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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Muatan Lokal  

a. Pengertian Muatan Lokal 

Pengertian muatan lokal menurut Haromain (2009: 43) yaitu muatan 

yang dikhususkan untuk mengembangkan potensi daerah sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Selain itu muatan lokal juga 

uapaya untuk melestarikan bahasa daerah yang berbasis kebudayaan lokal dan 

kesenian daerah dimana sekolah itu berkembang. Disamping itu, pengertian 

muatan lokal menurut Muslich (2011: 30) merupakan ekstrakulikuler dengan 

mengembangkan kearifan lokal, ciri khas suatu daerah dan mengembangkan 

kebudayaan suatu daerah yang menjadi unggulan daerah sekitar sekolah 

muatan lokal tidak bisa dimasukkan atau dikelompokkan kedalam mata 

pelajaran yang lain. Subtansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. 

Pengertian muatan lokal menurut Idi (2011: 284) muatan lokal adalah 

program pendidikan yang isinya dan median penyampaiannya dihubungkan 

dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, serta lingkungan budaya dan 

kebutuhan daerah. Sedangkan siswa di daerah tersebut wajib mempelajari, 

maksud dari lingkungan alam adalah lingkungan yang masih alami bukan 

buatan yang berada disekitar siswa yang didalamnya terdapat benda-benda 

mati yang tergolong dalam empat kelompok lingkungan yaitu: 1) Pantai, 2) 

Dataran rendah yang didalamnya ada aliran sungai, 3) Dataran tinggi, dan 4) 

atau gunung. Dengan maksud, lingkungan alam merupakan lingkungan hidup 
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dan lingkungan tidak hidup menjadi tempat tinggal makhluk hidup serta 

membentuk ekosistem. 

Sementara lingkungan sosial yaitu lingkungan terjadinya interaksi 

sosial perseorangan dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dan 

sebagainya. Pendidikan sebagai lembaga sosial dimana sistem sosial 

dilakukan dan dilaksanakan di sekolah, keluarga dan masyarakat itu perlu 

dikembangkan dan dilestarikan di daerah masing-masing. Lingkungan budaya 

merupakan daerah dengan pola kehidupan yang membentuk bahasa daerah, 

kesenian daerah, adat istiadat, serta tata cara dan tata krama dalam kehidupan 

khas daerah. Lingkungan sosial dalam bentuk pola kehidupan daerah 

berbentuk lembaga masyarakat dengan peraturan yang dimiliki dan berlaku di 

daerah tersebut dimana peserta didik dan sekolah berada, menurut Idi (2011: 

285). 

Berdasarkan pendapat dari para ahli yang sudah dipaparkan diatas 

maka bisa diambil kesimpulan bahwa muatan lokal adalah program 

pendidikan yang bertujuan untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan 

setempat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan potensi 

daerah. Muatan lokal merupakan kegiatan kulikuler dengan mengembangkan 

kompetensi yang dimiliki suatu daerah dan ciri khas dan potensi daerah, 

termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak bisa dikelompokkan ke 

dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal wajib dipelajari bagi peserta 

didik yang berada didaerah tersebut guna untuk mengenal dan melestarikan 

kebudayaan yang sudah dimiliki. 
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b. Tujuan Muatan Lokal 

Tujuan muatan lokal yang tertuang dalam Peraturan Kemendikbud 

Nomor 79 tahun 2014, muatan lokal diajarkan untuk membekali siswa dengan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk: 1) Mengenalkan 

agar siswa mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spritual di 

daerahnya masing-masing; 2) Upaya untuk melestarikan dan mengembangkan 

keunggulan dan potensi daerah serta kearifan lokal yang bermanfaat bagi diri 

siswa hingga lingkungan dalam upaya menunjang pembangunan Nasional. 

Tujuan muatan lokal yang tertuang dalam peraturan Kemendikbud 

menyatakan muatan lokal diajarkan untuk mengenalkan budaya dan 

mengembangkan keunggulan daerah. 

Tujuan muatan lokal yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 19 Tahun 2014, tentang mata pelajaran bahasa daerah sebagai 

muatan lokal wajib di Sekola/Madrasah, yaitu: 1) Membiasakan siswa untuk 

berkomunikasi secara baik dan benar sesuai etika yang berlaku di daerah 

secara tulis dan lisan; 2) Mengajarkan siswa untuk menghargai dan bangga 

terhadap bahasa daerah sebagai sarana komunikasi; 3) Memahami dan 

menggunakan bahasa daerah dengan benar; 4) Membiasakan siswa untuk 

menggunakan bahasa daerah untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

kematangan emosional dan sosial siswa; 5) Menikmati, memanfaatkan karya 

satra, budaya daerah guna memperhalus budipekerti, meningkatkan 

pengetahuan, dan kemampuan berbahasa; 6) Menghargai, membanggakan 

sastra daerah sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 
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Tujuan muatan lokal dalam peraturan Gubernur Jawa Timur yaitu untuk 

membelajaran bahasa daerah kepada siswa dan keunggulan daerah.  

Berdasarkan Peraturan Kemendikbud dan Peraturan Gubernur yang 

sudah dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahawa muatan lokal 

bertujuan: 1) Mengenalkan dan membiasakan siswa dengan lingkungan alam, 

sosial, dan budaya disekitar; 2) Membekali siswa dengan pengetahuan 

keterampilan dan pengetahuan mengenai potensi keunggulan daerahnya; 3) 

Mengajarkan sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai dan aturan yang 

berlaku di daerahnya; 4) Mengingatkan tentang lingkungan dan masalah-

masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari 

pemecahannya. 

c. Kedudukan Muatan Lokal 

Kedudukan muatan lokal dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 19 Tahun 2014 tentang mata pelajaran Bahasa Daerah sebagai muatan 

lokal wajib di Sekolah/Madrasah, muatan lokal bahan kajian pada satuan 

pendidikan yang didalamnya berisi muatan dan proses pembelajaran tentang 

potensi dan keunikan lokal yang dimaksud untuk membekali siswa tentang 

pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Pembelajaran 

bahasa daerah di Sekolah Dasar menggunakan kurikulum yang terintegrasi 

tematik yang disesuaikan dengan kurikulum Nasional.  

Menurut Idi (2011: 289) kedudukan muatan lokal dalam kurikulum 

dapat menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri serta dapat menjadi bahan 

kajian suatu mata pelajaran yang telah ada. Sebagai mata pelajaran yang 

berdiri sendiri tidak termasuk kedalam mata pelajaran yang sudah ada maka 



14 

 

 

muatan lokal harus mempunyai alokasi waktu sendiri. Tetapi, sebagai bahan 

kajian mata pelajaran muatan lokal sebagai tambahan kajian untuk mata 

pelajaran yang sudah ada. Karena itu, muatan lokal bisa mempunyai alokasi 

waktu sendiri dan juga bisa tidak, muatan lokal sebagai mata pelajaran yang 

berdiri sendiri tentu bisa diberikan alokasi waktu sendiri seperti mata pelajaran 

bahasa daerah, pendidikan kesenian, dan pendidikan keterampilan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas yang telah dipaparkan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kedudukan muatan lokal adalah mata pelajaran 

wajib yang harus dipelajari dan berdiri sendiri yang diajarkan di 

Sekolah/Madrasah. Selain itu muatan lokal memiliki alokasi waktu tersendiri. 

Muatan lokal berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan 

keunikan lokal yang dimiliki daerah tempat tinggal siswa. Pembelajaran 

bahasa daerahnya menggunakan kurikulum terintegrasi tematik yang 

disesuaikan dengan kurikulum Nasional.  

d. Ruang Lingkup Muatan Lokal 

Ruang lingkup muatan lokal yang tertuang dalam Kurikulum 2013 

sebagai mana dalam lapiran II, Peraturan Kemendikbud Nomor 81A tahun 

2013, yaitu: 1) Lingkup keadaan serta kebutuhan daerah. Keadaan daerah 

adalah segala sesuatu yang dimiliki di daerah tertentu yang pada dasarnya 

terhubung dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan 

lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang 

dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat di daerah tertentu, guna sebagai 

kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut, yang 

disesuaikan kebutuhan dan perkembangan daerah serta potensi daerah yang 
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bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut adalah seperti kebutuhan untuk; a) 

Melestarikan serta mengembangkan budaya daerah; b) Meningkatkan dalam 

bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan serta kemapuan tertentu 

sebagai kekayaan daerah untuk menunjang perekonomian daerah; c) 

Meningkatkan kualitas penguasaan berbahasa Inggris guna keperluan siswa 

untuk mendukung pengembangan potensi daerah, seperti potensi pariwisata; 

dan d) Meningkatkan kemampuan berwirausaha. 2) Lingkup isi atau jenis 

muatan lokal. Lingkup isi atau jenis muatan lokal yang berupa: bahasa daerah, 

bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajian daerah, adat 

istiadat dan pengetahuan tentang potensi serta ciri khas lingkungan alam 

daerah, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk mengembangkan potensi yang 

bersangkutan.  

Ruang lingkup menurut Arikunto (2000: 54) yaitu: 1) Muatan lokal 

dapat berupa bahasa daerah, bahasa asing, kesenian daerah, keterampilan dan 

kerajinan daerah. 2) Muatan lokal wajib diberikan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah, baik pada pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan 

pendidikan khusus. 3) Beberapa kemungkinan lingkup wilayah berlakunya 

kurikulum muatan lokal. 

Berdasarkan paparan diatas bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup 

muatan lokal secara garis besar yaitu mencakup: 1) Lingkup keadaan dan 

kebutuhan daerah yang bersangkutan; dan 2) Jenis muatan lokal yang berupa 

bahasa daerah, bahasa asing, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan 

daerah, adat istiadat dan pengetahuan serta keterampilan tentang karakteristik 
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lingkungan sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang 

bersangkutan untuk dipelajari di Sekolah/Madrasah. 

e. Pelaksanaan Muatan Lokal 

Pelaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan menurut Peraturan 

Kemendikbud Nomor 81A tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) Muatan lokal 

diajarkan mulai jenjang kelas tingkat pra satuan pendidikan hingga satuan 

pendidikan menengah. Khusus pra satuan pendidikan muatan lokal tidak 

terbentuk dalam mata pelajaran; 2) Muatan lokal dilaksanakan sebagai mata 

pelajaran sendiri tidak dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada 

sebagai pengembangan diri; 3) Alokasi waktu adalah 2jam/minggu jika 

muatan lokal berupa matapelajaran khusus; 4) Muatan lokal dilaksanakan 

dalam satu semester atau satu tahun hingga lebih; 5) Proses pembelajaran 

muatan lokal mencakup empat aspek (kognitif, afekti, psikomotor dan aksi); 

6) Penilaian muatan lokal berupa kerja, produk dan portofolio; 7) Satuan 

pendidikan dapat menentukan jumlah muatan lokal satu atau lebih jenis bahan 

kajian muatan lokal; 8) Muatan lokal menyesuaikan dengan karakteristik 

satuan pendidikan; 9) Satuan pendidikan yang tidak memilki tenaga khusus 

dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain. 

Pelaksanaan muatan lokal menurut Mulyasa (2007: 279) terdapat 

beberapa tahap yang dilalui, baik pesiapan maupun pelaksanaan, yaitu: 1) 

Pesiapan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, kepala sekolah, dan 

tenaga kependidikan lain di sekolah pada tahapan persiapan sebagai berikut: a) 

Menentukan mata pelajaran muatan lokal untuk setiap tingkatan kelas yang 

sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan kesiapan guru yang 



17 

 

 

mengajar; b) Menentukan guru. Guru pengampu pelajaran muatan lokal 

sebaiknya guru yang ada di sekolah, tetapi bisa juga menggunakan narasumber 

yang tepat dan profesional dalam bidangnya; c) Sumber dana dan sumber 

belajar. Dana untuk pembelajaran muatan lokal dapat menggunakan dana 

oprasional sekolah, tetapi bisa juga mencari sponsor atau kerja sama dengan 

pihak lain yang relevan. 2) Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran muatan lokal hampir sama dengan mata pelajaran lainnya garis 

besarnya meliputi mengkaji silabus, membuat RPP, dan mempersipakan 

penilaian. 3) Tindak lanjut. Tidak lanjut adalah langkah-langkah yang harus 

diambil setelah proses pembelajaran muatan lokal. Tindak lanjut ini erat 

kaitannya dengan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran. Bentuk 

tindak lanjut ini, bisa berupa perbaikan terhadap proses pembelajaran, tetapi 

bisa juga merupakan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut hasil 

pembelajaran, misalnya dengan bentuk kelompok belajar, dan group kesenian.    

Berdasarkan beberapa pendapat yang sudah dipaparkan diatas bisa 

ditarik kesimpulan bahawa pelaksanaan muatan lokal diajarkan pada setiap 

jenjang di Sekolah Dasar dan Madrasah. Muatan lokal memiliki alokasi waktu 

2 jam pelajaran/minggu. Pelaksanaan muatan lokal terdiri dari beberapa 

tahapan seperti persiapan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian 

pembelajaran. Pada proses pembelajaran muatan lokal ada beberapa aspek 

yang dicakup seperti kognitif, afektif, psikomotor, dan aksi, sedangkan dalam 

penilaian pembelajaran muatan lokal mengutamakan pada aspek unjuk kerja, 

produk, dan portofolio. 
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2. Sulaman Kain 

a. Definisi Sulaman 

Menurut Boesra (2005: 1) sulaman merupakan sebuah cara untuk 

mengubah tampilan suatu permukaan dengan teknik menjahit. Menyulam 

adalah salah satu inovasi untuk mengubah penampilan permukaan kain dengan 

setik-setiknya (jahitan) (Hastutie S, 2004: 2). Menurut Ernawati, dkk (2008: 

384) sulaman merupakan satu kerajinan yang mempunyai keanekaragaman 

ragam hias yang dikerjakan dengan teknik menjahit dengan tangan. Sulaman 

adalah suatu elemen untuk mengubah permukaan kain dengan aneka setik atau 

bordir dengan cara buatan tangan atau mesin (Yuliarma, 2013: 6).  

Dari beberapa pendapat diatas bisa dijelaskan bahwa sulaman adalah 

teknik mengubah atau memperindah suatu permukaan kain dengan berbagai 

cara mulai dari menjahit manual atau pakai mesin bordir serta menggunakan 

jenis ragam tusuk dan ragam benang hias. 

b. Jenis Sulaman 

Jenis tusuk hiasan sangatlah beragam tergantung pada kreatifitas orang 

penyulam, halus tidaknya hasil sulaman ditentukan oleh keluwesan jari-jari 

tangan serta melibatkan persaan didalam memasukkan jarum dan tarikan 

benang (Boesra, 2005: 3-4). Dalam membuat berbagai macam hiasan dan 

tusukan sulam ditentukan pada kemampuan seorang penyulam dan bagai mana 

persaan penyulam. Menurut Ernawati (2008: 405-407) tusuk hias sulaman 

atau teknik dasar sulam mempunyai tiga belas jenis yaitu:  
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1) Tusuk Jelujur (Running Stitch) adalah tusukan yang mempunyai arah 

tusukan horizontal serta ukuran dan jarak naik turunnya tusukan diatur 

sama panjang. 

2) Tusuk Feston atau tusuk selimut (Blanket Stitch) yaitu tusukan yang 

memiliki dua arah yaitu arah vertikal dan arah horizontal, kaki 

tusukan arah vertikal dan arah horizontal mempunyai pilinan. 

3) Tusuk Flanel (Herringbone Stitch) merupakan tusukan yang memiliki 

arah diagonal dan pada tepi atas dan tepi bawah tusuk bersilang. 

4) Tusuk Batang (Stem stitch) merupakan tusukan yang meiliki arah 

diagonal dan separuh dari ukuran tusuk masing-masing saling 

bersentuhan. 

5) Tusuk Pipih (Satin stitch) yaitu tusukan yang dibuat naik dan sama 

panjang sehingga menutupi seluruh permukaan ragam hias. 

6) Tusuk Rantai (Chain Stitch) adalah tusukan yang mempunyai arah 

horizontal atau vertikal sehingga masing-masing dari tusukan 

bertumpangtindih sehingga membentuk rantai-rantai yang sambung 

menyambung. 

7) Tusuk Silang (Cross Stitch) yaitu tusukan yang memiliki arah 

diagonal dan pada garis tengahnya ada persilangan anatar tusukan 

dibagian atas dan tusukan dibagian bawah. 

8) Tusuk Biku (Fly Stitch) merupakan tusukan yang memiliki arah 

diagonal ke kiri dan ke kanan. 

9) Tusuk Gelung (Palestrina Stitch) yaitu tusukan yang memiliki arah 

horizontal dan setiap tusukan memiliki tonjolan atau buhulan. 
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10) Tusukan Kepala Peniti (Bullion Knot) yaitu tusukan yang memiliki 

pilihan pada permukaan kain dan menutupi semua bagian permukaan 

ragam hias. 

11) Tusukan Tikam Jejak (Back Stitch) merupakan tusukan yang 

mempunyai arah horizontal dan setengah dari bagian ukuran tusukan 

saling bersentuhan satu sama lain sehingga pada permukaan nampak 

seperti setikan mesin. 

12) Tusukan Balut (Whipped satin stitch) yaitu tusukan yang memiliki 

arah diagonal yang dilakukan dibagian atas benang atau pada bagian 

pinggiran ragam hiasan yang dilubangi. 

13) Tusukan Holbin (Holbien Stitch) merupakan tusukan yang meiliki 

arah horizontal dan vertikal dengan jarak turun anik tusukan 

ditentukan sama panjang sehingga mempunyai bentuk jajaran.  

Berdasarkan paparan diatas dapat dijelaskan bahwa tusukan hiasan 

dasar dapat dikelompokkan menjadi tiga belas yaitu tusuk jelujur, tusuk, 

feston, tusuk flanel, tusuk, batang, tusuk pipih, tusuk rantai, tusuk silang, 

tusuk biku, tusuk palestrin, tusuk kepala peniti, tusuk tikam jejak, tusuk balut 

dan tusuk holbin. Dari berbagai macam tusukan dasar tersebut merupakan 

dasar dari pengembangan dari berbagi macam tusuk hias. Dari berbagai 

macam-macam tusukan hias tersebut dapat kita gunakan sebagai bentuk 

macam-macam dari sulaman.  

c. Ketrampilam Sulaman 

Menurut Boesra (2005: 1) sulaman adalah sebuah cara untuk 

mengubah penampilan suatu permukaan dengan teknik menjahit. Sulam 
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adalah salah satu bentuk seni atau kerajinan menghias bahan (dapat berupa 

kulit, kain atau bahan lainnya) dengan menggunakan benang dan jarum 

membentuk desain beragam dan sesuai dengan ide penjahit (Wacik, 2012). 

Menurut Indira (2011) mengemukakan bahwa menyulan adalah seni atau 

keterampilan menghias kain atau bahan lainnya dengan benang atau kawat 

menggunakan jarum. 

Berdasarakan pendapat para ahli diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa 

sulam kain adalah tenik atau cara menjahitkan benang pada kain dengan pola 

hiasan dengan bentuk yang unik dan keinginan penjahit yang berfungsi untuk 

memperindah kain dengan menggunakan berbagai macam-macam tusuk 

hiasan serta benang-benang hias. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tri Ida Dewi Lestari (2011) 

dengan penelitian skripsi yang berjudul “Peningkatan Kompetensi 

Keterampilan Menyulam Melalui Pembelajan dengan Media Job Sheet pada 

Siswa Tunagrahita Ringan Kelas XI SMA Luar Biasa Negeri 1 Yoyakarta”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berhasil hanya saja ada beberapa 

aspek yang harus dilalui seperti pembelajaran yang harus melalui dua siklus 

pelaksanaan.  

Siklus pertama meluputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Pada tahap tindakan ada delapan pertemuan untuk mengajar dengan 

proses yang sangat panjang dan perencanaan yang matang. Pada hasil evaluasi 

siklus pertama banyak siswa masih nilainya dibawah rata-rata. Siklus ke dua 

sebenarnya tidak beda jauh dari siklus pertama hanya saja pada tahap tindakan 
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hanya ada empat pertemuan dan pada tahap evaluasi nilai yang diperoleh 

siswa sudah melebihi batas minimal atau batas KKM yang sudah ditentukan. 

Terdapat persamaan dan perbdeaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Tri Ida Dewi Lestari (2011). Persamaan pada penelitian 

ini yaitu dalam pembelajaran menggunakan sulam kain. Sedangkan perbedaan 

terletak dalam jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2. 1 Kerangka Pikir 

 

Muatan Lokal di Darul Muhmin School 

Sulaman Kain 

Fokus Masalah: 

1. Pembelajaran muatan lokal pola abjad pada sulam kain di Kelas IV 

Darul Muhmin School Satun Thailand. 

2. Kelebihan pembelajaran muatan lokal pola abjad pada sulam kain di 

Kelas IV Darul Muhmin School Satun Thailand. 

3. Kekurangan pembelajaran muatan lokal pola abjad pada sulam kain di 

Kelas IV Darul Muhmin School Satun Thailand. 

 

Hasil/Kesimpulan Analisis muatan lokal pola abjad pada sulam kain 

Di Kelas IV di Darul Muhmin School 

Satun Thailand 

Metode Penelitian: 

1. Jenis Penelitian: Deskriftif Kualitatif 

2. Lokasi Penelitian: Darul Muhmin School Satun Thailand. 

3. Subjek Penelitian: Direktur dan Guru Muatan Lokal 

4. Instrumen Penelitian: Pedoman Observasi, Pedoman Wawancara 

tidak terstruktur, dan Dokumentasi  

 

Kondisi Ideal 

Sualam kain adalah kesenian lokal 

masyarakat sekitar sekolah yang menjadi 

ciri khas daerah. Melalui kesenian 

tersebut sekolah memodifikasi kedalam 

pembelajaran untuk mengajarkan pola 

abjad pada siswa. 

Kondisi Sekolah 

Sekolah yang memiliki bahan-bahan 

untuk menyulam dan memiliki guru 

ahli dalam sulam kain maka sekolah 

memanfaatkan hal tersebut untuk 

mempelajari pola abjad pada sulam 

kain. 


