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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini disusun berdasarkan seluruh 

kegiatan penelitian tentang "Manfaat hasil  belajar membuat pola di atas kain 

sebagai kesiapan kerja di tailoring" pada peserta kursus LPK Pelita Busana Level 

2 tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 25 orang dan telah mempelajari 

pembuatan pola di atas kain. 

 

A. Keimpulan 

Kesimpulan penelitian ini dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian, 

pertanyaan penelitian, pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Manfaat hasil belajar membuat pola di atas kain ditinjau dari kompetensi 

dasar dalam melakukan persiapan alat kerja sebagai kesiapan kerja di 

tailoring, menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah warga belajar 

mengetahui manfaat fungsi pengetahuan alat yang digunakan untuk membuat 

pola blazer di atas kain dengan baik dan benar yang dipengaruhi oleh 

intelegensi yang dimiliki warga belajar. Manfaat yang dirasakan oleh warga 

belajar dalam melakukan persiapan alat kerja yaitu mampu memanfaatkan 

fungsi pita ukur untuk mengukur dengan tepat, memanfaatkan fungsi 

penggaris lengkung untuk membentuk garis dengan tepat, memanfaatkan 

fungsi kapur jahit untuk membuat garis pola, dan memanfaatkan fungsi meja 

untuk membantu mempermudah proses pembuatan pola sebagai kesiapan 

kerja di tailoring. 

2. Manfaat hasil belajar membuat pola di atas kain ditinjau dari kompetensi 

 pengetahuan blazer dan jenis kain sebagai kesiapan kerja di tailoring, 

 menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah warga belajar mengetahui 

 manfaat pengetahuan bagian- bagian pada blazer seperti kerah, lengan, saku, 
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 garis hias, belahan muka, hingga jenis kain yang digunakan sebagai kesiapan 

 kerja di tailoring.  

3. Manfaat hasil belajar membuat pola di atas kain ditinjau dari kompetensi cara 

 mengukur dan paham gambar sebagai kesiapan kerja di tailoring, 

 menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya jumlah warga belajar mengetahui 

 manfaat cara mengambil ukuran badan untuk mengukur lingkar badan dan 

 lingkar pinggang dengan tepat, dan memahami fungsi paham gambar dalam 

 pembuatan pola blazer yaitu untuk memahami berbagai macam bentuk dan 

 model busana, yang dipengaruhi oleh tujuan warga belajar dalam memilih 

 LPK Pelita Busana bidang keahlian tata busana bahwa sebagian besar ingin 

 memiliki keahlian di bidang tata busana. 

4. Manfaat hasil belajar membuat pola di atas kain ditinjau dari kompetensi 

 membuat pola sebagai kesiapan kerja di tailoring, menunjukkan bahwa 

 sebagian besar jumlah warga belajar mampu memanfaatkan keterampilan 

 membuat pola blazer di atas kain sesuai dengan langkah- langkah pembuatan 

 pola, yang diperloeh dengan cara belajar dan berlatih terus menerus dan 

 berulang- ulang sehingga dapat memanfaatkan hasil belajar yang optimal 

 sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

 
B. Saran 

Saran hasil penelitian disusun berdasarkan pada kesimpulan dan implikasi 

hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Saran yang penulis ajukan 

sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu 

kepada peserta kursus LPK Pelita Busana Level 2 tahun ajaran 2013/2014, dari 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan motivasi agar 

warga belajar dapat mengembangkan dan meningkatkan wawasan, sikap, dan 

keterampilan dengan cara banyak berlatih, sehingga dapat meingkatkan kualitas 

pembuatan pola di atas kain untuk lebih siap mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilannya dalam bekerja di tailoring. 
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