
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran memiliki pengertian sebagai proses interaksi antara 

peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Secara disadari maupun tidak disadari, setiap saat dalam kehidupan terjadi 

proses belajar, baik di lingkungan nonformal (keluarga, masyarakat), maupun 

di lingkungan formal (sekolah). Untuk memperoleh hasil belajar yang 

optimal, proses belajar mengajar dilakukan secara sadar dan terorganisir 

dengan baik. 

Menurut Oemar Hamalik oleh Tjahjo Prabowo dan Slamet Supriyadi 

(2006: 5) menjelaskan pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, kelengkapan dan prosedur yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dukungan proses 

belajar tersebut dilakukan oleh guru dengan tujuan agar siswa memperoleh 

pengetahuan dan ketrampilan yang baru (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 157). 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

proses belajar peserta didik melibatkan interaksi antara guru dan siswa, 

melalui upaya guru dalam mengorganisir komponen-komponen 

pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 

sehingga dapat membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan yang baru dengan optimal. 

b. Komponen-Komponen Pembelajaran 

Proses pembelajaran tidak terelepas dari komponen-komponen 

penting di dalamnya. Komponen pembelajaran merupakan bagian dari suatu 

sistem yang memiliki peran dan saling berinteraksi antara satu dengan yang 

lainnya dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Dale H. 

Schunk, 2012: 5). 

Adapun komponen-komponen pembelajaran menurut, Moedijiono 

dan Dimyati (1993:23) menyebutkan komponen-komponen tersebut antara 

lain : 1) Siswa, (2) Guru, (3),Tujuan Pembelajaran, (4) Materi Pembelajaran, 
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(5) Metode Pembelajaran, (6) Media Pembelajaran, (7) Evaluasi 

Pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa komponen merupakan bagian-bagian 

penting yang saling berkaitan dalam mendukung proses pembelajaran guna 

mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Berikut akan di bahas masing- 

masing komponen pembelajaran tersebut. 

1) Siswa atau Peserta Didik 

Wina Sanjaya (2016: 54) berpendapat bahwa siswa adalah 

organisme yang unik berkembang sesuai tahap perkembangannya. 

Perkembangan siswa meliputi seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi 

tempo dan irama perkembangan masing-masing siswa pada setiap aspek 

tidak selalu sama, hal tersebut di pengaruhi aspek latar belakang yang 

meliputi jenis kelamin, tempat kelahiran, tempat tinggal siswa, tingkat sosial 

ekonomi, usia, dll. 

Peserta didik atau siswa merupakan komponen yang melakukan 

kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata 

guna mencapai tujuan belajar (Hamruni, 2012: 11). Siswa perlu menguasai 

suatau kompetensi agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil belajar yang 

mengacu pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya (2008: 12) Kompetensi pada 

dasarnya merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 

sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Bidang 

kompetensi secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: a). Bidang 

komponen pengetahuan (aspek kognitif), b). Bidang kemampuan sikap 

(aspek afektif), c). Bidang kemampuan keterampilan (aspek psikomotorik). 

Ketiga aspek di atas dapat mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. 

Sehingga, kualitas dan tujuan pembelajaran dalam membentuk kompetensi 

dapat tercapai (Wina Sanjaya, 2008: 35-36). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, siswa sebagai subjek pokok 

yang menerima materi pembelajaran merupakan salah satu komponen yang 

berpengaruh dalam tercapainnya suatu tujuan pembelajaran. 

2) Guru atau Pendidik 
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Guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, seorang 

guru harus berinteraksi dengan peserta didik menyampaikan materi 

pembelajaran, dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang 

tepat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selain itu guru perlu 

melakukan evaluasi pembelajaran guna mendukung keberhasilan proses 

belajar yang optimal. 

Dalam berinteraksi dengan peserta didik, seorang guru harus 

memiliki keahlian berkomunikasi yang baik supaya materi pembelajaran 

dapat di pahami dengan baik oleh peserta didik. Kemampuan komunikasi 

tersebut mencakup: (1) Penyajian yang jelas, (2) Kelancaran berbicara, (3) 

Interprestasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, (4) Kemampuan wicara 

yang baik (nada, intonasi, ekspresi, dan lain-lain), (5) Kemampuan untuk 

mendengar (Yusuf Hadi Miarso, 2007: 547). 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan 

komponen pembelajaran yang memiliki peranan penting dalam keberhasilan 

proses belajar untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. 

3) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan dasar yang dijadikan landasan 

untuk menentukan strategi, materi, media dan evaluasi pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran (Hamruni, 2012: 12). 

Berkaitan dengan target yang ingin dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran, Abudin Nata (2009: 315) membagi tujuan pembelajaran 

menjadi dua bagian berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu : 

i.  Tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan pembelajaran yang 

sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah 

laku yang lebih spesifik. Tujuan pembelajaran umum ini dapat 

dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang 

ada dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pembelajaran). 

ii.  Tujuan pembelajaran khusus, yaitu tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan secara spesifik oleh guru dengan maksud agar tujuan
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pembelajaran umum dapat lebih dispesifikan dan mudah diukur 

tingkat ketercapaiannya. 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

pembelajaran merupakan komponen dasar yang menjadi target dari 

keberhasilan proses belajar yang disampaikan guru kepada peserta didiknya. 

4) Materi Pembelajaran 

Elemen penting dari komponen pembelajaran yang perlu 

diperhatiakan oleh guru adalah materi pembelajaran yang berisikan 

pengetahuan-pengetahuan, yang dikemas dan disampaikan dengan baik 

kepada peserta didik agar mudah dipahami. 

Materi pembelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan 

dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu 

pengetahuan serta tujuan masyarakat (Hamruni, 2012: 12). 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahawa materi 

pembelajaran perlu disusun atau dipersiapkan secara praktis dan sistematis 

oleh guru untuk memudahkan proses transfer ilmu kepada peserta didik 

sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik guna tercapainya suatu 

tujuan pembelajaran 

5) Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan prinsip dasar sebuah cara kerja 

yang secara teknis dapat dikembangkan untuk pelaksanaan pembelajaran di 

kelas (Jamil Suprihatiningrum, 2013: 157). 

Metode pembelajaran menjadi alat yang digunakan seorang guru 

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, metode pembelajaran yang 

digunakan boleh lebih dari satu disesuaikan untuk mendukung keberhasilan 

proses belajar. 

Keberhasilan pembelajaran tidak lepas dari metode yang dipilih 

guru dalam mengajar. Sifa Siti Mukrimah (2014: 81-85) menjelaskan bahwa
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ada beberapa metode yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, 

yaitu: 

(1) Metode ceramah adalah metode penerangan secara lisan atas 

bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar dalam 

jumlah yang relatif besar. 

(2) Metode demonstrasi adalah penyajian pelajaran dengan 

menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah 

pengerjaan sesuatu. 

(3) Metode diskusi merupakan interaksi antara siswa dan siswa atau 

siswa dan guru untuk menganalisis dan memecahkan suatu 

permasalahan tertentu. 

(4) Metode tanya jawab adalah metode dengan cara penyajian 

pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, 

terutama dari guru kepada siswa atau sebaliknya 

(5) Metode penugasan adalah penyajian pelajaran dengan cara guru 

memberi tugas pada siswa dalam waktu yang telah ditentukan 

dan siswa mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan 

metode pembelajaran disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan , 

kebutuhan siswa, dan kondisi ruangan. Pemilihan metode akan berdampak 

pada respon dan hasil belajar siswa. 

6) Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu alat untuk mempertinggi 

proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan 

dan sebagai alat bantu mengajar dapat menunjang penggunaan metode 

mengajar yang digunakan oleh guru dalam proses belajar (Rusman, 2017: 90). 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Prinsip pengunaan media dalam 

pembelajaran adalah alat bantu yang diarahkan untuk mempermudah 

komunikasi antara guru dan peserta didik dalam upaya memahami materi 

yang diajarkan. 
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7) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, 

berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan 

penetapan kualitas (nilai dan arti) berbagai komponen pembelajaran 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu (Ida Farida, 2017: 2). 

Sehubungan dengan pendapat Ida Farida, Hamruni (2012: 13) 

berpendapat bahwa : “Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah dicapai atau belum. 

Evaluasi juga bisa berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi 

yang telah ditetapkan.” 

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi 

pembelajaran digunakan oleh seorang guru sebagai tolak ukur untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk guru dalam memperbaiki sistem pembelajaran yang 

ada sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. 

2. Keterampilan Menjahit Pakaian Dasar 

a. Keterampilan 

Kebutuhan manusia yang semakin luas, menuntut manusia untuk 

terus berinovasi dan berkreativitas dalam upaya memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Upaya tersebut dapat dilakuakan dengan memberi pelatihan agar 

manusia memiliki keterampilan untuk mendukung kelangsungan hidup di 

tengah perkembangan jaman. 

Hitammanis (2013) mengatakan bahwa keterampilan merupakan 

suatu kelebihan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu 

menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitasnya dalam mengerjakan atau 

menyelesaikan sesuatu. Keterampilan memiliki peran penting dalam upaya 

peningkatan efektivitas kerja, dimana seseorang yang memiliki ketrampilan 

atau basic skill yang baik akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan 

mudah dan diharapkan dapat berkembang di tengah masyarakat, 
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menumbuhkan industri kreatif baru dengan kualitas yang baik sehingga 

dapat membantu meningkatkan ekonomi nasional. 

b. Menjahit Pakaian Dasar 

1) Dasar Teknologi Menjahit 

Berabad-abad lamanya para perancang busana mewujudkan 

karyanya melalui bantuan teknologi yakni mesin jahit. Dasar teknologi 

menjahit yang digunakan perancang busana untuk mempermudah 

pekerjaannya, agar semakin cepat, terlihat rapi dan indah. Mesin jahit 

merupakan salah satu perangkat yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan 

busana atau pakaian (Sri Priharti, 2013: 6). 

Mesin jahit mempunyai fungsi menyatukan potongan-potongan kain 

yang telah dipola, yaitu diukur, dibentuk dan dipotong sesuai bentu tubuh 

manusia untuk disatukan, disambungkan supaya membentuk menjadi 

sebuah pakaian yang nyaman digunakan, indah, dan sesuai dengan 

kepribadian pemakainya. 

Dengan kemajuan teknologi di segala bidang, teknologi mesin jahit 

pun ikut berkembang, mulai dari mesin jahit manual sampai mesin jahit 

dengan bantuan tenaga listrik yang memiliki berbagai macam tipe dan 

karakteristik macam-macam. Dasar teknologi menjahit tidak dapat lepas 

dari alat jahit. 

Menurut Sri Priharti (2013: 77) alat jahit adalah semua alat yang 

digunakan untuk keperluan menjahit, baik untuk membuat busana, 

kerajinan ruma tangga, atau benda lain yang dibuat dengan cara dijahit, baik 

jahit tangan maupun dengan bantuan mesin jahit. 

2) Menjahit Pakaian Dasar 

Menjahit merupakan proses dalam menyatukan bagian-bagian kain 

yang telah digunting berdasarkan pola. Proses penjahitan pakaian dilakukan 

dengan menjahit bagian-bagian yang telah dipotong satu demi satu. Dalam 

menjahit pakain dasar yang lebih diutamakan adalah langkah-langkah dalam
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menyatukan bagian-bagian kain dengan memperhatikan kualitas jaitan yang 

rapih dan belum mengarah pada perkembangan desain pakaian. Menjahit 

pakaian dasar lebih menekankan pada kualitas jahitan, pemahaman 

menyatukan kain yang sudah di pola, cara mengukur pakaian sesuai bentuk 

tubuh manusia, dan cara memotong kain dengan rapih sesuai pola. 

3. Balai Latihan Kerja (BLK) 

Balai Latihan Kerja merupakan unit pelaksana teknis untuk proses 

pelatihan, di bawah naungan Kementrian Ketenagakerjaan RI atau Dinas 

Ketenagakerjaan. Adapun visi BLK adalah sebagai tempat pelatihan dan 

pengembangan SDM di bidang teknis untuk mempersiapkan diri dalam persaingan 

dunia kerja. Sedangkan misi BLK adalah meningkatkan kualitas pelatihan berbasis 

kompetensi dan sertifikasi di bidang teknik industri, pengembangan sistem dan 

metode, serta berinovasi teknologi dan mengembangkan jejaring informasi 

kerjasama, peningkatan produktivitas masyarakat. Berpijak dari pengertian di atas 

dapat artikan bahwa, Balai Latihan Kerja merupakan tempat diselenggarakannya 

proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu 

jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam 

memasuki pasar kerja dan atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan 

untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dengan harapan dapat meningkatkan 

kesejahteraannya. 

Asal muasal Balai Latihan Kerja (BLK) berawal dari ide awal pembentukan 

Pusat Latihan Kerja Program Pelatihan (PPKPI) bidang industri pada tahun 1953 

dan pada tahun1960, PPKPI diarahkan menjadi Pelatihan Pencari Kerja pegawai 

Instansi agar menjadi Tenaga Kerja yang memilik keterampilan. Pada tahun 1970, 

seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan dari Pusat Latihan Kerja 

Program Pelatihan (PPKPI) menjadi Balai Latihan Kerja dibawah pembinaan 

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan sejak otonomi daerah Balai Latihan 

Kerja (BLK) berubah menjadi Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) berada dibawah 

naungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja di masing-masing 

daerah di Indonesia. 
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BLK lahir pertama kali di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1947. Pada 

mulanya BLK-BLK didirikan hanya di pulau Jawa. Pendirian BLK di luar pulau 

Jawa dimulai baru pada tahun 1957 dengan dibangunnya BLK di Padang, Sumatera 

Barat. Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat atas 

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, jumlah BLK 

meningkat secara pesat dan kini telah berjumlah 182 BLK yang tersebar diseluruh 

wilayah Indonesia. 

UPTD/BLK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kebutuhan dan keahliannya serta 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sesuai dengan UU No.13 Tahun 

2013 tetang ketenagakerjaan, Tugas Pokok BLK adalah melaksanakan Pelatihan 

bagi Tenaga Kerja dalam berbagai kejuruan yang tersedia. Dilihat dari tugas BLK 

yaitu memberikan pelatihan dengan adanya pelatihan diharapkan dapat merubah 

atau meningkatkan kualitas kerja angkatan kerja yang lebih baik, oleh karena itu 

perubahan menjadi alasan balai latihan kerja mengadakan pelatihan tenaga kerja. 

Peran UPTD BLK sesuai dengan tugas pokoknya yaitu memberikan 

pelatihan dan keterampilan untuk angkatan kerja yang putus sekolah. dalam 

menjalankan perannya untuk memberi pelatihan. 
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B. KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran menjahit pakaian dasar adalah proses belajar menjahit 

pakaian yang didalamnya terdapat komponen-komponen pembelajaran (guru, 

peserta didik, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media, metode dan 

evaluasi pembelajaran) yang saling mengikat satu dengan yang lainnya membentuk 

sebuah sistem pembelajaran. Dalam proses belajar dapat diketahui adanya faktor 

pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

serta kualitas peserta didik setelah selesai mengikuti pelatihan yang diharapkan 

mampu berkembang, membuka ruang industri ekonomi kreatif di tengah 

masyarakat guna membantu meningkatkan ekonomi nasional. 

 

Proses Pembelajaran Menjahit Pakaian Dasar 

  

 • Instruktur/ Pendidik 

• Peserta/ Siswa 

• Tujuan Pembelajaran 

• Materi 

• Media 

• Metode 

• Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar .2.I. Bagan Kerangka Berpikir
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