebuah 

busana. Program menjahit diselenggarakan agar masyarakat memiliki 

kemampuan untuk dapat membuat pakaian sendiri. Keterampilan 

menjahit ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari 

pekerjaan, untuk dapat digunakan sendiri atau membuka usaha 

mandiri. 

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jendral 

PAUDNI (2011) menyebutkan bahwa program menjahit bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan  sebagai berikut : 

1) Menjadi seorang pembuat pakaian yang professional. 

2) Menjadi seorang pengusaha yang handal. 

3) Mengikuti, mengembangkan dan menguasai bidang keahlian 

menjahit melalui berbagai macam seminar, lokakarya dan 

workshop. 

4) Menguasai empat level yang diujikan dalam standar kompetensi 

lulusan 

a) Level I – Asisten pembuat pakaian 

b) Level II – Pembuatan pakaian 

c) Level III – Penyedia proses pembuatan pakaian 

d) Level IV – Pengelola usaha pakaian 
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Tujuan dari dilaksanakannya program menjahit adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan dalam bidang menjahit, 

menguasai tingkatan kursus menjahit yang diajarkan, memiliki 

pengetahuan dan konsep tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

menjahit, serta diharapakan peserta didik memiliki kemampuan untuk 

dapat mengembangkan keahliannya dengan kemandirian usaha yaitu 

membuka usaha mandiri. Menjahit merupakan sebuah kegiatan yang 

sebenarnya mampu untuk mengurangi jumlah pengangguran dan juga 

mampu menjadikan sebagai lahan untuk usaha. Dengan menghadapi 

hal tersebut, penyelenggaraan program menjahit memerlukan tahapan 

yang diperlukan dalam melaksanakan program menjahit. Tahapan 

tersebut antara lain yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan 

tindak lanjut. Tahapan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya 

untuk melihat hasil dari sebuah program. 

 

2. Konsep Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) 

a. Hakikat pendidikan kecakapan wirausaha 

1) Pengertian Pendidikan Kecakapan Wirausaha 

Pengertian Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Pendidikan 

Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah program layanan 

pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan 
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bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap berwirausaha sesuai 

dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. 

Pendidikan Kecakapan Wirausaha diselenggarakan 

menggunakan pendekatan “4 in 1”sebagai berikut : 

a) Identifikasi peluang usaha yaitu mengidentifikasi peluang 

usaha baik pada skala lokal, nasional, dan internasional. 

Juga mengidentifikasi potensi sumberdaya lokal (produk 

barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha 

baru sesuai peluang pasar pada skala lokal, nasional, atau 

internasional. 

2) Pembelajaran kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan berwirausaha. Pembelajaran 

program PKW memerlukan kurikulum dan bahan ajar yang 

mencakup perubahan pola pikir, membangun karakter 

pengusaha, memulai usaha, merencanakan usaha, memasarkan 

dan mengembangkan usaha dan kompetensi keterampilan yang 

sesuai dengan identifikasi peluang usaha. 

3) Evaluasi Hasil Pembelajaran 

Untuk mengukur pencapaian hasil belajar bahwa peserta didik 

telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan 

berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi 

hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik. 
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4) Pendampingan dan Perintisan Usaha  

Peserta didik yang sudah mengikuti evaluasi pembelajaran 

program PKW wajib diberikan bimbingan untuk merintis usaha 

sesuai dengan keterampilan yang dikuasai. Pendampingan yang 

dilakukan lembaga adalah memfasilitasi dalam mengakses dana 

kepada lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan mitra 

usaha, pemasaran hasil produksi, pemagangan usaha dan lain 

sebagainya 

Adapun Tujuan dari penyelenggaraan Program Pendidikan 

Kecakapan Wirausaha (PKW) sebagai berikut: 

1) Memberikan bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa 

kepada peserta didik. 

2) Menanamkan pola pikir (mindset) dan sikap berwirausaha 

kepada peserta didik. 

3) Mendorong dan menciptakan rintisan usaha baru melalui kursus 

dan pelatihan yang didukung oleh dunia usaha dan industri, mitra 

usaha dan dinas/instansi terkait, sehingga dapat menciptakan 

lapangan kerja. 

Penyelenggara Program PKW dapat diselenggarakan oleh: 

1) Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat 

2) Lembaga/yayasan/Sekolah 

3) Badan usaha/industry 
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4) Perguruan Tinggi 

5) Organisasi Mitra 

Dan Sasaran penerima bantuan PKW adalah setiap warga negara 

Indonesia yang berusia 16-40 tahun, putus sekolahatau lulus tidak 

melanjutkan dan/atau belum memiliki pekerjaan tetap atau 

menganggur. Adapun kualifikasi Pendidik/Instruktur PKW 

Pendidik/instruktur program PKW terdiri dari: 

1) Instruktur keterampilan yang memiliki kompetensi dibuktikan 

dengan sertifikat kompetensi. 

2) Instruktur kewirausahaan yang memiliki pengalaman 

berwirausaha dan/atau pernah menjadi instruktur kewirausahaan 

Pelaksanaan Program PKW didasarkan pada : 

1) Kurikulum, Memiliki kurikulum dan bahan pembelajaran 

minimal 150 jam @ 60 menit (terdiri dari 50 jam materi 

kewirausahaan dan 100 jam materi keterampilan). Proses 

pembelajaran teori 30% dan praktek 70%, Jenis keterampilan 

yang dapat diusulkan untuk program PKW adalah jenis 

keterampilan yang memiliki peluang usaha produk barang atau 

jasa yang laku jual (marketable) dan layak untuk dijadikan usaha 

mandiri atau kelompok. Jenis-jenis keterampilan yang 

direkomendasikan dapat dilihat pada Salinan Lampiran II, 
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Pembelajaran program PKW memerlukan kurikulumdan bahan 

ajar yang mencakup:  

a) perubahan pola pikir 

b) membangun karakter pengusaha 

c) memulai usaha 

d) merencanakan usaha 

e) memasarkan dan mengembangkan usaha 

f) kompetensi keterampilan yang sesuai dengan identifikasi 

peluang usaha. 

2) Sarana prasarana pembelajaran Menyediakan sarana –prasarana 

pembelajaran teori dan praktik, sesuai dengan jenis keterampilan 

yang diusulkan. 

3) Proses Kegiatan PKW Tahapan kegiatan dalam penyelenggaraan 

programPKW adalah sebagai berikut: 

a) Rekrutmen peserta didik 

b) Proses pembelajaran teori dan praktik (keterampilan dan 

kewirausahaan) 

c) Evaluasi pembelajaran 

d) Membentuk rintisan usaha, baik individu maupun kelompok 

e) Pendampingan rintisan usaha minimal 3 (tiga) bulan 

4) Evaluasi 
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Untuk mengukur pencapaian hasil belajar bahwa peserta didik 

telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan 

berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi 

hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik. 

Dikarnakan program ini merupakan dana bantuan dari 

pemerintah maka setiap Lembaga penerima dana bantuan wajib 

mempublikasikan dalam bentuk media yang dapat dilihat 

masyarakat (spanduk, brosur, koran, atau bentuk lain) bahwa 

program ini terselenggara atas bantuan dan kerja sama dengan 

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Direktorat 

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 

Indikator keberhasilan Program pendidikan kecakapan wirausaha 

(PKW) dapat ditinjau dari : 

1) Minimal 90% dari jumlah peserta didik dapat menyelesaikan 

program pelatihan dengan tuntas. 

2) Minimal 75% dari peserta didik yang lulus program PKW 

dapat merintis usaha. 

3) Minimal 30% dari peserta didik yang merintis usaha memiliki 

penghasilan minimal sebesar upah minimum setempat yang 

dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. 
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b. Dana Bantuan Yang Disediakan Oleh Pemerintah 

Besaran Bantuan pemerintah program PKW disalurkan dalam 

bentuk dana/uang kepada lembaga yang telah ditetapkan sebagai 

penyelenggara program PKW Total dana Bantuan Program PKW 

tahun 2017 sebesar Rp.106.650.000.000,-(seratus enam milyar enam 

ratus lima puluh juta rupiah untuk 39.500 peserta didik. Besaran dana 

yang disediakan oleh pemerintah untuk program PKW Rp 2.700.000,-

(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang. Adapun Tata Cara 

Memperoleh Dana Bantuan di masukan dalam beberapa kriteria 

Lembaga yang berhak memperoleh dana bantuan : 

1) Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat 

Semua satuan pendidikan PAUD dan Dikmas wajib mengisi form 

proposal sesuai format. Terdiri dari Lembaga Kursus dan 

Pelatihan (LKP) , Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

wajib memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional 

(NPSN), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah menjadi 

satuan pendidikan dibuktikan dengan surat keputusan 

Bupati/Walikota atau keputusan Perda, Rumah Pintar, Bimbingan 

Belajar (Bimbel), atau yang sejenisnya dapat mengusulkan dan 

wajib melampirkan surat izin opersional dari dinas pendidikan 

kabupaten/kota minimal 1 tahun operasional. Dan Bagi satuan 

pendidikan yang belum terakreditasi wajib memperoleh 
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rekomendasi dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota, bagi satuan 

pendidikan yang sudah terakreditasi atau berkinerja A/B tidak 

harus melampirkan rekomendasi. 

2) Lembaga/Yayasan/Sekolah terdiri dari Sekolah Menengah 

Kejuruan dapat mengajukan  bantuan untuk mendidik masyarakat 

di lingkungan SMK dengan melampirkan SK pendirian SMK, 

Yayasan Pendidikan di luar PAUD dan Pendidikan Masyarakat 

wajib memiliki izin opersional dan berbadan hukum dari 

Menkumham, dan Lembaga masyarakat lainnya yang bersifat 

nirlaba wajib memiliki izin opersional dari pihak yang berwenang 

. 

3) Badan usaha atau industri yaitu badan usaha atau industry yang 

ingin bermitra dan memperoleh dana bantuan untuk mendidik 

masyarakat dapat mengusulkan surat kerjasama yang dilampiri 

izin usaha/izin operasional dan ditandatangani pejabat setingkat 

direktur. 

4) Perguruan Tinggi yaitu yang melalui unit pengabdian masyarakat 

yang ingin berperan mendidik masyarakat menjadi wirausaha 

dapat mengusulkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan pelatihan 

dengan mengajukan surat kerjasama dilampiri dengan rancangan 

kegiatan dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi. 
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5) Organisasi Mitra yaitu mitra PAUD dan Dikmas, wajib 

melampirkan SK penetapan sebagai organisasi mitra PAUD dan 

Dikmas atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD 

ART) organisasi. Bagi Ormit daerah wajib memperoleh 

rekomendasi dari pejabat daerah yang terkait. 

Adapun kriteria sasaran penerima bantuan program Pendidikan 

Kecakapan Wirausaha (PKW) yang perlu diperhatikan adalah calon 

peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) berusia 16 - 40 tahun, prioritas pemegang Kartu Indonesia Pintar 

(KIP) yang berusia 16 - 21 tahun atau dari keluarga pemegang 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS). 

2) putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan(tidak sedang 

menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program 

pendidikan kesetaraan), kecuali Paket C Vokasi dan belum pernah 

mengikuti program sejenis (PKH/PKM/PKW/PKK). 

3) tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis 

yang dibiayai dari APBN/APBD. 

4) memiliki kemauan untuk mengikuti program pembelajaran hingga 

selesai dan mengembangkan rintisan usaha (inkubator) bisnis, 
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dinyatakan dengan surat pernyataan peserta didik kepada lembaga 

setelah lembaga ditetapkan sebagai penyelenggara program PKW. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah program layanan pendidikan 

melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, 

keterampilan dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan 

peluang usaha yang ada di masyarakat.  Tujuan penyelenggaraan 

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) sebagai yaitu 

untuk memberikan bekal pengetahuan kewirausahaan kepada peserta 

didik, memberikan bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa 

kepada peserta didik, menanamkan pola pikir (mindset) dan sikap 

berwirausaha kepada peserta didik, dan mendorong dan menciptakan 

rintisan usaha baru melalui kursus dan pelatihan yang didukung oleh 

dunia usaha dan industri, mitra usaha dan dinas/instansi terkait, 

sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.  

Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial seperti kejahatan, 

penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perdagangan orang 

(trafficking), maraknya demo yang anarkis, dan lemahnya daya saing 

bangsa maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana bantuan 

program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) bagi masyarakat. 
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Salah satunya Melalui Satuan Pendidikan Masyarakat/ Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat  sebagai penyelenggara program pendidikan 

kecakapan wirausaha (PKW). Di dalam program PKW itu sendiri 

terdiri dari berbagai jenis keterampilan untuk dilaksanakan oleh calon 

Penyelenggara Program Bantuan PKW yang didasarkan pada analisis 

peluang usaha baik tingkat nasional, regional, maupun internasional, 

tetapi tidak menutup kemungkinan jenis keterampilan lainnya diluar 

bidang keterampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal.  

Pada penelitian ini Program pendidikan kecakapan wirausaha 

(PKW) memilih jenis keterampilan menjahit karna di kota 

Tasikmalaya itu sendiri menjahit memiliki daya dongkrak yang tinggi 

terhadap perekonomian masyarakat sumber daya yang melimpah serta 

didukung oleh pengembangan produksi maupun pemasaran yang 

tinggi dipilih sesuai dengan potensi lokal.  

 

c. Pengertian Wirausaha 

Menurut yuyus Suryana dan Kartib (2010: 29), wirausaha 

(entrepreneur) adalah mereka yang mendirikan, mengelola, 

mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. 

Wirausaha adalah mereka yang dapat menciptakan kerja bagi orang 

lain dengan berswadaya. Sedangkan Kasmir (2011: 19) wirausaha 

(entrepreneur) adalah orang yang berjiwa pemberani mengambil 
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resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Tototk S. 

Wiryasaputra (2004: 19) mengemukakan bahwa wirausaha adalah 

orang yang ingin bebas, merdeka, mengatur kehidupannya sendiri, dan 

tidak tergantung pada belas kasihan orang lain. Mereka ingin 

menghasilkan uang sendiri. Sedangkan menurut Justin (2001: 4) 

wirausaha adalah seorang pembuat keputusan yang membantu 

terbentuknya sistem ekonomi perusahaan yang bebas. Sebagian besar 

pendorong perubahan, inovasi, dan kemajuan di perekonomian akan 

datang dari para wirausaha. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

wirausaha adalah seseorang yang mendirikan, mengelola, 

mengembangkan usaha miliknya sendiri dan berani dalam mengambil 

resiko demi kemajuan usahanya. Seorang wirausaha harus memiliki 

jiwa dan sikap mental wirausaha. Sikap wirausaha yang harus dimiliki 

seorang wirausaha menurut Indrastuti (2007: 150-151), diantaranya 

adalah sikap berpikir kreatif inovatif, sikap jujur dan dapat dipercaya, 

sikap percaya diri dan berani mengambil resiko, sikap selalu ingin 

maju, mau bekerja keras dan tekun, disiplin, mandiri dan realistis, dan 

memiliki komitmen tinggi.  

Di era globalisasi data ini seorang wirausaha harus dituntut untuk 

melakukan inovasi dan harus memiliki pandangan yang luas kedepan 

untuk mengembangkan usahanya. Menurut Kasmir (2011: 28) sikap 



31 
 

wirausaha yang harus dimiliki wirausaha yaitu jujur, rajin, murah 

senyum, ramah, sopan, pandai bergaul, fleksibel, tanggung jawab, dan 

rasa memiliki perusahaan yang tinggi terhadap usaha yang dijalani. 

Danang Sunyoto (2006: 5) menyatakan disamping harus memiliki 

sikap dan perilaku, seorang wirausaha dituntut memiliki keterampilan-

keterampilan yang dapat menunjang keberhasilan, adapun 

keterampilan tersebut meliputi : 

1) Keterampilan konseptual dalam mengatasi strategi dan 

memerhitungkan resiko. 

2) Keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. 

3) Keterampilan teknik usaha yang akan dilakukan. 

Berdasarkan pengertian sikap dan wirausaha diatas maka sikap 

wirausaha adalah kesiapan seseorang untuk merespon secara 

konsisten terhadap enam ciri perilaku wirausaha yang meliputi 

percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, 

kepemimpinan, keorsinilan, dan berorientasi ke masa depan yang 

mencerminkan penilaian kognitif, afektif dan konatif. Orang yang 

berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan 

pandangan ke masa depan. Memiliki pandangan yang jauh ke masa 

depan berarti selalu berusaha untuk berkreasi dan berkarya.  
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Seorang wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang 

yang selalu ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan cara baik. 

Orang yang berani mengambil resiko adalah orang yang lebih 

menyukai usaha usaha yang lebih menangtang untuk mencapai 

kesuksesan atau kegagalan dari pada usaha yang kurang menantang. 

3. Konsep Pendidikan Luar Sekolah Dalam Pendidikan Kecakapan 

Wirausaha (PKW) 

a. Pengertian Luar sekolah 

Pendidikan luar sekolah merupakan upaya yang 

diselenggarakan diluar sistem persekolahan dengan penyelenggaraan 

yang luwes, tak berjenjang dan tidak harus berkesinambungan. 

Berbagai definisi Pendidikan Luar Sekolah dikemukakan oleh para 

ahli, seperti yang dikemukakan oleh Naiptupuhu (1981) dalam Djuju 

Sudjana (1991: 44) bahwa pendidikan luar sekolah adalah setiap 

usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan diluar sistem 

sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, 

teratur dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasikan 

potensi manusia (sikap, tindak dan karya) sehingga dapat terwujud 

manusia seutuhnya yang gemar belajar, mengajar dan mampu 

meningkatkan taraf hidupnya.  
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Definisi lain dikemukakan Seameo (1971) yang dikutip Djuju 

sudjana (1991:  43) pendidikan luar sekolah adalah setiap upaya 

pendidikan dalam arti yang luas yang didalamnnya terdapat 

komunikasi yang teratur dan terarah, diselenggarakan diluar sekolah, 

sehingga seseorang atau kelompok memperoleh informasi mengenai 

pengetahuan, latihan dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan 

kebutuhan hidupnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan 

sikap, pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang memungkinkan 

bagi seorang atau kelompok untuk berperan serta secara efisien dan 

efektif dalam lingkungan keluarganya, pekerjaannya, bahkan 

masyarakat dan Negara. Sedangkan definisi yang dikemukakan 

Philip H. Coomb dalam soelaeman Joesoef (1986: 50) adalah 

Pendidikan Luar sekolah adalah setiap kegiatan yang terorganisir 

yang diselenggarakan diluar pendidikan formal baik tersendiri 

maupun bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan 

untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam 

rangka mencapai tujuan belajar. 

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan luar sekolah adalah upaya pendidikan yang sistematis dan 

terorganisir, dilaksanakan diluar sistem persekolahan, dengan 

maksud untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta 

didik sesuai dengan usia dan kebutuhannya. 
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b. Tujuan Pendidikan Luar sekolah 

Sebagai sub sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan luar 

sekolah mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-

undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 

III  pasal 3 bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Menurut PP RI No. 73 Tahun 1991, bahwa tujuan pendidikan 

luar sekolah untuk mencapai tigas hal berikut ini 

1) Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang 

sedini mungkin sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat 

dan mutu kehidupannya. 

2) Membina warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, 

bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat atau jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 
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3) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat 

dipenuhi dalam jalur pendidikan luar sekolah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

luar sekolah tiada lain adalah untuk meningkatkan kemampuan, 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam upaya 

meningkatkan kualitas hidup, sehingga mampu dan berdaya guna 

dalam lingkungan masyarakat dan Negara. Kemandirian usaha 

menjahit melalui program pendidikan kecakapan wirausaha 

(PKW) ini memiliki tujuan untuk memberikan keterampilan 

menjahit, meningkatkan pengetahuan kecakapan wirausaha, dan 

sikap kemandirian agar peserta didik dapat mengoptimalkan 

potensi yang ada pada dirinya sehingga berguna bagi 

kelangsungan hidupnya. 

 

 

c. Karakteristik Pendidikan Luar Sekolah 

Luasnya cakupan Pendidikan Luar Sekolah menimbulkan 

berbagai persepsi terhadap berbagai program pendidikan luar sekolah 

yang ada di masyarakat. Untuk memperjelas satuan dan jenis 

pendidikan luar sekolah, berikut dijelaskan karakteristik Pendidikan 

Luar Sekolah menurut Djuju sudjana (1991: 26) adalah sebagai 

berikut : 
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1) Tujuan, bersifat jangka pendek dan khusus, kurang menekankan 

pada pentingnya ijasah. 

2) Waktu, relatif singkat, menekankan masa sekarang dan masa 

depan, menggunakan waktu tidak penuh dan tidak terus menerus. 

3) Materi program, berpusat pada kepentingan peserta didik, 

mengutamakan aplikasi, persyaratan langsung ditetapkan 

bersama peserta didik. 

4) Proses belajar dan mengajar, dipusatkan dilingkungan 

masyarakat dan lembaga, berkaitan dengan kehidupan peserta 

didik dan masyarakat. 

5) Struktur program yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, 

penghematan sumber-sumber yang tersedia. 

6) Pengendalian program dilakukan oleh pelaksana program dan 

peserta didik, menggunakan pendekatan demokratis. 

 

d. Asas-asas Pendidikan Luar Sekolah  

Dalam pendidikan luar sekolah terdapat asas-asas sebagai berikut : 

1) Asas kebutuhan 

Asas kebutuhan menyangkut kebutuhan hidup manusia (human 

Needs), kebutuhan pendidikan (Education Needs), dan 

kebutuhan belajar (Learning). 

2) Asas pendidikan sepanjang hayat 
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Asas pendidikan sepanjang hayat artinya pendidikan ini hanya 

akan berakhir tatkala manusia meninggalkan dunia ini. 

3) Asas relevansi pendidikan luar sekolah dengan pembangunan 

masyarakat 

Asas relevansi pendidikan luar sekolah dengan pembangunan 

masyarakat mengandung arti bahwa pendidikan luar sekolah 

memiliki kaitan erat dengan kepentingan dan pembangunan 

masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan bangsa. 

4) Asas wawasan kemasa depan 

Asas wawasan kemasa depan ini memberi arah bahwa 

pendidikan luar sekolah berorientasi pada perubahan yang 

mungkin terjadi pada masa yang akan datang. 

 

e. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan 

jenis PLS. 

Program pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) di PKBM 

Harapan Baru Kelurahan Cilamanjang Kecamatan Kota Tasikmalaya 

merupakan jenis Pendidikan Luar sekolah karena berkaitan dengan 

pendidikan kecakapan yang merupakan salah satu program 

pendidikan luar sekolah sebagai mana tercantum dalam  dalam pasal 

26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, 
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pendidikan anak usia diri, pendidikan kepemudaaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta 

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik.  

Peran pendidikan luar sekolah pada program PKW yaitu dalam 

rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri, 

maksudnya adalah memberi kepada seseorang bekal pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan 

sikap untuk bekerja, membuka lapangan kerja serta memanfaatkan 

peluang yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

kesejahteraannya. Badan kesehatan dunia WHO mendefinisikan 

bahwa pendidikan kecakapan merupakan sebuah keterampilan yang 

memiliki kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku 

positif.  

Ditjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas dalam Pedoman 

Program Kecakapan Hidup secara khusus bertujuan untuk 

memberikan pelayanan kepada wajib belajar (peserta didik) agar : 

1) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan 

dalam memasuki dunia kerja baik bekerja secara mandiri 

(wirausaha) dan/atau bekerja pada suatu perusahaan produksi/jasa 
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dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya 

2) Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat 

menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di 

pasar global 

3) Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan 

untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya 

4) Memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan 

dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan di setiap lapisan 

masyarakat. 

Pendidikan kecakapan hidup (life Skill) memiliki pengaruh besar 

dalam perkembangan ekonomi sebagai bagian dari berkembangnya 

industri menjahit khususnya di Tasikmalaya. Perkembangan industri 

menjahit dipengaruhi oleh lembaga yang mengajarkan tentang 

pendidikan keterampilan seperti kursus maupun pelatihan. Dalam 

proses pembelajaran di PKBM Harapan baru, peserta didik akan 

diajarkan suatu keterampilan menjahit yang digunakan untuk bekal 

dalam hal peningkatan sumber daya manusia atau dalam bahasa 

sederhananya sebagai bekal mata pencaharian, sebagai pekerja, 

ataupun wirausaha sesuai dengan potensi wilayah setempat yakni 

Kelurahan Cilamanjang. Program pendidikan kecakapan wirausaha 
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(PKW) memiliki ciri-ciri yaitu warga belajar/ peserta didik yang 

berasal dari lapisan masyarakat yang tidak sekolah, putus sekolah 

diberbagai jenjang pendidikan, tidak / belum memiliki keterampilan 

untuk bekal hidup, berasal dari keluarga tidak mampu dan warga 

masyarakat lainnya yang ingin belajar meningkatkan keterampilan 

guna meningkatkan taraf hidup, diantaranya : 

1) Warga belajar dalam program pendidikan keterampilan menjahit 

ini adalah warga desa yang belum memiliki pekerjaan tetap dan 

ingin belajar meningkatkan keterampilannya guna meningkatkan 

taraf hidupnya. 

2) Kurikulum pembelajaran bersifat fleksibel tergantung dari 

kebutuhan belajar, berlangsung dalam waktu singkat paling lama 

satu tahun, tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Dengan 

demikian struktur materi maksimal 30 % dan praktik sekurang-

kurangnya 70 %. Materi pembelajaran dalam program pendidikan 

keterampilan menjahit ini adalah teori dan praktek, materi teori 

hanya sebagian kecil saja dan sisanya yaitu praktek langsung 

dilapangan. 

3) Fasilitator atau tutor terdiri dari orang-orang yang mempunyai 

keterampilan dan kepedulian membantu masyarakat yang 

tergolong miskin / belum mampu. Fasilitator atau sumber belajar 
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dalam program pendidikan keterampilan menjahit ini adalah 

orang-orang yang berkompeten dalam hal ini yaitu sumber belajar 

yang ahli dalam menjahit. 

4) Metode pembelajaran bersifat dialogis, partisipatif dan andragogis 

dalam arti bahwa belajar dan bekerja menyatu dalam proses 

pembelajaran. Metode pembelajaran dalam program pendidikan 

keterampilan menjahit ini dilakukan dengan pendekatan 

partisipatif artinya warga belajar dilibatkan langsung pada awal 

sampai akhir proses pembelajaran. 

5) Tempat dan waktu belajar dapat dilakukan kapan dan dimana saja 

tergantung dari hasil kesepakatan bersama antara penyelenggara, 

sumber belajar dan warga belajar. Tempat dan waktu belajar 

dalam program pendidikan keterampilan menjahit ini hasil dari 

kesepakatan warga belajar, sumber belajar dan penyelenggara 

yaitu dilakukan di Aula Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Harapan 

Baru Kelurahan Cilamanjang Kecamatan Kawalu Kota 

Tasikmalaya. 

6) Keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan saja, akan tetapi juga dari 

peningkatan kemampuan praktis dalam bekerja dan berusaha. 

Untuk mengetahui keberhasilan belajar maka dilakukan evaluasi 

yaitu dengan melakukan monitoring oleh pendamping, setiap 
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proses pembelajaran berlangsung. Disamping itu juga ada evalusi 

hasil yaitu untuk mengetahui sejauh mana hasil yang didapat dari 

program pendidikan kecakapan wirausaha (Tkw) menjahit ini. 

Dengan memperhatikan karakteristik di atas dapat dikatakan 

bahwa program pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) di PKBM 

Harapan Baru Kelurahan Cilamanjang Kecamatan Kawalu Kota 

Tasikmalaya merupakan Pendidikan Kecakapan, dan Pendidikan 

Kecakapan ( life skil ) yang Dimiliki merupakan pendidikan luar 

sekolah. 

4. Tinjauan Tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

a. Pengertian PKBM 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada dasarnya 

merupakan tempat di mana orang-orang atau masyarakat dapat 

mengikuti program kegiatan belajar. PKBM mendorong masyarakat 

agar belajar secara mandiri melalui penguatan, pemberdayaan 

pendidikan. PKBM Harapan Baru memiliki posisi strategis sebagai 

salah satu PKBM dalam penyelenggaraan program peningkatan 

sumber daya manusia melalui pendidikan non formal. Hal tersebut 

diajukan pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan 

nasional yang menetapkan PKBM sebagai salah satu satuan 

pendididkan non formal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
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adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat 

diarahkan Pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan 

pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Tujuan Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat adalah untuk memperluas kesempatan 

warga masyarakat, khususnya masyarakat Kawalu yang belum 

mampu untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja 

untuk mencari nafkah.  

Dalam upaya menyamakan persepsi dan menyelaraskan 

penyelenggaraan PKBM, dengan ide dasar PKBM sebagai pusat 

kegiatan pendidikan luar sekolah, PKBM yang tumbuh dan 

berkembang berdasarkan kepentingan dan kemampuan masyarakat, 

maka perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan PKBM. PKBM 

menyelenggarakan pendidikan luar sekolah yang berbasis Budaya 

dan keterampilan, bagi masyarakat kecamatan Kawalu. Budaya, seni 

dan keterampilan menjadi pilihan dalam pengembangan organisasi 

sebagai langkah pembentukan karakter masyarakat untuk mandiri 

dalam menjalani hidup. 

b. Manfaat PKBM 

Menurut Jalal (2004: 2) keuntungan belajar bagi masyarakat 

adalah sebagai tempat terjadinya kegiatan pengembangan dan 

pembelajaran masyarakat yang di dasasrkan pada kebutuhan warga, 
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PKBM menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi warga 

sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk 

meningkatkan kualitas hidup dalam bidang pendidikan, pendapatan, 

kesehatan, lingkungan, agama, seni, dan budaya, dan PKBM 

merangsang kemandirian warga yang memungkinkan mereka 

berkontribusi terhadap pembengunan yang terjadi di lingkungan 

masyarakatnya bahkan pada pembangunan bangsa. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa manfaat dari PKBM memberikan wahana bagi 

masyarakat dalam emmenuhi kebutuhan belajar berupa pengetahuan 

dan keterampilan yang bermakna bagi kelangsungan hidupnya. 

 

c. Sumber Daya Manusia Dalam PKBM 

Pelaksanaan program yang diselenggarakan di PKBM tentunya tidak 

terlepas dari sumber daya manusia, yang dimaksud disini adalah 

pengelola / penyelenggara, tutor, dan peserta didik / warga belajar 

sebagai peserta program. Sumber daya manusia yang terlibat didalam 

program yang diselenggarakan oleh PKBM akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Pengelola / Penyelenggara 

Pengelola adalah pihak yang menyelenggarakan program. 

Penyelenggara adalah pihak yang menentukan tujuan 

diselenggarakannya program, dan pihak yang menentukan 



45 
 

kebijakan dari program yang diselenggarakan. Pengelola adalah 

pihak yang mengatur keberlangsungan program yang 

diselenggarakan. 

2) Tutor 

Tutor merupakan seseorang yang memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

oleh warga belajar dalam proses pembelajaran. Menurut PP No. 

19 Tahun 2005 dalam Yoyon Suryono dan Sumarno (2013: 73) 

Tutor adalah pendidik professional yang memiliki tugas utama 

membimbing, memotivasi, dan memfasilitasi kegiatan belajar 

peserta didik pada jalur pendidikan non formal. Seorang tutor 

dalam program pelatihan yang diselenggarakan juga harus 

menunjukkan penampilan fisik baik pada saat melakukan proses 

pembelajaran. 

3) Peserta didik / Warga belajar 

Sumber daya manusia lainnya  yang terdapat dalam suatu 

program yang diselenggarakan oleh PKBM adalah warga belajar. 

Ikka Kartika (2011: 21) menyebutkan bahwa warga belajar yaitu 

peserta didik yang membutuhkan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan, dengan berbagai karakteristik yang dimilikinya. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa warga 

belajar adalah seseorang yang ingin meningkatkan kemampuan 
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dan keterampilan dengan cara mengikuti suatu program 

pembelajaran. Karakteristik yang dimili warga belajar dapat 

dijadikan patokan dalam mempertimbangkan metode 

pembelajaran yang akan digunakan oleh instruktur. Ikka Kartika 

(2011: 74) menyebutkan karakteristik warga belajar dalam 

program pelatihan mencakup pada karakteristik fisiologis 

(kondisi fisik, usia, kelincahan bergerak, dan sebagainya), 

karakteristik psikologis (motivasi internal, aspirasi, 

pengembangan diri dan sebagainya), karakteristik sosial ( 

harapan masyarakat, keterikatan dengan tradisi dan adat istiadat, 

nilai sosial, dan sebagainya). Karakter tersebut dapat 

mempengaruhi warga belajar dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

4) Kurikulum 

Kurikulum merupakan acuan yang digunakan dalam sebuah 

program. Dengan acuan tersebut program akan lebih terarah 

dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan sehingga akan 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

5) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam 

pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh PKBM. Sarana 

meliputi peralatan peralatan yang digunakan dalam program 
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contohnya dalam program pendidikan kecakapan wirausaha jenis 

menjahit seperti mesin jahit, mesin obras, mesin wolsoom, alat, 

meja, kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah 

ketersediaan tempat untuk pelaksanaan program seperti ruangan, 

lahan dan lain sebagainya. Menteri pendidikan dan kebudayaan 

RI No. 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasaran 

menyebutkan bahwa Standar sarana dan prasarana bertujuan 

untuk menunjang kelancaran pemenuhan standar sarana dan 

prasarana penyelenggaraan program, dalam rangka memberikan 

pelayanan prima bagi peserta didik program pelatihan serta 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing. 

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan 

program yang diselenggarakan oleh PKBM hendaknya dapat 

mendukung setiap proses pembelajaran meliputi ruangan, 

kegiatan, peralatan, mesin serta alat dan bahan yang digunakan 

dalam kegiatan. Dan hendaknya harus memadai, agar proses 

pembelajaran dapat berjaland dengan baik. 
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6) Pendanaan 

Pendanaan merupakan faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan suatu program. Tanpa biaya yang memadai 

suatu program, tentu program tidak akan dapat berjalan dengan 

optimal. Pendanaan merupakans alah satu pendukung 

berjalannya program. Ikka Kartika (2011: 119) menyebutkan 

bahwa sumber biaya yang digunakan selama pelatihan harus 

jelas, apakah berasal dari lembaga, penyandang dana, atau dari 

peserta didik. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah Suci Utami (2014) tentang 

“Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Kursus Menjahit Dalam 

Menumbuhkan Sikap Wirausaha Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan AR-

Rum Kota Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup menjahit yang 

diselenggarakan oleh LKP AR-Rum dalam menumbuhkan sikap 

wirausaha peserta didik yang mengikuti program. Relevansi dari 

penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada 

program pendidikan kecakapan menjait dan wirausaha, tetapi 

perbedaannya pada objek yang diteliti. 



49 
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rindi Yanama (205) tentang “Pengaruh 

Program Pelatihan Menjahit Terhadap Kemandirian Alumni Peserta 

Didik Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu 

Kabupaten Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan program pelatihan menjahit yang diselenggarakan di PKBM 

Citra Ilmu, mendeskripsikan kemandirian alumni peserta didik. Relevansi 

dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak 

pada fokus penelitian karena tujuan penelitian kurang lebih sama, tetapi 

perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian dan sumber data 

penelitian. 

3. Hasil dari penelitian Skripsi Ritawati Implementasi Pembelajaran 

Keterampilan Menjahit Pada Program Paket B Di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Wiyatasari Universitas Negeri Yogyakarta 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses pembelajaran  

keterampilan menjahit pada program Paket B di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat  (PKBM) Wiyatasari, (2) faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran keterampilan menjahit, (3) faktor-faktor yang mendorong 

peserta didik untuk mengikuti pembelajaran keterampilan menjahit.Tiga 

pertanyaan penelitian diajukan yang berhubungan dengan ketiga tujuan 

penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
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kualitatif yang meliputi display data, reduksi data, dan penarikan 

kesimpulan.  Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

(1) Pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit yang meliputi tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi pembelajaran. Tahap 

perencanaan pembelajaran oleh narasumber teknis dengan membuat 

tujuan pembelajaran, mempersiapkan materi, menentukan metode, media 

pembelajaran, merancang suasana pembelajaran yang menyenangkan, 

serta evaluasi yang tepat yang disusun dalam satuan kegiatan 

pembelajaran. Untuk jadwal pembelajaran disusun berdasarkan hasil 

kesepakatan narasumber teknis dengan peserta didik. Tahap pelaksanaan 

pembelajaran yaitu narasumber teknis membuka pelajaran, menjelaskan 

sekilas tentang tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan materi 

pembelajar. Tahap evaluasi meliputi evaluasi proses, evaluasi harian, dan 

evaluasi semester. (2) Dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

menjahit terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor 

pendukungnya adalah tersedianya sarana pembelajaran, tersedianya 

narasumber teknis yang berpengalaman, situasi dan lingkungan 

pembelajaran yang kondusif, serta adanya motivasi peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jumlah 

mesin jahit dan peralatan praktek yang terbatas serta adanya keterbatasan 

waktu belajar. (3) Faktor-faktor yang mendorong peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran keterampilan menjahit yaitu sarana menyalurkan 
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hobi, bakat dan minat peserta didik, ingin memiliki keterampilan 

fungsional untuk bekal usaha mandiri, dan pembelajaran yang 

dilaksanakan secara gratis. Relevansi dari penelitian ini dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah terletak pada sumber data yang diperoleh 

yaitu pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), tetapi 

perbedaannya pada objek yang diteliti. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena 

mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri dalam bentuk bagan kerangka 

pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1. Kerangka Berfikir 

 

Berdasarkan bagan kerangka berfikir maka dapat dapat disimpulkan 

keterangan untuk menempuh pemahaman pada penelitian yaitu pertama 
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tujuan dari penelitian ini berawal dari anggapan dasar bahwa persoalan dalam 

masyarakat masih dalam taraf rendah sebagian besar angkatan kerja masih 

dalam keadaan menganggur, permasalahan tersebut terjadi karena banyaknya 

jumlah pencari kerja yang lebih besar dibanding dengan jumlah kesempatan 

kerja, sehingga tidak adanya keseimbangan antara jumlah pengangguran, 

tenaga kerja, dan lapangan kerja yang menyebabkan kemiskinan.  

Kedua Program Kecakapan Wirausaha (PKW) jenis menjahit dirasa 

perlu karna sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah yang telah 

dijelaskan diatas bahwa masyarakat masih kurang kesadaran akan pentingnya 

pendidikan dan masyarakat yang masih kurang termotivasi untuk 

berwirausaha. Pemerintah telah memberikan ruang untuk masyarakat dapat 

belajar berwirausaha dan berpendidikan yaitu di PKBM Harapan Baru.  

Ketiga PKBM merupakan lembaga yang menyediakan program 

pendidikan kecakapan wirausaha (PKW), PKBM dijadikan sebagai wadah 

masyarakat untuk bisa memperoleh pendidikan dan keterampilan yang layak 

untuk menunjang kesejahteraan hidupnya. Dengan berdirinya PKBM Harapan 

Baru di Kelurahan Cilamanjang Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya 

diharapkan mampu menjadi tulang punggung bgai proses kemandirian usaha 

dengan melihat potensi yang ada dimasyarakat. Program yang 

diselenggarakan yaitu program pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) jenis 

menjahit yang di dukung oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen 

Pembinaan Kursus dan Pelatihan. program ini bertujuan untuk (1) 
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Memberikan bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada 

peserta didik (2) Menanamkan pola pikir (mindset) dan sikap berwirausaha 

kepada peserta didik (3) Mendorong dan menciptakan rintisan usaha baru 

melalui kursus dan pelatihan yang didukung oleh dunia usaha dan industri, 

mitra usaha dan dinas/instansi terkait, sehingga dapat menciptakan lapangan 

kerja.  

Keempat dengan adanya PKW maka pengetahuan dan pengalaman 

warga belajar akan dapat bertambah, serta adanya perubahan yang diperoleh 

warga belajar setelah mengikuti PKW terjadinya perubahan keterampilan 

menjahit dan kecakapan wirausaha untuk tercapainya kemandirian usaha 

menjahit. 

 


