
 

1 

ABSTRAK 

 

Qurjiah, Ana Hariatul. 2015. Peningkatan Keterampilan Wirausaha melalui 

Keterampilan Tata Busana dan Relevansinya dengan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) di MAN Kembangsawit Kebonsari Madiun .Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri  (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Thoyib M. Pd 

 

Kata Kunci: Wirausaha, Tata Busana, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan mengalami proses modernisasi yang 

berlangsung secara terus menerus. Nampaknya, ada pergeseran paradigma yang tidak 

dapat dihindari dikalangan masyarakat madrasah, terutama dalam kerangka memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan di era global. Secara perlahan namun pasti, madrasah  berupaya 

mengadaptasi tuntutan tersebut. Diperkuat lagi bahwa peserta didik lulusan madrasah 

tidak semua mampu melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu madrasah selalu 

berupaya untuk meningkatkan kualitas diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki 

peserta didik semaksimal mungkin. Dengan mengikutkan mata pelajaran keterampilan 

wirausaha dibidang tata busana diharapkan mampu membekali peserta didik untuk 

dikembangkan setelah lulus dari madrasah nanti.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas tentang 1) 

Bagaimana pelaksanaan peningkatan keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata 

busana pada siswa di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun 2) Apa saja faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan peningkatan keterampilan wirausaha melalui 

keterampilan tata busana dan 3) Bagaimana relevansi keterampilan wirausaha melalui 

keterampilan tata busana dengan standar kompetensi lulusan (SKL) di MAN 

Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview, dan 

dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan langkah-langkah reduksi 

data, display data dan pengambilan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1) 

Pelaksanaan peningkatan keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata busana pada 

siswa di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun dalam  pelaksanaannya dimulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan desain pembelajaran 

tidak hanya berisi rumusan tujuan, akan tetapi juga memuat rancangan materi, penetapan 

metode pembelajaran dan prosedur pembelajaran tentang tata busana dari guru. Pada 

tahap pelaksanaan  kegiatan belajar mengajar di kelas dilakukan sesuai dengan 

perencanaan. Kemudian evaluasi, evaluasi dilakukan dengan tes tertulis, dan evaluasi 

praktik dengan memberikan pola desain tertentu untuk diselesaikan sesuai dengan 

langkah kerja yang dilakukan pada masing-masing peserta didik. 2) Faktor pendukung 

dan penghambat dalam keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata busana pada 

siswa di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun ialah motivasi dan sarana prasarana. 

3) Relevansi keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata busana dengan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun ialah pada 

Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKL-MP) tata busana yaitu mampu 

menyiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan 

dalam pembuatan busana.  Peserta didik dibekali keterampilan tata busana agar mampu 

mengembangkan potensi diri setelah lulus dari madrasah. SKL-MP dikembangkan lagi 

dalam SK-KD yang di dalamnya mencakup silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) tata busana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. 

Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan 

hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan 

kehidupan secara benar. Karena itulah fokus pendidikan diarahkan pada 

pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses 

pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan keimanan. Puncak pendidikan 

adalah tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup.
1
  

Salah satu institusi pendidikan Islam yang memiliki kontribusi yang 

besar dalam pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah 

madrasah. Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem 

pendidikan nasional, peraturan pemerintah nomor 28 dan 29 tahun 1990 

tentang pendidikan dasar dan menengah serta diberlakukannya kurikulum 

1994, dimana madrasah berubah statusnya menjadi sekolah berciri khas Islam. 

Dengan demikian, madrasah sekarang ini memiliki kedudukan yang sama 

dengan sekolah-sekolah umum lainnya.
2
 

Perkembangan tersebut membawa implikasi yang cukup mendasar 

bagi keberadaan madrasah. Ia yang semula dipandang sebagai institusi 

pendidikan keagamaan, sekarang ini disatu sisi, mengalami pengkayaan peran 

                                                           
1
 Dedy Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 2. 
2
 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional ( Jakarta: Kompas, 2002), 71. 
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dan fungsi. Sementara sisi lain, karena tuntutan untuk memperkaya peran dan 

fungsinya, madrasah mendapat beban tambahan yang cukup berat, karena di 

samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara 

penuh, ia juga harus memberikan materi-materi esensial keislamannya, yang 

selama ini telah diajarkan. Beratnya beban madrasah tersebut masih ditambah 

dengan rendahnya kualitas sumber-sumber daya pembelajaran.3 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan mengalami proses modernisasi 

yang berlangsung secara terus menerus. Nampaknya, ada pergeseran 

paradigma yang tidak dapat dihindari di kalangan masyarakat madrasah, 

terutama dalam kerangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan di era global. 

secara perlahan namun pasti, madrasah  berupaya mengadaptasi tuntutan 

tersebut.4 

Era globalisasi harus dilalui oleh siapapun yang hidup di abad XXI ini. 

Di dalamnya syarat dengan kompetisi yang pemenangnya sangat ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusianya. Modernisasi madrasah meskipun telah 

berlangsung puluhan tahun belum juga mampu mengantarkan madrasah pada 

gerbang perubahan yang signifikan, misalnya dibanding lembaga sekolah. 

Hanya saja timbul pertanyaan, bagaimana upaya madrasah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan untuk setara dengan lembaga sekolah 

umum dan tetap mempertahankan ciri khasnya dengan ilmu-ilmu agama? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu tidak sederhana dan harus 

menoleh kebelakang, dan merasakan kondisi saat ini, dengan tetap menatap 

                                                           
3
 Ibid., 

4
 Amin Haedari, Spektrum Baru Pendidikan Madrasah (Jakarta: Puslitbang Pendidikan 

Agama dan Keagamaan, 2010), 2. 
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kedepan. Persiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama  

untuk memetik kemenangan dalam persaingan era globalisasi. Yang perlu 

dilihat pada kondisi sekarang ini bahwa di dalam negeri krisis ekonomi 

menyebabkan angka pengangguran terus meningkat, konon telah mencapai 40 

juta. Mengingat krisis ekonomi tersebut tampaknya belum segera pulih, maka 

angka pengangguran juga belum dapat turun sehingga pendidikan perlu 

berperan aktif dalam membantu mengatasi pengangguran tersebut. Mereka 

perlu mendapat perhatian agar tidak menambah jumlah angka  pengangguran 

yang sudah sedemikian besar. Hal ini berarti bahwa perlu dipikirkan 

bagaimana pendidikan dapat berperan mengubah beban manusia menjadi 

manusia produktif, bekal apa yang perlu diberikan kepada peserta didik agar 

segera memasuki dunia kerja sehingga setidaknya mampu menghidupi 

dirinya.5 

Salah satu fungsi lembaga pendidikan ialah mempersiapkan seseorang 

untuk mendapatkan pekerjaan. Jika proses perjalanan pendidikan sepanjang 

masa ditinjau secara menyeluruh, maka dapat dilihat kenyataan bahwa 

kemajuan dalam pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi secara 

bersamaan. Peserta didik yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup 

melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan. Semakin 

tinggi pendidikannya, maka semakin besar kesempatannya untuk memperoleh 

pekerjaan yang layak.6 

                                                           
5
 Rusman, Manajemen  Kurikulum ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 502-503. 

6
Zhelika Nurtriani, Hubungan Pendidikan dengan Pengangguran, 

http://zhelikazheaa.blogspot.com/2013/05/hubungan-pendidikan-dengan-pengangguran_9.h tml 

diakses pada tanggal 21 Februari 2015. 

http://zhelikazheaa.blogspot.com/2013/05/hubungan-pendidikan-dengan-pengangguran_9.h%20tml
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Dalam pendidikan kasus putus sekolah anak – anak usia sekolah di 

Indonesia juga masih tinggi “Berdasarkan data Kemendikbud 2010, di 

Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat 

melanjutkan pendidikan,  Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, salah satunya 

yaitu faktor ekonomi anak – anak terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi 

keluarga, dan pernikahan di usia dini,”Menurut Sekretaris Direktorat Jendral 

Perguruan Tinggi Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M. Eng, Sc di Jakarta. Dalam 

laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia 

menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dengan angka 0,629. Dengan angka itu Indonesia tertinggal dari dua 

negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (18), 

sedangkan IPM di kawasan Asia Pasifik adalah 0,683.7 

Pada tahun 2009 pemerintah menggalakkan pelatihan-pelatihan 

kewirausahaan bagi dosen dan pengelola lembaga pendidikan dengan harapan 

mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa dan peserta didik 

sebagai generasi muda harapan bangsa. Peranan wirausaha sangat penting dan 

menentukan  masa depan bangsa dan negara.8 

Berdasarkan penjajagan awal di MAN Kembangsawit, Kebonsari, 

Madiun. Peneliti telah wewawancarai salah satu guru yaitu ibu Nur selaku 

guru BK, menurut bu Nur tidak semua peserta didik lulusan madrasah mampu 

melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Dari seratus delapan puluh 

                                                           
7
Indra Akuntono, Dunia Pendidikan di Indonesia , http://www.prestasi-

iief.org/index.php/id/feature/68-kilas-balik-dunia-pendidikan-di-indonesia diakses pada tanggal 21 

Februari 2015. 
8
 Cholil Uman, Modul Kewirausahaan untuk Mahasiswadan Umum (Surabaya: IAIN SA 

Press, 2011), 4. 

http://www.prestasi-iief.org/index.php/id/feature/68-kilas-balik-dunia-pendidikan-di-indonesia
http://www.prestasi-iief.org/index.php/id/feature/68-kilas-balik-dunia-pendidikan-di-indonesia
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peserta didik hanya sekitar delapan puluh yang melanjutkan ke perguruan 

tinggi atau sekitar 44%. Peserta didik yang melanjutkan ke perguruan tinggi 

tahun ini memang meningkat dibanding pada tahun sebelumnya. Alasan 

peserta didik yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi mayoritas karena 

faktor ekonomi, tidak mempunyai biaya. Mereka memilih setelah lulus 

sekolah untuk langsung bekerja membantu ekonomi keluarga.9 Oleh karena itu 

pihak sekolah selalu berupaya untuk memberikan keterampilan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah sebagai bekal peserta didik 

dalam kehidupan kelak di masyarakat. Peserta didik selalu diarahkan untuk 

menjadi manusia terampil, terdidik dan berbudi luhur taat kepada Allah. Salah 

satu kegiatan yang dilaksanakan di madrasah ialah keterampilan tata busana. 

Sehingga peserta didik yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi mampu 

mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki sebagai bekal 

berwirausaha. 

Keberadaan program keterampilan di MAN Kembangsawit, 

Kebonsari, Madiun telah memberikan andil yang cukup baik terhadap 

kelangsungan dan keberadaan lembaga ini. Menurut bu Laela selaku guru tata 

busana mengatakan  keterampilan tata busana telah mengikuti lomba yang 

diadakan radar Madiun bertempat di Sriratu walaupun hanya juara harapan.10
  

Menurut bu Nur kegiatan tata busana juga membantu kegiatan ekstrakurikuler 

lain dalam perlombaan, dalam lomba fashion carnival misalnya MAN 

                                                           
9
  Lihat pada Transkip Wawancara dalam lampiran skripsi ini. Koding: 01/3-W/25/03/2015 

10
 Lihat pada Transkip Wawancara dalam lampiran skripsi ini. Koding: 03/1-W/23/03/2015 
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Kembangsawit mendapat juara satu.  Selain itu, dalam madrasah yang dikenal 

dengan sekolah bercirikan agama tetap mengajarkan keterampilan-

keterampilan yang nantinya akan menjadi bekal peserta didik setelah lulus. 

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal itu dengan 

judul “Peningkatan Keterampilan Wirausaha melalui Keterampilan Tata 

Busana dan Relevansinya dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di 

MAN Kembangsawit Kebonsari Madiun” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada 

pelaksanaan peningkatan keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata 

busana, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan keterampilan tata 

busana serta relevansinya dengan standar kompetensi lulusan (SKL) di MAN 

Kembangsawit Kebonsari Madiun 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang  masalah di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan peningkatan keterampilan wirausaha melalui 

keterampilan tata busana pada siswa di MAN Kembangsawit, Kebonsari, 

Madiun? 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peningkatan 

keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata busana pada siswa di 

MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun? 

3. Bagaimana relevansi keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata 

busana dengan standar kompetensi lulusan (SKL) di MAN Kembangsawit, 

Kebonsari, Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan peningkatan keterampilan 

wirausaha melalui keterampilan tata busana pada siswa di MAN 

Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan peningkatan keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata 

busana pada siswa di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan relevansi keterampilan wirausaha 

melalui keterampilan tata busana dengan standar kompetensi lulusan (SKL) 

di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 
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Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keterampilan wirausaha 

siswa melalui keterampilan tata busana di MAN Kembangsawit Kebonsari 

Madiun. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Kepala Madrasah. Memberikan kontribusi secara praktis dalam 

menjadikan lembaga pendidikan yang berkualitas serta dapat 

menentukan langkah-langkah yang tepat dan lebih unggul dalam 

mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berdaya guna di masyarakat. 

b. Bagi Guru MAN. Sebagai bahan untuk penyusunan rencana 

pembelajaran yang lebih bermanfaat secara praktis bagi siswa. 

c. Bagi Siswa MAN. Sebagai konsep pendidikan  yang menarik dan 

berkesan dengan adanya keterampilan tata busana yang proses 

pembelajarannya secara praktek. 

d. Bagi Penulis. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih 

mendalam keilmuan tentang keterampilan wirausaha melalui 

keterampilan tata busana bagi siswa di MAN Kembangsawit, Kebonsari, 

Madiun. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.11 Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan 

peneliti adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis 

fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi 

atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak 

bidang.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai aktor 

sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagi 

instrumen kunci.12 Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.13
 Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh, peneliti 

berpartisipasi untuk mengungkapkan sesuatu yang belum diketahui hingga 

data tersebut lengkap. Kehadiran peneliti disini untuk mewawancarai, 

mengambil dokumentasi dan lain sebagainya untuk memperoleh data yang 

selengkap- lengkapnya. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di MAN Kembangsawit, Kebonsari, 

Madiun. Penelitian dilaksanakan berdasarkan penyesuain dengan topik 

penelitian yaitu peningkatan keterampilan wirausaha melalui keterampilan 

                                                           
11

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 

2000), 3. 
12

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), 1. 
13

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 177. 
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tata busana dan relevansinya dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana fakta dapat diperoleh.
14

 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain 

sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber 

data utama yaitu hasil wawancara dengan beberapa pihak dan observasi 

yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan sumber dan data tertulis, 

foto, serta hal-hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode wawancara dan observasi. 

Adapun sumber data di atas mengungkap tentang: 

a.  Sumber data utama, yaitu person atau orang yang berlaku sebagai 

informan, meliputi kepala madrasah, waka kurikulum, guru BK, guru 

keterampilan tata busana dan beberapa peserta didik yang mengikuti 

kegiatan tata busana.  

b.  Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis yaitu 

dokumentasi dan semua buku-buku yang relevan. 

   Berkenaan dengan tujuan penelitian kualitatif, maka dalam 

prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan 

informan kunci tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus 

penelitian. Untuk memilih sampel (dalam hal ini informan kunci) lebih 

                                                           
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 114. 
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tepat digunakan secara sengaja (purposive sampling).
15

 Purposive 

sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang 

benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik 

penelitian kita.
16

 

  Sampai dengan berakhirnya pengumpulan informasi, umumnya 

terdapat tiga tahap pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

pertama, Pemilihan sampel awal, apakah itu informan (untuk 

diwawancarai) atau suatu situasi sosial (untuk diobservasi) yang terkait 

dengan fokus penelitian. Kedua, pemilihan sampel lanjutan guna 

memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang 

mungkin ada. Ketiga, menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana 

dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi. Dalam 

menempuh tiga tahapan tersebut, prosedur pemilihan sample dalam 

penelitian kualitatif yang lazim digunakan adalah melalui teknik 

snowball sampling.
17

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 

53. 
16

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analilis Isi dan Analisis Data 

Sekunder ( Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2012), 79. 
17

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 

53-54. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada penelitian kualitatif  meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi.
18

 Teknik ini penting digunakan, 

sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara 

baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara 

mendalam dan observasi mendalam pada latar dimana fenomena tersebut 

berlangsung. Di samping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). 

a. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
19

Teknik ini dilakukan dengan cara 

mewawancarai atau menanyakan secara langsung kepada informan 

yang bersangkutan. Dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

tentang responden atau informasi tentang orang lain.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

bisa terkumpul semaksimal mungkin. Informan adalah orang yang 

mempunyai informasi-informasi pokok yang memberikan keterangan 

                                                           
18

 Ibid., 38. 
19

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 72. 
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kepada peneliti. Orang-orang yang akan menjadi informan tersebut 

adalah: 

1) Drs. H. Ahmad Yani Mustofa, M. Pd.I selaku kepala MAN 

Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. 

2) Drs. Muhson Taufik M. Si selaku waka kurikulum di MAN 

Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. 

3)  Nur Wakidah S. Pd selaku guru BK di MAN Kembangsawit, 

Kebonsari, Madiun. 

4) Lailatul Mahfudoh S. Pd selaku guru keterampilan tata busana di 

MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. 

b. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian.
20

Dalam penelitian kualitatif fokus 

penelitian akan terus berkembang selama kegiatan penelitian 

berlangsung. Hasil penelitian ini dicatat  dalam catatan lapangan, 

sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangan penting dalam 

penelitian kualitatif.
21

 Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada 

aktifitas yang berhubungan dengan keterampilan wirausaha siswa 

melalui bidang tata busana di MAN Kembangsawit, Kebonsari, 

Madiun. 

 

                                                           
20

 S. Margono, Metodologi Pedidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 2. 
21

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 154. 
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c. Dokumentasi 

Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya 

monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara 

ini akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau 

karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Dokumentasi ini 

digunakan untuk mendapatkan data dengan jalan menyelidiki 

dokumen. Dokumen tidak hanya digunakan sebagai bahan penelitian 

yang bersifat sejarah saja, tetapi juga bisa digunakan pada penelitian 

yang lain atau yang bersifat masa sekarang. 
22

 Teknik ini digunakan 

dalam penelitian untuk memperoleh data tentang letak geografis 

madrasah, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana serta 

data tentang keterampilan wirausaha siswa melalui bidang tata busana 

di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

                                                           
22

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005),  334.  
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sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data 

meliputi data reduction, data display, dan conclusion.
23

 Adapun langkah-

langkah analisisnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Langkah-langkah analisis data 

a. Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data 

yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Dalam penelitian ini data yang akan direduksi adalah data-

data hasil observasi, wawancara serta hasil penelitian yang dilakukan 

di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun. 

b. Mendisplay data adalah menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik. Dalam hal ini, 

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah 

                                                           
23

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2005), 337. 

Pengumpulan 

data 

Penyajian data 

Reduksi data 

 

Kesimpulan-

kesimpulan penarikan/ 
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memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

c. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (konklusi). Adalah analisis data yang terus-menerus baik 

selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan 

yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. Menurut Miles dan 

Huberman kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan  berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dapat 

dicari dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan 

pribadi. 

c. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat atau pandangan orang yang berpendidikan tinggi, orang biasa 

atau pemerintah. 

d. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan.
24

 

8. Tahap-tahap dan Rancangan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis 

peristiwa-peristiwa yang diamati kemudian menganalisa data lapangan 

secara intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai. 

c. Tahap analisisis data yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. Pada tahap ini peneliti 

menuangkan hasil penelitian ke dalam suatu bentuk laporan penelitian 

yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca. 

                                                           
24

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. 177-178. 
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karya 

ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi 

dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan 

erat dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini akan menguraikan latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian (pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data) dan sistematika pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI, sebagai pedoman umum yang digunakan 

untuk landasan dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari 

konsep keterampilan kewirausahaan, tata busana, dan standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). 

BAB III TEMUAN PENELITIAN, bab ini berisi gambaran umum lokasi 

penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya MAN Kembangsawit, 

letak geografi, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru dan 

murid, sarana prasarana dan kurikulum di MAN Kembangsawit, 

Kebonsari, Madiun. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi tentang pelaksanaan peningkatan 

keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata busana, faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan peningkatan keterampilan 

wirausaha melalui keterampilan tata busana, relevansi keterampilan 
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wirausaha melalui keterampilan tata busana dengan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) di MAN Kembangsawit, Kebonsari, 

Madiun. 

BAB V  PENUTUP, berisi tentang penutup meliputi  kesimpulan penelitian 

dan saran. 

  



21 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Wirausaha 

a. Pengertian Wirausaha 

Melihat dari asal kata, wirausaha berasal dari dua kata, yaitu 

wira dan usaha. Kata wira berarti manusia yang unggul, teladan, 

berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan/pendekar kemajuan, 

memiliki keagungan watak. Sedangkan usaha artinya upaya menuju 

tujuan yang diinginkan.
25

 

Kewirausahaan disebut juga dengan enterpreneurship. Kata 

enterpreneurship berasal dari bahasa Perancis, entreprendre, yang 

berati berusaha atau pengusahaan (undertake). Dalam konteks bisnis 

berarti memulai suatu usaha.
26

 Sementara itu, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia mengartikan wirausaha sebagai “ Orang pandai atau 

berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, 

menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya 

serta mengatur pemodalan operasinya”.27
 

Menurut Lantip Susilowati dalam bukunya bisnis 

kewirausahaan, kewirausahaan adalah kesatuan terpadu dari 

                                                           
25

 Emzir, Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah ( Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2010), 88. 
26

 Winarno, Pengembangan Sikap Entrepreneurship & Intrapreneurship ( Jakarta: PT 

Indeks, 2011), 8. 
27

 Ibid., 
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semangat, nilai-nilai, dan prinsip serta sikap, kuat, seni, dan tindakan 

nyata yang sangat perlu, tepat dan unggul dalam menangani dan 

mengembangkan perusahaan atau kegiatan lain yang mengarah pada 

pelayanan terbaik kepada langganan dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan termasuk masyarakat, bangsa dan negara.
28

 

Menurut Drucker yang dikutip oleh Mustofa Kamil, “ 

Kewirausahaan akan tampak menjadi sifat, watak, dan ciri-ciri yang 

melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk 

mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan 

dapat mengembangkannya”. Lebih lanjut Drucker mengemukakan 

bahwa kewirausahaan adalah “ Ability to create the new and 

different”, suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dan berbeda.
29

 

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan 

ekonomi dan fungsinya adalah melakukan inovasi atau kombinasi-

kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi. Wirausaha melakukan 

sebuah proses untuk menghasilkan suatu nilai tambah guna 

menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Untuk itu keterampilan 

wirausaha berintikan kreativitas.
30

 

Dalam pembahasan ini kewirausahaan diartikan sebagai 

keterampilan sehingga dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan 

                                                           
28

 Lantip Susilowati, Bisnis Kewirausahaan ( Yogyakarta: Teras, 2013), 2. 
29

 Mustofa Kamil, Model Penelitian dan Pelatihan Konsep dan Aplikasi ( Bandung: 

Alfabeta, 2010), 118. 
30

 Hendro, Dasar-dasar Kewirausahaan (Jakarta: Erlangga, 2011), 29. 
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(entrepreneurship) adalah suatu proses penerapan kreativitas dan 

inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang 

untuk memperbaiki kehidupan, serta suatu nilai yang diperlukan 

untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha.
31

 

b. Karakteristik Kewirausahaan 

Secara umum dapat dikatakan bahwa manusia wirausaha 

orang yang memiliki potensi untuk berprestasi. Mereka senantiasa 

memiliki motivasi yang besar untuk maju berprestasi dan 

berkepribadian yang kuat.
32

 

Adapun karakteristik dari kewirausahaan adalah: 

1) Percaya diri. Kepercayaan merupakan suatu paduan sikap dan 

keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. 

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Percaya diri dan 

mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan 

melalui usaha yang dilaksanakan. 

2) Berani mengambil resiko. Keberanian mengambil resiko adalah 

kesiapan menerima resiko atau akibat yang mungkin timbul dari 

tindakan yang dilakukan. Kemauan dan kemampuan mengambil 

resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. 

                                                           
31

 Winarno, Pengembangan Sikap Entrepreneurship & Intrapreneurship, 14. 
32

 Wasty Soemanto, Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996), 45.  
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Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar 

memulai/ berinisiatif.
33

 

3) Berorientasi pada tugas dan hasil. Merupakan kemampuan untuk 

mewujudkan gagasan menjadi tindakan nyata. Hal ini berarti 

mendidik dan mengajarkan pada peserta didik bagaimana 

mereka menjadi seseorang yang memiliki daya imajinatif tinggi 

yang dapat diwujudkan menjadi sesuatu yang luar biasa.
34

 

4) Kepemimpinan. Kemampuan mengarahkan dan mengajak 

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan 

berpegang pada asas-asas kepemimpinan yang berbudaya.
35

 

c. Tujuan Kewirausahaan 

Pada dasarnya wirausaha adalah orang-orang yang 

memutuskan untuk terlibat secara aktif dalam proses melakukan 

sesuatu yang baru (kreatif) dan sesuatu yang berbeda (inovatif) 

dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi individu dan 

memberikan nilai tambah kepada masyarakat.
36

 

Di dalam kewirausahaan peserta didik diajari dan ditanamkan 

sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis, agar mereka menjadi 

seorang wirausaha yang berbakat. Adapun tujuan dari 

kewirausahaan: 
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 Mustofa Kamil, Model Penelitian dan Pelatihan Konsep dan Aplikasi , 125. 
34
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1) Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas 

2) Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha 

untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

3) Membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan 

kewirausahaaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang 

mampu, handal, dan unggul. 

4) Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan 

yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat.
37

 

Selain tujuan  yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa 

tujuan lain dalam berwirausaha, yaitu: 

1) Profit 

2) Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

3) Pertumbuhan perusahaan 

4) Tanggung jawab sosial
38

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang yang bekerja, 

apapun jenis pekerjaannya pasti mengharap penghasilan. 

Penghasilan yang diperoleh merupakan kompensasi dari tenaga, 

waktu dan pikiran yang dikeluarkan. Bagi orang yang berwirausaha 

tidak hanya mendapat penghasilan saja tetapi mendapat keuntungan 

atau profit.
39
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Meskipun kelangsungan  hidup perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan dan tanggung jawab sosial merupakan tujuan yang 

penting, profit memegang peranan yang lebih penting dalam 

wirausaha. Profit dapat dipandang dari dua sisi, yaitu keuntungan 

bisnis dan keuntungan ekonomis. Keuntungan bisnis merupakan 

selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Yaitu selisih antara 

harga jual dengan semua biaya produksi dan penjualan produk 

termasuk pajak. Kesuksesan organisasi wirausaha dalam 

menghasilkan keuntungan karena produk dan jasa mereka secara 

efektif dalam memenuhi kebutuhan dan permintaaan konsumen.
40

 

Jadi keempat tujuan bisnis ini dibutuhkan karena 

keuntungan perusahaan digunakan untuk mempertahankan hidup 

perusahaan dan menumbuh kembangkan perusahaan serta 

merupakan bukti tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk 

memberikan  lapangan pekerjaan kepada masyarakat. 

 Lembaga pendidikan dapat memerankan peran penting 

dalam menumbuhkan jiwa wirausaha bagi anak didiknya. Melalui 

kegiatan pengembangan wawasan hingga terjun langsung dalam 

praktek.  Kegiatan usaha di sekolahnya maka kesempatan belajar 

(langsung) dapat diberikan bagi pemuda usia produktif agar 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

menumbuhkembangkan jiwa. 
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d. Nilai-Nilai Kewirausahaan 

Dalam entrepreneurship ada nilai-nilai yang terkait di 

dalamnya antara lain: 

1) Ekonomi sejahtera 

Ekonomi sejahtera atau kemapanan ekonomi sangat 

mempengaruhi kehidupan seseorang. Ekonomi yang mapan 

mampu memberi kesempatan kepada seseorang untuk meraih 

yang terbaik. Ekonomi sejahtera salah satunya ditandai dengan 

kecukupan dalam hal urusan harta atau materi. Dalam 

menjalani hidup di dunia ini harta memang bukan segala-

galanya tetapi pengalaman hidup mengajarkan ternyata segala-

galanya di dunia ini membutuhkan harta. Untuk meraih hidup 

sejahtera yang ditandai dengan kemapanan dibidang ekonomi 

jalan yang harus ditempuh dengan memperbanyak amal sholeh 

dan doa atau pendekatan kepada Allah Swt.  

Allah berfirman dalam QS. An Nahl ayat 97 

                       
 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri 

Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.”41
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 al-Qur’an, 16: 97. 
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Pada ayat di atas terdapat dua hal yang berkaitan, 

mempunyai hubungan sebab akibat. Lahir dan terwujudnya 

ekonomi sejahtera disebabkan oleh adanya amal baik, karya 

baik. Dengan demikian maka ekonomi sejahtera bukan 

terwujud karena faktor kebetulan, nasib, keberuntungan tetapi 

benar-benar diupayakan melalui sebuah usaha yang baik, kerja 

sungguh-sungguh. Usaha yang baik, kerja yang sungguh-

sungguh merupakan bagian dari jiwa dan perilaku 

entrepreneurship.
42

 

2) Ekspresi diri 

Manusia diciptakan Allah dengan banyak potensi salah 

satu potensi terbesar yang dimiliki manusia adalah akal 

pikiran. Dengan akal pikiran seseorang bisa berfikir, berkreasi 

sehingga hidup menjadi dinamis. Kreasi seseorang merupakan 

harga dari pribadinya artinya semakin banyak seseorang 

berkreasi maka semakin mahal harga dirinya. Semakin 

maksimal seseorang mengfungsikan daya yang dimiliki maka 

semakin mudah mereka mengekspresikan dirinya dalam 

bentuk karya yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi 

orang lain. Dengan kreasi dan karya yang dihasilkan maka 

seseorang memiliki harga yang tinggi.
43
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3) Empati sesama 

Empati sesama maksudnya mempunyai kepedulian 

kepada orang lain artinya mau berbagi apa yang dimiliki untuk 

orang lain yang membutuhkan. Empati kandungannya lebih 

besar dan mendalam dibandingkan dengan simpati. Dalam 

empati terdapat action, wujud nyata dalam bentuk pemberian, 

baik berupa materi atau maupun berupa perbuatan tidak hanya 

berupa ucapan atau sikap yang semu. 

Entrepreneur benar-benar memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin dan mengembangkan potensi yang dimiliki 

semaksimal mungkin. Dengan cara seperti inilah seorang 

entrepreuner mampu mewujudkan ekonomi mapan dan pada 

gilirannya mampu mewujudkan empati sesama. Tanpa 

ekonomi mapan sulit untuk dapat melakukan empati sesama 

dalam kaitannya dengan bantuan materi atau uang.
44

 

2. Tata Busana 

a. Pengertian 

Busana berasal dari bahasa Sansekerta “Bhusana” yang berati 

pakaian. Busana merupakan segala sesuatu (bahan) yang dipakai 

manusia mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. 

Pada zaman pra sejarah, manusia belum mengenal busana 

seperti sekarang. Manusia memakai kulit binatang, tumbuh- tumbuhan 
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untuk menutupi tubuh mereka. Manusia purba yang hidup di daerah 

dingin menutupi tubuhnya dengan kulit binatang, misalnya kulit 

domba yang berbulu tebal. Sedangkan manusia purba yang hidup di 

daerah panas, melindungi tubuh mereka dengan memanfaatkan kulit 

pepohonan yang direndam terlebih dahulu lalu dipukul-pukul dan 

dikeringkan. Selain itu mereka juga menggunakan dedaunan dan 

rumput. 

Manusia purba sudah mengenal penggunaan asesoris, mereka 

menggunakan kerang, biji-bijian, dan taring binatang yang disusun 

sedemikian rupa menjadi asesoris seperti kalung, gelang, dll. 

Pemakaian asesoris pada jaman purba lebih ditekankan kepada fungsi 

kepercayaan atau mistis. Menurut kepercayaan mereka, dengan 

memakai benda-benda tersebut dapat menunjukkan kekuatan atau 

keberanian dalam melindungi diri dari roh-roh jahat dan agar selalu 

dihormati. Cara lain yang dilakukan yaitu dengan membubuhkan 

lukisan ditubuh mereka yang dikenal dengan “tattoo”. 

Perkembangan bentuk busana mengalami kemajuan yang cukup 

pesat. Dari penggunaan kulit kayu, kulit binatang, dan lain-lain 

manusia akhirnya menemukan teknologi pembuatan kain, yang pada 

awalnya masih sangat sederhana yaitu dengan menggunakan Alat 
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Tenun Bukan Mesin ( ATBM ). Disinilah manusia mengenal busana 

dalam arti yang sebenarnya.
45

 

b. Fungsi busana 

Pada awalnya busana berfungsi hanya untuk melindungi tubuh 

baik dari sinar matahari, cuaca ataupun gigitan serangga. 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi fungsi 

busana dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Dari aspek biologis 

a) Untuk melindungi tubuh dari cuaca  

b) Untuk melindungi tubuh dari sinar matahari 

c) Untuk melindungi tubuh dari gigitan serangga 

d) Untuk menutupi / menyamarkan kekurangan dari si pemakai 

2) Dari aspek psikologis 

Untuk menambah keyakinan dan rasa percaya diri 

3) Aspek sosial 

a) Untuk menutupi aurat 

b) Untuk memenuhi syarat kesusilaan 

c) Untuk menggambarkan adat/budaya 

d) Untuk media informasi 

e) Untuk media informasi non verbal, dapat menyampaikan 

pesan, untuk mengetahui kepribadiannya.
46
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3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

a. Pengertian Standart Kompetensi Lulusan (SKL) 

PERMENDIKNAS No. 23 tahun 2006 merupakan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional tentang “ Standar Kompetensi Lulusan” 

yang telah disahkan penggunaanya pada tanggal 23 Mei tahun 2006, 

yang mencakup Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan 

(SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SKL-

KMP), serta Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD).
47

 

Kompetensi merupakan pengetahuan (kognitif), sikap dan nilai-

nilai (afektif) dan keterampilan (psikomotor) yang diwujudkan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak sehingga mampu menghadapi 

persoalan yang dihadapinya. Sebenarnya kompetensi suatu lulusan 

dapat dikenali atau diketahui melalui sejumlah pencapaian hasil 

belajar dan indikatornya dimana ia dapat diukur dan diamati. 

Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan 

dengan bahan kajian dan bahan ajar secara konstektual.
48

 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan sebagai 

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari 
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satuan pendidikan. Standar kompetensi kelulusan meliputi kompetensi 

untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
49

 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan, sekolah dapat 

mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi pada 

standar isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan melakukan 

inovasi, pengembangan, dan perluasan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan dari masing-masing satuan atau jenjang pendidikan.
50

 

b. Tujuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama 

pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian 

pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya.
51

 

Kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dijabarkan sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional yang mencakup aspek 

pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan, kecakapan hidup, 

kemandirian, kreativitas, kesehatan, akhlaq-keteladanan, dan 

kewarganegaraan. Semua komponen dan tujuan pendidikan nasional 

harus tercermin dalam kurikulum dan sistem pembelajaran. Sekolah 

berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal agar 
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memiliki kemampuan hidup di masyarakat dan berperan dalam 

menyejahterakan masyarakat.
52

 

c. Ruang Lingkup Standar Kelulusan (SKL) 

1) SKL Satuan Pendidikan SMA/MA/SMALB*/Paket C 

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai 

dengan perkembangan remaja. 

b) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan 

kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya. 

c) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas 

perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya. 

d) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. 

e) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan 

golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. 

f) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan 

secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

g) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif dalam pengambilan keputusan. 

h) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar 

untuk pemberdayaan diri. 
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i) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik. 

j) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan 

masalah kompleks. 

k) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan 

sosial. 

l) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung 

jawab. 

m) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

n) Mengekspresikan  diri melalui kegiatan seni dan budaya. 

o) Mengapresiasi karya seni dan budaya. 

p) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun 

kelompok. 

q) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, 

serta kebersihan lingkungan. 

r) Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. 

s) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam 

pergaulan di masyarakat. 

t) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati 

terhadap orang lain. 
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u) Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah 

secara sistematis dan estetis. 

v) Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, 

dan berbicara dalam bahasa Indonesian dan Inggris. 

w) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 

pendidikan tinggi.
53

 

2) SKL Kelompok Mata Pelajaran 

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) 

terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran: 

a) Agama dan akhlak mulia. 

b) Kewarganegaraan dan kepribadian. 

c) Ilmu pengtahuan dan teknologi. 

d) Estetika. 

e) Jasmani, olah raga,dan kesehatan 

Standar  Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-

KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan 

dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran.
54

 

Adapun Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran 

(SK-KMP) untuk masing-masing satuan pendidikan 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

(1) Agama dan akhlak mulia SMA/MA/SMALB*/ Paket C 
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(a) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut 

sesuai dengan perkembangan remaja. 

(b) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, 

golongan sosial ekonomi, dan budaya dalam tatanan 

global. 

(c) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. 

(d) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain 

dalam pergaulan di masyarakat. 

(e) Menghargai adanya perbedaan pendapatdan berempati 

terhadap orang lain. 

(f) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan 

santun melalui berbagai cara termasuk pemanfaatan 

teknologi informasi yang mencerminkan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 

(g) Menjaga kebersihan, kesehatan, ketahanan, dan 

kebugaran jasmani dalam kehidupan sesuai dengan 

tuntunan agama. 

(h) Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan secara bertanggung jawab. 

(2) Kewarganegaraan dan Kepribadian SMA/MA/SMALB*/ 

Paket C 
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(a) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(b) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial, 

hukum dan perundangan. 

(c)  Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, 

golongan sosial ekonomi, dan budaya dalam tatanan 

global. 

(d) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan 

bertanggung jawab. 

(e) Mengembangkan diri secara optimal dengan 

memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki 

kekurangannya. 

(f) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan 

santun melalui berbagai cara termasuk pemanfaatan 

teknologi informasi. 

(g) Menunjukkan kemampuan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan 

pekerjaannya. 

(h) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya 

belajar untuk pemberdayaan diri. 

(i) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis. 
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(j) Berkarya secara kreatif, baik individual maupun 

kelompok. 

(k) Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani. 

(l) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk 

meningkatkan ketakwaan dan memperkuat kepribadian. 

(m) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain 

dalam pergaulan di masyarakat. 

(n) Menghargai adanya perbedaaan pendapat dan 

berempati terhadap orang lain. 

(o) Menunjukkan apresiasi terhadap karya estetika.
55

 

(3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SMA/MA/SMALB*/  

Paket C   

(a) Membangun dan menerapkan informasi, pengetahuan, 

dan teknologi secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

(b) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis,kreatif, 

dan inovatif secara mandiri. 

(c) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya 

belajar untuk pemberdayaan diri. 

(d) Menunjukkan sikap kompetitif, sportif, dan etos kerja 

untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam bidang 

iptek. 
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(e) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan 

memecahkan masalah kompleks. 

(f) Menunjukkan kemampuan menganalisis fenomena 

alamdan sosial sesuai dengan kekhasan daerah masing-

masing. 

(g) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan 

bertanggung jawab. 

(h) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan 

santun melalui berbagai cara termasuk pemanfaatan 

teknologi informasi. 

(i) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis. 

(j) Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, 

menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan 

Inggris. 

(k) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk 

mengikuti pendidikan tinggi. 

(4) Estetika SMA/MA/SMALB*/ Paket C 

(a) Memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi dan 

kreasi seni. 

(b) Menunjukkan apresiasi terhadap karya seni. 

(c) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis karya 

seni. 

(d) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun 

kelompok. 
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(5) Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SMA/MA/SMALB*/ 

Paket C 

(a) Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani. 

(b) Membangun dan menerapkan informasi dan 

pengetahuan potensi lokal untuk menunjang kesehatan, 

ketahanan, dan kebugaran jasmani. 

(c) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik dalam bidang 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
56

 

3) Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran 

a) Standar Kompetensi Mata Pelajaran PAI (Semua Jurusan) 

Standar Kompetensi Standar SMA/MA 1 

1. Memahami ayat-ayat 

Alqur’an yang berkaitan 

dengan fungsi manusia 

sebagai khalifah, demokrasi 

serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

2. Meningkatkan keimanan 

kepada Allah sampai 

qadhadan qadar melalui 

pemahaman terhadap sifat 

dan asmaul husna. 

3. Berperilaku terpuji seperti 

husnuzzhan, taubat dan raja 

dan meninggalkan perilaku 

Diisi dengan SK-MP 

pengembangan/perubahan yang 

dilakukan oleh 

madrasah/sekolah (kolom ini 

tidak berlaku jika madrasah 

masih mencapai SK-MP sesuai 

PP 23 tahun 2006) 
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tercela seperti isyrof, tabzdir 

dan fitnah 

4. Memahami sumber hukum 

Islam dan hukum taklifi 

serta menjelaskan hukum 

muamalah dan hukum 

keluarga dalam Islam 

5. Memahami sejarah Nabi 

Muhammad Saw. pada 

periode Mekkah dan periode 

Madinah serta 

perkembangan Islam di 

Indonesia dan di dunia 

 

b) Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan 

(Semua Jurusan)
57

 

Standar Kompetensi Standar SMA/MA 1 

Diisi standar kompetensi 

mata pelajaran yang ada 

pada Permen 23 Tahun 2006 

Diisi dengan SK-MP 

pengembangan/perubahan yang 

dilakukan oleh 

madrasah/sekolah (kolom ini 

tidak berlaku jika madrasah 

masih mencapai SK-MP sesuai 

PP 23 tahun 2006) 
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c) Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

(Jurusan IPA dan IPS) 

Standar Kompetensi Standar SMA/MA 1 

Diisi standar kompetensi 

mata pelajaran yang ada 

pada Permen 23 Tahun 2006 

Diisi dengan SK-MP 

pengembangan/perubahan yang 

dilakukan oleh 

madrasah/sekolah (kolom ini 

tidak berlaku jika madrasah 

masih mencapai SK-MP sesuai 

PP 23 tahun 2006) 

 

d) Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

(Jurusan Bahasa) 

Standar Kompetensi Standar SMA/MA 1 

Diisi standar kompetensi 

mata pelajaran yang ada 

pada Permen 23 Tahun 2006 

Diisi dengan SK-MP 

pengembangan/perubahan yang 

dilakukan oleh 

madrasah/sekolah (kolom ini 

tidak berlaku jika madrasah 

masih mencapai SK-MP sesuai 

PP 23 tahun 2006) 

 

e) Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris (Jurusan 

IPA dan IPS) 

Standar Kompetensi Standar SMA/MA 1 

Diisi standar kompetensi Diisi dengan SK-MP 
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mata pelajaran yang ada 

pada Permen 23 Tahun 2006 

pengembangan/perubahan yang 

dilakukan oleh 

madrasah/sekolah (kolom ini 

tidak berlaku jika madrasah 

masih mencapai SK-MP sesuai 

PP 23 tahun 2006) 

 

f) Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris (Jurusan 

bahasa) 

Standar Kompetensi Standar SMA/MA 1 

Diisi standar kompetensi 

mata pelajaran yang ada 

pada Permen 23 Tahun 2006 

Diisi dengan SK-MP 

pengembangan/perubahan yang 

dilakukan oleh 

madrasah/sekolah (kolom ini 

tidak berlaku jika madrasah 

masih mencapai SK-MP sesuai 

PP 23 tahun 2006) 

 

g) Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika (Jurusan 

IPA) 

Standar Kompetensi Standar SMA/MA 1 

Diisi standar kompetensi 

mata pelajaran yang ada 

pada Permen 23 Tahun 2006 

Diisi dengan SK-MP 

pengembangan/perubahan yang 

dilakukan oleh 

madrasah/sekolah (kolom ini 

tidak berlaku jika madrasah 

masih mencapai SK-MP sesuai 

PP 23 tahun 2006) 
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h) Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika (Jurusan 

IPS) 

Standar Kompetensi Standar SMA/MA 1 

Diisi standar kompetensi 

mata pelajaran yang ada 

pada Permen 23 Tahun 2006 

Diisi dengan SK-MP 

pengembangan/perubahan yang 

dilakukan oleh 

madrasah/sekolah (kolom ini 

tidak berlaku jika madrasah 

masih mencapai SK-MP sesuai 

PP 23 tahun 2006) 

 

i) Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika (Jurusan 

Bahasa) 

Standar Kompetensi Standar SMA/MA 1 

Diisi standar kompetensi  

mata pelajaran yang ada 

pada Permen 23 Tahun 2006 

Diisi dengan SK-MP 

pengembangan/perubahan yang 

dilakukan oleh 

madrasah/sekolah (kolom ini 

tidak berlaku jika madrasah 

masih mencapai SK-MP sesuai 

PP 23 tahun 2006) 

 

4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan arah 

dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian. Sedangkan dalam merancang kegiatan pembelajaran 
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dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar 

penilaian. Dalam kaitannya dengan KTSP, Depdiknas telah 

menyiapkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

(SKKD) berbagai mata pelajaran untuk dijadikan acuan oleh 

para pelaksana (guru) dalam mengembangkan KTSP pada 

satuan pendidikan masing-masing. 

Dengan demikian, tugas utama guru dalam KTSP adalah 

menjabarkan, menganalisis, mengembangkan indikator, dan 

menyesuaikan SKKD dengan karakteristik dan perkembangan 

peserta didik, situasi dan kondisi sekolah, serta kondisi dan 

kebutuhan daerah. Selanjutnya mengemas hasil analisis terhadap 

SKKD tersebut ke dalam KTSP, yang di dalamnya mencakup 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
58

 

 

B. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian sebelumnya oleh Anik Marliawati (210307147) 

yang menyelesaikan skripsinya pada tahun 2011 dengan penelitian berjudul “ 

Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan  Kewirausahaan Sekolah Di 

SMK Wahid Hasyim Ponorogo”. Dengan hasil penelitian bahwa cara 

pengembangan kewirausahaan  yang dilakukan oleh kepala sekolah di SMK 

Wahid Hasyim Ponorogo menggunakan pengembangan kewirausahaan 

dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan dengan cara mengadakan 

kerjasama dengan beberapa bengkel luar. Implikasi dari pengembangan 
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kewirausahaan sebagai kompetensi kepala sekolah di SMK Wahid Hasyim 

Ponorogo secara umum dapat dirasakan oleh semua pihak sekolah, baik 

kepala sekolah, guru dan peserta didik. 

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Rahayu Nengsih (243052075) 

yang menyelesaikan skripsinya pada tahun 2009 dengan penelitian berjudul “ 

Upaya Guru dan Kepala Sekolah Dalam Penerapan Permendiknas no 23       

Tahun 2006 (Tentang SKL) di MA Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo ”. 

Dengan hasil penelitian, deskripsi guru dan kepala sekolah terhadap 

Permendiknas no 23 Tahun 2006 (Tentang SKL), merupakan salah satu 

wujud perhatian pemerintah dalam dunia kerja. Guru dan kepala sekolah MA 

Al-Mawaddah sangat mendukung dengan adanya Permendiknas no 23 Tahun 

2006 (Tentang SKL) tersebut. Karena mencakup aspek-aspek inti yang 

diperlukan para peserta didik yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, 

dan dapat memacu peserta didik untuk lebih meningkatkan kemampuannya 

untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan guru 

dan kepala sekolah dalam penerapan Permendiknas no 23 Tahun 2006 

(Tentang SKL) di MA Al-Mawaddah yaitu: memberikan jam tambahan di 

luar jam pelajaran kelas, memberi bimbingan, memberikan latihan-latiahan 

(tryout). Serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman guru 

terhadap SKL dengan mengadakan dan mengikutsertakan guru-guru dalam 

pelatihan dan workshop yang diadakan di dalam lembaga maupun di luar 

lembaga. Permasalahan yang dihadapi oleh guru dan kepala sekolah 

dalampenerapan Permendiknas no 23 Tahun 2006 (Tentang SKL)  di MA Al-
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Mawaddah yaitu: kurangnya alokasi waktu jam pelajaran, keterbatasan 

literature dan referensi yang relevan di perpustakaan MA Al-Mawaddah, serta 

kurangnya pemahaman beberapa guru terhadap Permendiknas no 23 Tahun 

2006 (Tentang SKL).  

Persamaan telaah hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah objek kajian penelitian sama dalam lembaga pendidikan formal tingkat 

menengah atas. Sedangkan perbedaannya pada skripsi Anik Marliawati 

(210307147) menekankan pada bidang pengembangan wirausaha kepada 

siswa melalui kerjasama dengan bengkel luar di SMK Wahid Hasyim 

Ponorogo. Pada skripsi Rahayu Nengsih menekankan penerapan 

permendiknas no. 23 th. 2006 tentang SKL di MA Al Mawaddah Coper 

Ponorogo dengan memberikan jam tambahan diluar jam pelajaran kelas, 

memberi bimbingan, memberi latihan-latihan. Sedangkan dalam penelitian ini 

peneliti menekankan pada upaya guru dalam meningkatkan keterampilan 

wirausaha siswa dalam bidang tata busana dan relevansi dengan standar 

kelulusan. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. PENYAJIAN DATA UMUM 

1. Sejarah singkat berdirinya MAN Kembangsawit Kebonsari 

Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Kembangsawit memiliki 

sejarah yang cukup panjang. Cikal bakal lembaga ini diawali dengan 

adanya Pondok Pesantren “ Subulul Hudaa “ dibawah pimpinan K.H 

Munirul Ichwan (alm), berlokasi di Dukuh Kembangsawit Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Diawal pendiriannya, 

Madrasah ini merupakan lembaga non formal dan melaksanakan 

pendidikan khususnya untuk mempelajari/mendalami ajaran Islam dengan 

system tradisional pondok pesantren. 

Pada tanggal 23 Agustus 1954, tokoh – tokoh dan pengasuh dari 

pondok pesantren “ Subulul Hudaa “ diantaranya KH. Munirul Ichwan ( 

ayah mertua bapak Tafrikhan S,Ag, M. Si /Kasubag.TU Kandepag. 

Kab.Madiun) , KH. Achsani (ayah kandung bapak Drs. Munif Ahsani), 

KH. Mufti dan Kyai Dardiri mempelopori berdirinya lembaga pendidikan 

formal di lingkungan pondok, dan berhasil mendirikan Madrasah 

Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah “ Salafiyah “. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kehendak 

masyarakat dan orientasi memajukan institusi pendidikan ini, maka 

pengurus yayasan Subulul Hudaa mengajukan permohonan kepada 
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pemerintah melalui Departemen Agama RI agar Madrasah Tsanawiyah 

dan Madrasah Aliyah “ Salafiyah “ dijadikan lembaga pendidikan negeri / 

yang dikelola oleh pemerintah dengan SK Nomor 39 Tahun 1968, pada 

tanggal 2 Maret 1968. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 

Agama,  pada tahun 1979 nama MAAIN berubah menjadi  Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Kembangsawit, mengambil nama dukuh 

keberadaan pondok pesantren tersebut, karena tradisi orang jawa pada 

umumnya dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya, sebutan pondok 

pesantren mesti mengacu dan melekat pada nama lokasi daerah/ wilayah 

dimana pondok pesantren tersebut berada sehingga masyarakat sering 

menyebut nama pondok Subulul Hudaa dengan sebutan Pondok 

Kembangsawit.  

Pada tahun 1985 MAN Kembangawit mendapat proyek pengadaan 

tanah yang pertamakali dengan lokasi terpisah dari Pondok Pesantren 

Subulul Huda dukuh Kembangsawit, Desa Rejosari, Kecamatan 

Kebonsari, Kabupaten Madiun yaitu satu lokasi hamparan tanah diatas dua 

wilayah teritorial yang berbeda, dukuh Sukorejo, desa Kedondong dan 

dukuh Serut Sewu desa Rejosari. Kedua wilayah teritori tersebut masih 

dalam satu wilayah Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.
59

 

Dibawah ini disajikan nama-nama kepala MAN Kembangsawit, 

Kebonsari, Madiun yang telah berjasa mengantarkan madrasah yang 
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mengalami perkembangan pesat sampai saat ini. Periodeisasi kepala MAN 

Kembangsawit, Kebonsari, Madiun yaitu: 

a. K.H. Munirul Ikhwan    1968 – 1980 

b. Ahmad Teguh MZ    1980 – 1988 

c. Hadi Shofwan     1988 – 1992 

d. Drs. Soeparno     1992 – 1994 

e. H. Wasit, SH     1995 – 2000 

f. Drs. H. Farchan                2000 – 2003 

g. Drs. H. Farid Ma’ruf    2003 – 2007 

h. Drs. Munif Ahsani    2007 – 2012 

i. Drs. Ah. Yani Musthofa,M.Pd.I  2012 - sekarang
60

 

2. Letak Geografis 

Berdasarkan hasil dokumentasi, MAN Kembangsawit menempati 

area yang strategis di tepi jalur utama akses jalan kecamatan Kebonsari 

dengan tipologi jalan kelas III A yang membentang dari arah timur 

(pertigaan uteran/ jalan raya Ponorogo Madiun)  ke barat (Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan) sekaligus pintu keluar masuk 

masyarakat Kabupaten Magetan ke wilayah Kabupaten Madiun. Area 

median sepanjang 2 km  sejalur jalan ini berjajar bangunan perkantoran 

institusi pemerintah tingkat kecamatan, salah satunya MAN 
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Kembangsawit, sehingga keberadaannya mudah terakses oleh semua 

elemen masyarakat pengguna pendidikan.
61

 

3. Visi dan Misi  

a. Visi 

Berprestasi, Kompetitif, dan Terampil berlandaskan Imtaq 

Indikator Visi  :  

1) Unggul dalam peningkatan Nilai UN 

2) Memiliki daya saing dalam memasuki PTN 

3) Unggul dalam prestasi olimpiade sains . 

4) Memilki kemampuan dalam berkomunikasi dengan Bahasa 

Inggris dan Bahasa Arab 

5) Unggulan dalam prestasi olahraga  

6) Unggul dalam prestasi kesenian.  

7) Unggul dalam prestasi ekstra kurikuler  

8) Memiliki kepedulian terhadap upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

9) Unggul dalam prestasi keterampilan  

10) Unggul dalam pelayanan terhadap pelanggan  

11) Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan   

12) Unggul dalam penghayatan dan pengamalan ajaran Islam  

b. Misi 

1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar  
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2) Melaksanakan bimbingan secara intensif untuk menghadapi 

SBMPTN  

3) Melaksanakan bimbingan secara intensif untuk menghadapi 

olimpiade sains  

4) Meningkatkan proses pembelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa 

Arab  

5) Meningkatkan prestasi olahraga yang terdiri dari ; futsal, bola 

volly, catur, atletik dan tenis meja  

6) Meningkatkan prestasi kesenian yang terdiri dari ; seni lukis, seni 

teater, seni batik, seni musik dan seni baca Al Quran  

7) Meningkatkan proses pembinaan bidang kepramukaan, PMR, 

UKS dan KIR 

8) Meningkatkan Proses bimbingan dibidang keterampilan yang 

terdiri dari : Komputer, Otomotif, Perikanan, Tata Boga dan 

Menjahit  

9) Mengembangkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

10) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan 

11)  Mengembangkan sikap kepekaan terhadap lingkungan  

12)  Meningkatkan proses pembinaan penghayatan dan pengamalan 

Islam dalam kehidupan sehari-hari 
62
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4. Keadaan Guru dan Siswa 

Keadaan guru di MAN Kembangsawit dapat dikatakan sudah 

memadai, jumlah tenaga pendidik di madrasah terdapat empat puluh lima 

orang. Delapan belas diantaranya laki-laki dan dua puluh tiga perempuan. 

Latar belakang pendidikan terakhir rata-rata adalah strata I sedangkan 

yang strata II hanya tujuh orang. Tenaga pendidik yang ada dapat 

dikatakan berkompeten karena ijasah yang dimiliki sesuai dengan 

kompetensi yang diajarkan. Sedangkan untuk tenaga kependidikan 

berjumlah dua belas orang,  lima orang  diantaranya pendidikan terakhir 

strata I, dua orang diploma III, empat orang SMA sederajat dan satu orang 

strata II yang menjabat sebagai kepala tata usaha.
63

 

Keadaan peserta didik di MAN Kembangsawit dalam lima tahun 

terakhir berjumlah 2.361 orang. Peserta didik untuk tahun terakhir tahun 

2014/2015 berjumlah 480 orang, 160 orang kelas X, 167 orang kelas XI 

dan 153 orang kelas XII. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan guru dan 

siswa yang ada di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun dapat dilihat 

pada transkip dokumentasi terlampir dalam skripsi ini.
64

 

5. Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang dapat 

menentukan keberhasilan dari proses pendidikan dan pengajaran. Dengan 

adanya sarana dan  prasarana yang lengkap maka proses pendidikan dan 
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pengajaran akan berjalan dengan lancar. Karena sarana dan prasarana 

merupakan salah satu organ vital bagi sebuah lembaga pendidikan. Sarana 

dan prasarana di MAN Kembangsawit dapat dikatakan memadai walaupun 

belum sepenuhnya dengan adanya ruang kelas, laboratorium serta ruang-

ruang lain untuk mendukung proses pembelajaran. Ruang kelas yang ada 

berjumlah delapan belas, tiga laboratorium, ruang perpustakaan, ruang 

komputer, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang BK, masjid, UKS, 

toilet dsb. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di 

MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun dapat dilihat pada transkip 

dokumentasi terlampir dalam skripsi ini.
65

 

B. PENYAJIAN DATA KHUSUS 

1. Data tentang Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Wirausaha 

melalui Keterampilan Tata Busana pada Siswa di MAN 

Kembangsawit, Kebonsari, Madiun 

Pendidikan keterampilan adalah bimbingan keterampilan yang 

diberikan seseorang untuk mempersiapkan diri dalam bekerja atau 

usaha. Hampir semua kecakapan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, 

kegemaran dan sikap manusia terbentuk, dimodifikasi dan berkembang 

karena belajar. Oleh karena itu keterampilan peserta didik dapat 

dikembangkan atau ditingkatkan melalui pengalaman belajar. Salah satu 

pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik di MAN 

Kembangsawit ialah keterampilan berwirausaha. 
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Menurut Drs. Ahmad Yani Mustofa M. Pd.I selaku kepala 

Madrasah mengatakan bahwa: 

Keterampilan wirausaha adalah sebuah proses yang diajarkan 

kepada peserta didik dalam belajar untuk menemukan peluang 

bisnis yang menghasilkan nilai yang nantinya mampu memulai 

usaha dan memberikan peluang untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan sendiri.
66

 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Drs. Muhson Taufiq M.Si selaku 

waka kurikulum yang mengatakan bahwa: 

Keterampilan yang diajarkan di MAN Kembangsawit meliputi 

lima keterampilan yaitu, tata boga, tata busana, otomotif, 

komputer, dan perikanan yang merupakan mata pelajaran 

wajib akan tetapi peserta didik bebas menentukan salah satu 

dari pilihan yang ada.
67

 

 

Dari keterampilan yang ada meliputi keterampilan tata boga, tata 

busana, otomotif, komputer dan perikanan merupakan pengembangan 

dari muatan lokal. Muatan lokal dimaksudkan untuk mengembangkan 

potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan 

di madrasah, serta mengembangkan potensi madrasah sehingga 

memiliki keunggulan yang kompetitif. Diantara keterampilan yang  ada 

keterampilan tata busana memiliki keunikan tersendiri, karena 

dibutuhkan proses dan sikap terampil untuk menjadikan lembaran kain 

menjadi pakaian. 

Menurut Lailatul Mahfudoh, S.Pd selaku guru tata busana 

mengatakan bahwa: 
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Keterampilan tata busana dilaksanakan sekali dalam setiap 

minggu dua jam pelajaran. Setiap hari senin untuk kelas X, 

selasa pada kelas XI, dan rabu pada kelas XII. Dan 

dilaksanakan pada jam terakhir jam ketujuh dan delapan antara 

jam 12.30-14.00.
68

 

 

Dari sini dapat terlihat bahwa keterampilan yang adadi MAN 

Kembangsawit termasuk keterampilan tata busana rutin dilaksanakan 

seminggu sekali dan berdasarkan pilihan dari peserta didik. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan beberapa peserta didik yang mengikuti 

keterampilan tata busana, mereka mengatakan bahwa: 

Pelaksanaan keterampilan tata busana diperlukan kesabaran 

dan kerja keras, ketekunan karena tanpa itu hasil dari kreasi 

tidak akan memuaskan.
69

 

Dalam keterampilan ini,  materinya berlanjut mulai dari kelas 

X hingga kelas XII, yang diajarkan tentang dasar-dasar dalam 

menjahit, menyulam. Kelas X semester 1 membuat umbul-

umbul, semester 2 membuat sarung bantal. Kemudian pada 

kelas XI semester awal diajarkan untuk membuat rok. Dan 

semester akhir diajarkan membuat baju. Mulai dari cara 

mengukur, membuat pola, memotong kain dan menjahit baju. 

Pada kelas XII diajarkan membuat baju anak-anak karena 

bentuk yang kecil, tidak terlalu rumit dan waktu yang sebentar 

mendekati dengan waktu ujian nasional.
70

 

 

Sebagaimana pendapat yang diungkap di atas bahwa materi 

yang diajarkan dalam keterampilan tata busana selalu berkaitan dan 

berkelanjutan. Materi dasar tata cara menjahit diajarkan pada kelas X 

dan berlanjut pembuatan umbul-umbul, sarung bantal, rok, baju pada 
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kelas XI dan XII. Hal ini juga dipertegas berdasarkan hasil observasi 

sebagaimana dituliskan di bawah ini: 

Kegiatan tata busana yang ada di MAN Kembangsawit 

dilaksanakan seminggu sekali  dengan materi yang sudah 

ditentukan dan berkelanjutan. Langkah pertama dalam 

keterampilan menjahit pakaian adalah mengukur setiap bagian 

dari pakaian yang akan dijahit agar dapat dipakai dengan 

menggunakan meteran jahit. Berikut ini adalah bagian-bagian 

yang harus diukur untuk menjahit pakaian: Lingkar dada 

meteran dilingkarkan sekeliling badan melalui buah 

dada diukur pas lalu + 4cm, Lebar Punggung /pundak diukur 

dari batas tengah kerung lengan kiri sampai kanan, 

Lingkar pinggang diukur sekeliling pinggang +2cm, Lebar 

bahu 

diukur dari lekuk leher sampai pada ujung bahu,,Lingkar 

kerung lengan  diukur sekeliling kerung lengan dari bawah 

ketiak lalu diselakan atau dimasukkan dua jari, Panjang lengan 

pendek diukur dari ujung bahu sampai siku untuk lengan 

pendek, sampai panjang yang dikehendaki untuk lengan 

panjang, panjang baju diukur dari ujung bahu/ pundak sampai 

panjang baju yang dikehendaki. 
71

 

Langkah kedua dan ketiga adalah  membuat dan memotong 

pola. Setelah pola baju yang diinginkan sudah siap, hal 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah memotong pola di 

kain. Gunting bahan tepat pada pola, dan tidak perlu memberi 

kelebihan ukuran pada kain. Langkah yang selanjutnya ialah 

menjahit, Jika kain telah dipotong sesuai dengan pola, hanya 

perlu menjahit kain sesuai dengan contoh baju yang 

diinginkan.
72

 

 

Keterampilan tata busana memang membutuhkan ketelitian, 

keuletan, dan kesabaran yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak 

sebentar. Menurut Nur Wakidah S. Pd selaku guru BK mengatakan: 

Keterampilan tata busana tidaklah mudah, dalam keterampilan 

ini membutuhkan ketelatenan karena mulai dari mengukur, 

memotong pola, menjahit hingga menjadi baju membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan ketelitian. 
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Apabila tidak pasti tidak akan menjadi baju atau busana sesuai 

dengan yang diharapkan.
73

  

Dalam pelaksanaan keterampilan tata busana peserta didik 

harus dipandu dalam setiap langkahnya karena pernah kejadian  

peserta didik tidak menurut sesuai aturan, akhirnya dalam 

memotong pola tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
74

 

 

Dari beberapa pernyataan diatas, pelaksanaan keterampilan 

wirausaha dalam bidang tata busana membutuhkan proses dan waktu 

yang tidak sebentar, dibutuhkan kesabaran dan keuletan untuk 

mengaktualisasikan ide, menciptakan dalam bentuk hasil karya berupa 

busana sesuai dengan yang diharapkan. Proses dalam pelaksanaan 

keterampilan tata busana meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. 

Perencanaan pembelajaran keterampilan tata busana dirancang 

oleh guru. Dalam desain pembelajaran tidak hanya berisi rumusan 

tujuan, akan tetapi juga memuat rancangan materi, penetapan metode 

pembelajaran dan prosedur pembelajaran. Tahap selanjutnya pada 

pelaksanaan, guru melakukan pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada bidang studi keterampilan 

tata busana di kelas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui kesesuaian antara perencanaan pembelajaran yang dibuat 

guru dengan kondisi pelaksanaannya di kelas. Pada tahap terakhir yaitu 

evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan oleh guru 
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merupakan tindakan akhir setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 

Evaluasi dimaksudkan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

siswa setelah proses pembelajaran keterampilan tata busana 

dilaksanakan. Guru melakukan evaluasi dengan cara tertulis, dan 

evaluasi dengan cara praktik langsung dengan memberikan pola desain 

tertentu untuk diselesaikan sesuai dengan langkah kerja yang dilakukan 

pada masing-masing peserta didik. 

 

2. Data tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan 

Peningkatan Keterampilan Wirausaha melalui Keterampilan Tata 

Busana pada Siswa di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun 

Bagi seseorang yang memiliki daya kreativitas yang tinggi akan 

dapat dengan cepat merespon yang telah diajarkan dan menuangkan 

kedalam suatu karya. Dalam pelaksanaan keterampilan wirausaha dalam 

bidang tata busana sudah jelas ada yang namanya faktor pendukung dan 

faktor penghambat. Faktor pendukung dalam keterampilan ini lebih pada 

sarana prasarana yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan Lailatul 

Mahfudoh, S.Pd selaku guru tata busana mengatakan bahwa: 

Faktor pendukung dalam keterampilan tata busana ini telah 

dilengkapi dengan adanya ruang khusus, mesin jahit, dan 

peralatan-peralatan menjahit yang lain. Selain itu, faktor 

pendukung juga berasal dari dalam diri peserta didik, mereka 

sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

ditunjukkan ketika awal pembelajaran mereka membawa 
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desain baju yang telah dilihat di google dan menanyakan cara 

pembuatan dari desain baju tersebut.
75

 

 

Motivasi dalam diri peserta didik memang sangat dibutuhkan 

karena dengan motivasi mampu menciptakan situasi dalam diri untuk  

berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan beberapa siswa sebagai berikut: 

Tata busana merupakan keterampilan yang menyenangkan 

karena kita bisa belajar membuat busana dengan desain yang 

sesuai dengan keinginan.
76

 

Hal yang memotivasi saya mengikuti keterampilan tata busana 

ini, rasa keingintahuan dari dalam diri untuk bisa dan dapat 

membuat suatu karya yaitu busana yang bisa digunakan untuk 

diri sendiri ataupun orang lain.
77

 

Pada awalnya keterampilan tata busana membosankan karena 

saat pertama masuk hanya diisi dengan menulis materi saja 

tetapi setelah praktek menjadi lebih menarik karena keinginan 

kuat saya untuk dapat membuat baju.
78

 

 

Busana merupakan bahan yang digunakan mulai dari kepala 

sampai dengan ujung kaki dan menampilkan keindahan. Busana bisa 

berfungsi sebagai alat untuk memperindah diri. Jika seseorang terampil 

memilih warna, corak, dan model yang disesuaikan dengan pemakai 

maka dengan sendirinya busana itu bisa menciptakan hal-hal positif bagi 

pemakainya. Dalam pelaksanaan keterampilan tata busana tidaklah 

mudah, sering kali peserta didik di MAN Kembangsawit mengalami 
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hambatan, dari hasil wawancara dengan beberapa peserta didik mereka 

mengatakan: 

Hambatan dalam mengikuti keterampilan tata busana terbatas 

pada waktu, waktu yang singkat hanya dua jam sehingga pada 

materi pelajaran yang rumit kurang begitu jelas.
79

 

Saya selalu terlambat dalam mengerjakan tugas, tapi selalu ada 

niat untuk memperbaiki walaupun materinya sulit terutama 

tentang pembuatan pola. Ketika membuat pola ternyata tidak 

semudah yang dibayangkan harus ada perhitungan dan 

kalaupun salah sedikit pasti mempengaruhi proses 

selanjutnya.
80

 

Ketika harus membeli kain sementara harga kain tidak murah 

dan tidak hanya satu jenis sesuai dengan desain yang 

diinginkan.
81

 

Dalam keterampilan tata busana sering kali mesin jahitnya 

rusak dan jumlahnya yang kurang.
82

 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Lailatul Mahfudoh, S.Pd selaku guru 

tata busana mengatakan bahwa: 

Hal yang menjadi penghambat dalam keterampilan tata busana 

terletak pada mesin jahit. Mesin jahit tersedia hanya lima belas 

buah sementara peserta didik lebih dari itu sehingga mereka 

sering bergantian dalam praktek menjahit. Dan seringkali 

mesin jahit rusak karena pada awal pelajaran diajari praktek 

materi dasar cara menjahit agar tidak mundur, dan disinilah 

mesin jahit mnjadi sering bermasalah. Jadi harus 

mendatangkan tukang servis mesin jahit ditiap tahunnya.
83

 

  

Dengan demikian faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan peningkatan keterampilan wirausaha melalui keterampilan 
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tata busana pada siswa di MAN Kembangsawit terletak pada sarana 

prasarana dan motivasi diri peserta didik. 

 

3. Data Relevansi Keterampilan Wirausaha melalui Keterampilan 

Tata Busana dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di MAN 

Kembangsawit, Kebonsari, Madiun 

Bentuk kewirausahaan yang dilaksanakan di MAN 

Kembangsawit mengarah pada keterampilan-keterampilan yang 

diberikan. Program ini merupakan program pendidikan yang 

memberikan bekal kepada anak usia sekolah untuk dapat memiliki 

kecakapan dan mengembangkan keterampilan, sikap kewirausahaan 

serta peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keahlian bidang 

tertentu sebagai bekal bagi peserta didik terutama untuk memasuki dunia 

kerja. Keterampilan-keterampilan yang diberikan diajarkan oleh guru 

yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Keterampilan ini 

diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang memadai.  

Standar Kompetensi Lulusan mencakup Standar Kompetensi 

Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok 

Mata Pelajaran (SKL-KMP), serta Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar (SK-KD). Diantara standar kompetensi tersebut saling berkaitan 

yang mana Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan 

dikembangkan dalam SKL Kelompok Mata Pelajaran dikembangkan 
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lagi pada SKL Mata Pelajaran hingga Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. Keterampilan tata busana termasuk dalam muatan 

lokal jadi untuk SKL Mata  Pelajaran dan SKKD hasil pengembangan 

dari pihak madrasah. Menurut Laila Mahfudoh S. Pd, mengatakan 

bahwa keterampilan tata busana termasuk dalam mata pelajaran muatan 

lokal untuk standar kompetensi lulusan mata pelajaran pengembangan 

dari madrasah karena kurikulum yang digunakan KTSP bergantung pada 

kondisi, keadaan madrasah sendiri. Yang tujuan dari pembelajaran agar 

peserta didik memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta 

pengetahuan sesuai keterampilan yang menjadi pilihan peserta didik. 

Relevansi keterampilan wirausaha dalam kegiatan tata busana 

dengan Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKL-MP) tata 

busana ialah mampu menyiapkan peserta didik untuk memiliki 

kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan busana. 

Peserta didik dibekali keterampilan tata busana agar mampu 

mengembangkan potensi diri setelah lulus dari madrasah. Apalagi 

sebagian besar dari mereka, lulus madrasah banyak yang tidak 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebagaimana yang telah dipaparkan 

Nur Wakidah S. Pd selaku guru BK mengatakan: 

Sekitar 40% peserta didik yang melanjutkan ke Perguruan 

Tinggi. Pada tahun ini meningkat dibanding dari tahun 

sebelumnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa madrasah 

berada di lingkungan pedesaan dan mayoritas pekerjaan 

orangtua adalah petani. Orangtua beranggapan bahwa 

melanjutkan ke Perguruan Tinggi membutuhkan biaya yang 
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besar sehingga enggan untuk membiayai anaknya melanjut ke 

Perguruan Tinggi.84
 

 

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari beberapa siswa 

yang mengatakan: 

Setelah lulus dari madrasah saya ingin kerja untuk membantu 

kedua orang tua dan membiayai adik-adik untuk sekolah. 

Motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sangatlah 

rendah karena orang tua yang tidak mendukung dan saya lebih 

tertarik untuk bekerja. Paling tidak mampu untuk menghidupi 

diri dan tidak menyusahkan orang tua.
85

 

Saya ingin mengembangkan keterampilan yang saya miliki 

setelah lulus madrasah nanti dengan mengikuti kursus, 

sehingga keterampilan tata busana lebih saya kuasai dan bisa 

membuka jasa jahit di rumah.
86

 

 

Sedangkan Lailatul Mahfudoh, S.Pd selaku guru tata busana 

menambahkan bahwa: 

Anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga mampu 

dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki, biasanya 

mereka membuat kerajinan seperti membuat tas, aksesoris 

jilbab untuk dijual.
87

 

 

Keterampilan-keterampilan yang dimiliki peserta didik dapat 

dikatakan sebagai ilmu dasar, mereka bebas untuk mengembangkan  

potensi yang dimiliki sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-

masing. Dari mata pelajaran wajib dan mewajibkan  untuk memilih 

salah satu diantara pilihan keterampilan yang ada sudah   menunjukkan 

minat  dan motivasi awal peserta didik dalam berbisnis.  
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Menurut Drs. Ahmad Yani Mustofa M. Pd.I selaku kepala 

Madrasah mengatakan bahwa: 

Semua hal yang telah diajarkan kembali kepada diri masing-

masing, seberapa besar motivasi diri untuk mengembangkan 

apa yang telah diperoleh. Bapak ibu guru dan pihak sekolah 

hanya sebagai fasilitator. Mata pelajaran keterampilan ini 

hanya sebagai mata pelajaran penunjang, setidaknya pihak 

sekolah sudah mengusahakan yang terbaik untuk membekali 

peserta didik dengan keterampilan-keterampilan yang ada.
88

 

 

Sudah menjadi rahasia umum jika madrasah merupakan sekolah 

yang bercirikan agama. Dengan ilmu-ilmu dasar agama yang telah 

dimiliki mampu menjadikan pondasi diri peserta didik untuk bersikap 

dan berperilaku baik serta diwujudkan dalam mengembangkan  

keterampilan yang dimiliki sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. 

Terkait dengan standar kelulusan di MAN Kembangsawit Drs. Muhson 

Taufiq M.Si selaku waka kurikulum yang mengatakan bahwa: 

Tingkat kelulusan pada tahun ini seratus persen ditentukan 

oleh pihak madrasah atau sekolah. Madrasah mempunyai 

beberapa kriteria-kriteria tertentu terkait dengan standar 

kelulusan. Kriteria yang telah ditentukan bahwa peserta didik 

telah menyelesaikan seluruh pembelajaran dibuktikan dengan 

adanya nilai-nilai raport, nilai sikap harus baik. Nilai UN tidak 

berpengaruh pada kelulusan, ketika nilai UN jelek peserta 

didik dapat memperbaiki ditahun berikutnya. Jadi, madrasah 

mempunyai hak penuh untuk meluluskan atau tidaknya peserta 

didik.
89

 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Nur Wakidah S. Pd selaku guru BK 

mengatakan bahwa: 

                                                           
88

  Lihat pada Transkip Wawancara dalam lampiran skripsi ini. Koding: 01/7-

W/01/04/2015  
89

 Lihat pada Transkip Wawancara dalam lampiran skripsi ini. Koding: 02/2-

W/24/03/2015 



67 

 

 

Sikap juga berpengaruh pada standar kelulusan, ketika sikap 

peserta didik tidak baik guru bisa saja tidak meluluskan peserta 

didik walaupun nilai-nilai raport telah tuntas.
90

 

 

Dari sini dapat terlihat bahwa guru di MAN Kembangsawit 

memaknai kelulusan tidak hanya dari kecerdasan secara kognitif. Sikap 

dan perilaku yang baik juga sangat menentukan, antara sikap dan 

pengetahuan haruslah berjalan seimbang. Ilmu-ilmu agama yang telah 

diajarkan menjadi dasar dan diterapkan dalam bentuk sikap, berperilaku 

di lingkungan tempat berada. 

  

                                                           
90

 Lihat pada Transkip Wawancara dalam lampiran skripsi ini. Koding:  03/3-

W/25/03/2015 



68 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Data tentang Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Wirausaha melalui 

Keterampilan Tata Busana pada Siswa di MAN Kembangsawit, 

Kebonsari, Madiun 

Pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencerdaskan 

anak bangsa sebagai wujud pengembangan dari sumber daya manusia (SDM) 

untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan berkualitas. Peranan 

pendidikan sangat menentukan jati diri anak untuk berpikir, bersikap dan 

bertindak dalam kehidupan secara individu maupun masyarakat. Pendidikan 

merupakan suatu daya dan upaya untuk pengembangan potensi yang dimiliki 

baik individu maupun dalam lingkungan sosial, yang terdiri dari unsur: tujuan 

pendidikan, peserta didik, pendidik, alat pendidikan, lingkungan pendidikan, 

dan proses pendidikan.
91

 Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar 

yang dilakukan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. Tujuan 

dalam pendidikan adalah perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada 

subyek didik setelah mengalami proses pendidikan. Perubahan-perubahan itu 

antara lain perubahan pada tingkah laku individu, kehidupan pribadi individu 
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maupun kehidupan-kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana 

individu itu hidup.
92

  

Pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan 

sekolah dan pendidikan masyarakat. Dalam pendidikan di sekolah tidak heran 

jika orang tua memilihkan sekolah yang berkualitas tinggi diharapkan mampu 

mencerdaskan anak baik dalam ranah afektif, kognitif dan psikomotorik. Oleh 

karena itu, banyak sekolah maupun madrasah yang selalu berupaya untuk 

mengembangkan kualitas diri agar pendidikan lebih maju, unggul dan sesuai 

dengan perkembangan jaman. Sekolah maupun madrasah juga berupaya untuk 

membentuk serta mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi 

manusia yang berakhlak, berbudi luhur serta mampu berkompetensi dalam era 

saat ini. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dianalisis 

bahwa, Madrasah Aliyah Negeri Kembangsawit, Kebonsari, Madiun dalam 

proses pembelajarannya telah mengikutkan mata pelajaran keterampilan. Mata 

pelajaran ini tiada lain sebagai keterampilan dalam berwirausaha yang 

diharapkan mampu membekali peserta didik untuk kehidupan di masyarakat 

setelah lulus dari madrasah. Keterampilan wirausaha merupakan sebuah 

proses yang diajarkan kepada peserta didik dalam belajar untuk menemukan 

peluang bisnis yang menghasilkan nilai yang nantinya mampu memulai usaha 

dan memberikan peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 
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Wirausaha melakukan sebuah proses untuk menghasilkan suatu nilai 

tambah guna menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Untuk itu keterampilan 

wirausaha berintikan kreativitas.
93

 Keterampilan dalam wirausaha itu 

bermacam-macam, salah satu keterampilan wirausaha yang dilaksanakan di 

MAN Kembangsawit ialah keterampilan wirausaha dalam bidang tata busana. 

Keterampilan ini memang membutuhkan kreativitas tersendiri dan 

membutuhkan proses yang tidak sebentar. Keterampilan tata busana 

dilaksanakan sekali dalam setiap minggu dua jam pelajaran. Setiap hari senin 

untuk kelas X, selasa pada kelas XI, dan rabu pada kelas XII. Dan 

dilaksanakan pada jam terakhir jam ketujuh dan delapan antara jam 12.30-

14.00. Untuk strategi pembelajarannya lebih kepada demonstrasi atau praktek. 

Hal ini jelas menunjukkan bahwa kreativitas dalam menciptakan suatu karya 

dilatih secara rutin oleh pendidik kepada peserta didik. 

Pelaksanaan keterampilan tata busana diperlukan kesabaran, kerja 

keras, dan ketekunan karena tanpa itu hasil dari kreasi tidak akan memuaskan.  

Pada dasarnya wirausaha adalah orang-orang yang memutuskan untuk terlibat 

secara aktif dalam proses melakukan sesuatu yang baru (kreatif) dan sesuatu 

yang berbeda (inovatif).
94 

Keterampilan tata busana merupakan kemampuan 

untuk mewujudkan gagasan menjadi tindakan nyata. Hal ini berarti mendidik 

dan mengajarkan pada peserta didik bagaimana mereka menjadi seseorang 
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yang memiliki daya imajinatif tinggi yang dapat diwujudkan menjadi sesuatu 

yang luar biasa.
95

  

Dalam keterampilan tata busana materi yang diajarkan di MAN 

Kembangsawit sudah tentu berkelanjutan dan sesuai dengan prosedur yang 

ada. Dalam menjahit pakaian langkah pertama yang dilakukan adalah 

mengukur setiap bagian dari pakaian yang akan dijahit dengan menggunakan 

meteran jahit. Berikut ini adalah bagian-bagian yang harus diukur untuk 

menjahit pakaian: Lingkar dada meteran dilingkarkan sekeliling badan 

melalui buah dada diukur pas lalu + 4cm, Lebar Punggung /pundak diukur 

dari batas tengah kerung lengan kiri sampai kanan, Lingkar pinggang diukur 

sekeliling pinggang +2cm, lebar bahu diukur dari lekuk leher sampai pada 

ujung bahu, Lingkar kerung lengan diukur sekeliling kerung lengan dari 

bawah ketiak lalu diselakan atau dimasukkan dua jari, Panjang lengan pendek 

diukur dari ujung bahu sampai siku untuk lengan pendek, sampai panjang 

yang dikehendaki untuk lengan panjang, panjang baju diukur dari ujung bahu/ 

pundak sampai panjang baju yang dikehendaki.  Langkah kedua dan ketiga 

adalah  membuat dan memotong pola. Setelah pola baju yang diinginkan 

sudah siap, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memotong pola di 

kain. Gunting bahan tepat pada pola, dan tidak perlu memberi kelebihan 

ukuran pada kain. Langkah yang selanjutnya ialah menjahit, jika kain telah 

dipotong sesuai dengan pola, hanya perlu menjahit kain sesuai dengan contoh 

baju yang diinginkan.  
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Proses dalam pelaksanaan keterampilan tata busana meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran 

keterampilan tata busana dirancang oleh guru. Dalam desain pembelajaran 

tidak hanya berisi rumusan tujuan, akan tetapi juga memuat rancangan materi, 

penetapan metode pembelajaran dan prosedur pembelajaran. Tahap 

selanjutnya pada pelaksanaan, guru melakukan pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada bidang studi keterampilan tata 

busana di kelas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

kesesuaian antara perencanaan pembelajaran yang dibuat guru dengan kondisi 

pelaksanaannya di kelas. Pada tahap terakhir yaitu evaluasi hasil 

pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan oleh guru merupakan tindakan akhir 

setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Evaluasi dimaksudkan untuk 

memperoleh data tentang hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran 

keterampilan tata busana dilaksanakan. Guru melakukan evaluasi dengan cara 

tertulis, dan evaluasi dengan cara praktik langsung dengan memberikan pola 

desain tertentu untuk diselesaikan sesuai dengan langkah kerja yang dilakukan 

pada masing-masing peserta didik. 

Tata busana memang membutuhkan ketelitian, keuletan, dan kesabaran 

karena tidak semua orang mampu melakukan kegiatan ini. Ketika orang lain 

banyak yang berpikir untuk membeli secara langsung busana atau pakaian jadi 

saat itu pula peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan karya busana di kehidupan 

masyarakat. Peserta didik yang mampu menciptakan busana untuk dirinya 
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sendiri sudah tentu memiliki kepuasan dan rasa bangga atas hasil karya yang 

telah diciptakan apalagi ketika mampu membuat busana untuk orang lain. 

Busana memang pada awalnya berfungsi hanya untuk melindungi tubuh baik 

dari sinar matahari dan cuaca. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi fungsi busana menjadi beraneka ragam dilihat dari beberapa aspek,  

bahkan menurut aspek psikologis bahwa busana mampu untuk meningkatkan 

kepercayaan diri seseorang. Selain itu busana juga mampu menutupi segala 

kekurangan yang ada pada pemakai. Busana mampu memikat dan menarik 

orang karena berkembang mengikuti trend masa kini. Tidak heran jika busana 

menjadi hal yang banyak diminati terutama pada wanita.  

Jadi keterampilan tata busana dalam pelaksanaannya dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan dilakukan secara rutin 

dan terlatih untuk menciptakan kreativitas dan inovasi baru dalam bentuk hasil 

karya. 

 

B. Data tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan 

Peningkatan Keterampilan Wirausaha melalui Keterampilan Tata 

Busana pada Siswa di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun 

Keberhasilan suatu usaha ditentukan oleh keyakinan yang kuat akan 

usaha yang telah dilakukan. Begitu juga pada keterampilan tata busana di 

MAN Kembangsawit keberhasilan ditentukan oleh individu masing-masing. 

Bagi peserta didik yang memiliki daya kreativitas tinggi akan dapat dengan 

cepat merespon yang telah diajarkan dan menuangkan ke dalam suatu karya. 
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Keberhasilan dalam keterampilan tata busana masih dalam batas kemampuan 

peserta didik untuk membuat baju sesuai dengan model yang diinginkan. 

Dalam penelitian yang dilakukan peserta didik terlihat antusias dalam 

mengikuti pembelajaran tata busana. Tata busana merupakan keterampilan 

yang menyenangkan karena dapat belajar membuat busana dengan desain 

yang sesuai dengan keinginan. Hal yang memotivasi peserta didik mengikuti 

keterampilan tata busana ini, rasa keingintahuan dari dalam diri untuk bisa dan 

dapat membuat suatu karya yaitu busana yang bisa digunakan untuk diri 

sendiri ataupun orang lain. 

Motivasi diri individu yang cukup besar akan mendorong seseorang 

untuk mencurahkan perhatiannya, hal tersebut akan meningkatkan pula 

seluruh fungsi jiwanya untuk dipusatkan pada kegiatan yang sedang 

dilakukan. Demikian pula halnya dengan pembelajaran tata busana, maka 

peserta didik akan merasa bahwa pembelajaran itu merupakan yang sangat 

penting atau berarti bagi dirinya, sehingga akan berusaha memusatkan seluruh 

perhatiannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar, dan 

dengan senang hati akan melakukannya. 

Dalam pembelajaran apapun termasuk keterampilan tata busana pada 

hakikatnya adalah proses interaksi antara pendidik dengan lingkungannya, 

sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi 

tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal 

yang datang dari dalam diri individu maupun faktor eksternal yang datang dari 
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lingkungan.
96

 Terkait dengan faktor eksternal sebagai pendorong dalam 

keterampilan tata busana kelengkapan alat atau fasilitaslah yang sangat 

berperan penting. Faktor pendukung dalam keterampilan tata busana di MAN 

Kembangsawit ini telah dilengkapi dengan adanya ruang khusus, mesin jahit, 

dan peralatan-peralatan menjahit yang lain.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa 

kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang 

menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan terkait. Sarana prasarana 

sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Setiap mata pelajaran 

memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Semakin lengkap 

dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan 

memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar 

mengajar.
97

 

Keterampilan tata busana tidak selalu berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan, sudah pasti ada kendala atau hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaannya walaupun sudah diminimalisir sedemikian kecil. Sama halnya 

dengan faktor pendukung, bahwa faktor penghambat keterampilan tata busana 

juga berasal dari faktor internal yang datang dari dalam diri individu maupun 

faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Faktor dari dalam diri peserta 

didik misalnya ketika rasa malas muncul, dan berada pada titik jenuh, terbatas 
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pada waktu yang singkat hanya dua jam sehingga pada materi pelajaran yang 

rumit kurang begitu jelas. Sementara faktor eksternal lebih kepada jumlah 

mesin jahit yang terbatas hanya lima belas buah sehingga dalam 

pemakaiannya harus secara bergantian. 

Oleh karena itu, faktor internal maupun eksternal di MAN 

Kembangsawit sangat berkaitan dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan 

keberhasilan keterampilan tata busana. Dibutuhkan motivasi yang kuat dari 

dalam diri peserta didik maupun motivasi dari luar baik dari guru, teman 

maupun motivasi dari orang tua. Peranan guru sebagai motivator ini penting 

artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan 

belajar peserta didik. Selain sebagai motivator guru juga berperan sebagai 

sebagai fasilitator, dalam hal ini guru akan memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar-mengajar, misalnya saja dengan menciptakan 

suasana kegiatan belajar-mengajar yang sedemikian rupa, serasi dengan 

perkembangan peserta didik, sehingga interaksi belajar-mengajar akan 

berlangsung secara efektif.
98

  

Ketika guru menjadi motivator dan mampu memotivasi diri peserta 

didik, peserta didik akan lebih percaya diri dalam mengembangkan potensinya 

untuk belajar dan menciptakan hasil karya. Kepercayaan merupakan suatu 

paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau 

pekerjaan. Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 
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tercapainya setiap keinginan dan harapannya.
99

 Percaya diri merupakan salah 

satu karakteristik dari kewirausahaan, yang harus dimiliki dan ditumbuh 

kembangkan dalam diri peserta didik. Tujuan keterampilan wirausaha dalam 

keterampilan tata busana ini tiada lain peserta didik diajari dan ditanamkan 

sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis, agar mereka menjadi seorang 

wirausaha yang berbakat. Karakteristik kewirausahaan yang lain adalah sikap 

positif, kepribadian yang ulet, pantang menyerah, menjadi contoh bagi yang 

lain, dan tidak mudah puas diri.  

Jadi, keterampilan wirausaha dalam bidang tata busana di MAN 

Kembangsawit bagi siswanya mampu membentuk dan melatih diri peserta 

didiknya berjiwa tangguh, tidak menyerah pada keadaan,  selalu menciptakan 

inovasi dan kreatifitas baru, dan memanfaatkan peluang yang ada. 

 

C. Data Relevansi Keterampilan Wirausaha melalui Keterampilan Tata 

Busana dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di MAN 

Kembangsawit, Kebonsari, Madiun 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia dengan segenap potensi 

yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar menjadi 

makhluk sosial yang adaptif mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan 

alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan sosial 

budaya serta transformatif atau mampu memahami, menterjemahkan, dan 

mengembangkan seluruh pengalaman dan kontak sosialnya dengan 

                                                           
99

  Mustofa Kamil, Model Penelitian dan Pelatihan Konsep dan Aplikasi , 125. 

  



78 

 

 

lingkungan pada masa depan, sehingga mampu mendaya gunakan potensi 

alam di sekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan. Aspek SDM 

menjadi penentu keberhasilan dari semua aspek atau potensi, karena SDM 

sebagai sumber daya penentu dalam kehidupan di masa depan. Sumber daya 

manusia dapat dibentuk kembangkan melalui pendidikan serta pelatihan-

pelatihan atau keterampilan tertentu. Dengan demikian mampu membentuk 

manusia yang  mempunyai SDM  berkualitas. 

Pendidikan dilakukan dalam pendidikan formal maupun non formal, 

dalam pendidikan formal sering disebut dalam pendidikan sekolah. Oleh 

karena itu, sekolah berupaya mengembangkan sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan standar-standar pemerintah. 

Sekolah selalu berupaya mengembangkan potensi yang ada untuk 

mempertahankan eksistensinya dan berdaya saing dengan sekolah-sekolah 

lain. Keterampilan-keterampilan yang dilaksanakan di sekolahan mampu 

membentuk keterampilan kewirausahaan (Entrepreneurship) atau wirausaha 

yang merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa 

visi ke dalam kehidupan.
 
Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara 

yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu.
 
 Hasil akhir dari proses tersebut 

adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidak 

pastian. 

Relevansi keterampilan wirausaha dalam kegiatan tata busana dengan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) khususnya pada SKL Mata Pelajaran 

keterampilan tata busana di MAN Kembangsawit ialah mampu menyiapkan 
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peserta didik untuk memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan 

dalam pembuatan busana. Sedangkan untuk SK-KD peserta didik mampu 

mengapresiasikan dan mengekspresikan keterampilan tata busana pada rok, 

baju. Selain dibekali dengan ilmu-ilmu agama sebagai ciri khas dari madrasah 

peserta didik juga dibekali keterampilan tata busana yang diharapkan mampu 

mengembangkan potensi diri setelah lulus dari madrasah.  Keterampilan-

keterampilan yang dimiliki peserta didik dapat dikatakan sebagai ilmu dasar, 

mereka bebas untuk mengembangkan  potensi yang dimiliki sesuai dengan 

kemauan dan kemampuan masing-masing. Peserta didik mengembangkan 

keterampilan yang dimiliki setelah lulus madrasah nanti dengan mengikuti 

kursus, sehingga keterampilan tata busana lebih dikuasai dan bisa membuka 

jasa jahit di rumah. 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan sebagai pedoman 

penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 

Standar kompetensi kelulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata 

pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
100

 Tingkat kelulusan di MAN 

Kembangsawit pada tahun ini seratus persen ditentukan oleh pihak madrasah 

atau sekolah. Madrasah mempunyai beberapa kriteria-kriteria tertentu terkait 

dengan standar kelulusan. Kriteria yang telah ditentukan bahwa peserta didik 

telah menyelesaikan seluruh pembelajaran dibuktikan dengan adanya nilai-

nilai raport, nilai sikap harus baik. Nilai UN tidak berpengaruh pada 

kelulusan, ketika nilai UN jelek peserta didik dapat memperbaiki ditahun 
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berikutnya. Jadi, madrasah mempunyai hak penuh untuk meluluskan atau 

tidaknya peserta didik.  

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan, sekolah dapat mengembangkan 

kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dengan melakukan inovasi, pengembangan, dan 

perluasan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari masing-masing satuan 

atau jenjang pendidikan.
101

 Kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan 

dijabarkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang mencakup aspek 

pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan, kecakapan hidup, kemandirian, 

kreativitas, kesehatan, akhlaq-keteladanan, dan kewarganegaraan. Semua 

komponen dan tujuan pendidikan nasional harus tercermin dalam kurikulum 

dan sistem pembelajaran. Sekolah berfungsi untuk mengembangkan potensi 

siswa secara optimal agar memiliki kemampuan hidup di masyarakat dan 

berperan dalam menyejahterakan masyarakat.
102

 

Tujuan kompetensi keahlian Tata Busana di MAN Kembangsawit 

adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap 

agar kompeten. Sebagai langkah pengembangan peningkatan mutu 

pendidikan, Madrasah Aliyah Negeri Kembangsawit selalu 

mengedepankan tuntutan masyarakat mengenai output pendidikan yang 
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diinginkan dengan mengedepankan nilai kualitas yang dapat 

dibanggakan serta kompetitif secara global dengan tetap menjaga konsep 

pendidikan madrasah yang menjadi akar cikal bakal pendidikan. 

Tingkat Kelulusan di MAN Kembangsawit tidak hanya dari 

kecerdasan secara kognitif. Sikap dan perilaku yang baik juga sangat 

menentukan, antara sikap dan pengetahuan haruslah berjalan seimbang. Ilmu-

ilmu agama yang telah diajarkan menjadi dasar dan diterapkan dalam bentuk 

sikap, berperilaku di lingkungan tempat berada. Dalam standar kelulusan 

untuk mata pelajaran keterampilan tata busana di MAN Kembangsawit salah 

satunya ialah peserta didik menguasai kompetensi program keahlian dan 

kewirausahaan baik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk 

mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, hasil penelitian 

tentang “Peningkatan Keterampilan Wirausaha melalui Keterampilan Tata 

Busana dan Relevansinya dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di 

MAN Kembangsawit Kebonsari Madiun”, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peningkatan keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata busana 

pada siswa di MAN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun dalam  

pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Tahap perencanaan desain pembelajaran tidak hanya berisi 

rumusan tujuan, akan tetapi juga memuat rancangan materi, penetapan 

metode pembelajaran dan prosedur pembelajaran tentang tata busana dari 

guru. Pada tahap pelaksanaan  kegiatan belajar mengajar di kelas 

dilakukan sesuai dengan perencanaan. Kemudian evaluasi, evaluasi 

dilakukan dengan tes tertulis, dan evaluasi praktik dengan memberikan 

pola desain tertentu untuk diselesaikan sesuai dengan langkah kerja yang 

dilakukan pada masing-masing peserta didik. 

2. Faktor pendukung dan penghambat peningkatan keterampilan wirausaha 

melalui keterampilan tata busana pada siswa di MAN Kembangsawit, 

Kebonsari, Madiun ialah faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

berupa motivasi diri dan faktor eksternal sarana prasarana tata busana. 
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3. Relevansi keterampilan wirausaha melalui keterampilan tata busana 

dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di MAN Kembangsawit, 

Kebonsari, Madiun ialah pada Standar Kompetensi Lulusan Mata 

Pelajaran (SKL-MP) tata busana yaitu mampu menyiapkan peserta didik 

untuk memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam 

pembuatan busana.  Peserta didik dibekali keterampilan tata busana agar 

mampu mengembangkan potensi diri setelah lulus dari madrasah. SKL-

MP dikembangkan lagi dalam SK-KD yang di dalamnya mencakup 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tata busana. 

B. Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah, hendaknya memberikan bimbingan kepada guru-

guru dalam hal peningkatan pembelajaran keterampilan wirausaha yang 

ada di sekolah. Melengkapi sarana dan prasarana yang ada sehingga 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

2. Bagi guru tata busana, hendaknya memperkaya wawasan mengenai tata 

busana dalam proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan 

kemampuan pembelajaran agar lebih memotivasi peserta didik dan lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi peserta didik, hendaknya terus mengasah dan mengembangkan 

bakat, potensinya serta terus mendalami wawasan keilmuan sesuai dengan 

bidang tata busana untuk selanjutnya dapat diaktualisasikan dalam 

kehidupan. 

 


