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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keterampilan menjahit adalah keterampilan yang mempelajari teknik 

membuat  busana dan lenan rumahtangga mulai dari mendesain, menjahit, hingga 

melakukan penyelesaian. Keterampilan menjahit merupakan salah satu 

keterampilan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena berhubungan 

dengan kebutuhan manusia akan busana. Keterampilan menjahit juga dapat 

menjadi bekal keterampilan untuk bekerja ataupun membuka usaha seperti yang 

dikemukakan Sheldon Shaeffer (dalam Departemen Pendidikan Nasional, 2007, 

hlm.7) bahwa “keterampilan merupakan bekal bagi tenaga kerja untuk mandiri 

secara ekonomi dan sosial, dan dapat memberi masa depan yang lebih baik untuk 

memasuki arus utama masyarakat”. 

Keterampilan menjahit dapat dipelajari diantaranya melalui jalur pendidikan 

nonformal seperti kursus dan pelatihan. Kursus dan pelatihan dapat diikuti oleh 

berbagai kelompok peserta seperti ibu rumah tangga, masyarakat umum, ataupun 

kelompok berkebutuhan khusus seperti warga balai rehabilitasi. 

Pusat pelatihan di Jawa Barat dengan sasaran program merehabilitasi 

masyarakat berkebutuhan khusus ada beberapa diantaranya Balai Rehabilitasi 

Sosial Pamardi Putra dengan program keahlian menjahit. Peserta pelatihan 

merupakan Eks. Korban serta Korban Penyalahgunaan Napza (Narkotika, 

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) dengan usia 14-26 tahun. Pelatihan 

Menjahit yang dilaksanakan untuk warga belajar bertujuan untuk mengalihkan 

perhatian warga belajar dari Napza, serta membekali warga belajar dengan 

keterampilan menjahit yang akan menumbuhkan rasa percaya diri dan membantu 

warga belajar ketika kembali berbaur dengan masyarakat. Keterampilan yang 

diajarkan dimulai dari memilih bahan tekstil hingga menjahit busana sesuai yang 
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tercantum dalam Silabus Pelatihan Menjahit Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi 

Putra (2012, hlm.02) yaitu: 

Tujuan dari program pelatihan menjahit adalah membekali warga  belajar 

dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten :  

1. Memilih bahan tekstil dan bahan pembantu secara tepat 

2. Memelihara dan Memperbaiki gangguan pada mesin jahit 

3. Mengukur, membuat pola, memotong, dan menjahit  

4. Keselamatan kerja dalam praktek menjahit 

 

Program pelatihan menjahit yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial 

Pamardi Putra yaitu Pelatihan Menjahit dan Keterampilan Menjahit Tailor. 

Keterampilan Menjahit Tailor merupakan salah satu keterampilan yang 

diselenggarakan untuk warga belajar Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera 

pada tingkat kedua, dengan materi menjahit busana pria berupa kemeja, safari, 

dan celana pantalon.  

Warga Belajar yang telah melaksanakan Keterampilan Menjahit Tailor 

diharapkan mengalami perubahan tingkah laku yang tetap baik secara 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan menuju kesiapan bekerja di usaha Tailor. 

Kesiapan merupakan faktor yang berasal dari diri individu yang merupakan 

kematangan dan kemampuan yang memadai secara fisik, mental, dan pengetahuan 

keterampilan yang dimiliki. Kesiapan perlu dimiliki oleh warga belajar salah 

satunya pada proses magang yang akan dilaksanakan setelah tuntas mempelajari 

keterampilan menjahit tailor. 

Magang adalah usaha terencana untuk memfasilitasi pembelajaran yang 

berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku pada peserta magang. 

Magang diharapkan dapat memberikan pengalaman secara langsung mengenai 

penerapan keterampilan yang dipelajari di pelatihan pada dunia kerja dengan 

bimbingan dan pengawasan instrukstur atau pekerja yang lebih berpengalaman 

seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

no. Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan yaitu: 
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Pemagangan di Dalam Negeri diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan 

kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga 

pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan 

pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses 

produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai 

keterampilan atau keahlian tertentu. 

Magang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh warga belajar 

sebagai salah satu persyaratan untuk dinyatakan telah selesai melaksanakan 

pelatihan. Magang juga merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Balai 

Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera dengan industri usaha tata busana khususnya 

garmen, konfeksi, dan usaha tailor. 

Usaha tailor adalah usaha yang biasanya mengerjakan busana pria khususnya 

setelan jas. Tailor dapat pula mengerjakan jas wanita. Struktur organisasi usaha 

tailor tergantung dengan kapasitas usaha dan dengan sistem produksi yang make 

to order (memproduksi karena ada atau berdasar pada pesanan). Usaha tailor 

termasuk usaha perseorangan dilihat dari sisi pembuatan busana yaitu busana 

dibuat diselesaikan secara utuh setiap satu busana (pieces) sebelum membuat 

busana yang lain. 

Pemikiran yang telah diuraikan di atas menjadi dasar pemikiran bagi penulis 

untuk melakukan penelitian mengenai Manfaat Hasil Belajar Keterampilan 

Menjahit Tailor sebagai Kesiapan Magang di Tailor. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah sesuai dengan materi yang disajikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Keterampilan Menjahit Tailor merupakan keterampilan yang memerlukan 

ketelitian dan ketekunan lebih yang akan berpengaruh pada kerapihan hasil 

jahitan, karena memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Tingkat 

kesulitan yang cukup tinggi memerlukan ketekunan dan konsentrasi yang 

baik dari warga belajar eks. korban serta korban penyalahgunaan Napza. 

Selain itu pendekataan pembelajaran Keterampilan Menjahit Tailor di Balai 
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Rehabilitasi Sosial Parmadi Putra memerlukan pendekatan yang mengarah 

pada pendekatan individual. 

2. Magang merupakan salah satu syarat warga belajar dinyatakan tuntas 

melaksanakan pelatihan menjahit di Balai Rehabilitasi Sosial Parmadi Putra. 

Magang di usaha tailor yaitu warga belajar menjadi tenaga kerja di usaha 

tailor selama waktu tertentu sebagai operator jahit. Warga belajar dapat 

bekerja sebagai tenaga kerja menjahit yang siap melaksanakan magang di 

usaha tailor setelah mempelajari Keterampilan Menjahit Tailor. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah menurut Sugiyono (2012, hlm. 56) bahwa ”rumusan 

masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui 

pengumpulan data”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

manfaat hasil belajar Keterampilan Menjahit Tailor sebagai kesiapan magang di 

tailor? 

Ruang lingkup permasalah dalam penelitian ini dibatasi pada manfaat hasil 

belajar Keterampilan Menjahit Tailor ditinjau dari keterampilan memelihara dan 

memperbaiki kerusakan mesin, teknik jahit pantalon, dan keselamatan kerja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh data mengenai manfaat 

hasil belajar Keterampilan Menjahit Tailor sebagai kesiapan magang di tailor. 

Secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat hasil belajar keterampilan menjahit tailor ditinjau dari keterampilan 

menyiapkan dan memperbaiki mesin jahit sebagai kesiapan magang di tailor. 

2. Manfaat hasil belajar keterampilan menjahit tailor ditinjau dari teknik 

menjahit pantalon sebagai kesiapan magang di tailor. 

3. Manfaat hasil belajar keterampilan menjahit tailor ditinjau dari keselamatan 

kerja sebagai kesiapan magang di tailor. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tentang manfaat hasil belajar Keterampilan Menjahit Tailor 

sebagai kesiapan magang di usaha tailor secara teoritis dan praktis diharapkan 

dapat mememberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi warga 

belajar Balai Rehabilitasi Sosial Parmadi Putra untuk mengembangkan dan 

memperkaya kepustakaan ilmiah mengenai keterampilan menjahit tailor. 

Menambah pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian serta menulis karya 

tulis ilmiah dengan baik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bahwa 

manfaat hasil belajar keterampilan menjahit tailor pada keselamatan kerja, 

keterampilan menyiapkan dan memperbaiki mesin jahit, dan menjahit pantalon 

dapat dijadikan bekal dan menumbuhkan kesiapan bagi warga belajar Balai 

Rehabilitasi Sosial Parmadi Putra untuk melaksanakan magang. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian mengenai manfaat hasil belajar 

keterampilan menjahit tailor sebagai kesiapan magang di tailor pada warga belajar 

Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra, secara sistematis dibagi menjadi lima bab 

diantaranya: 

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

2. Bab II Kajian Pustaka dan Pertanyaan penelitian, berisi tentang gambaran 

keterampilan menjahit tailor, memelihara dan memperbaiki gangguan mesin 
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untuk menjahit pantalon, teknik menjahit pantalon, keselamatan kerja, dan 

kesiapan magang di usaha tailor. 

3. Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang lokasi penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, alat pengumpul 

data, teknik pengolahan data, dan prosedur penelitian. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian atau analisis temuan. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang penafsiran dan pemaknaan 

terhadap hasil analisis temuan penelitian. 


