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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, 

hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang berjudul 

“Kontribusi Hasil Belajar Busana Pesta Terhadap Kesiapan Uji Kompetensi 

Pembuatan Busana Pesta”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil Belajar Busana Pesta 

Hasil penelitian mengenai hasil belajar busana pesta yang diperoleh 

peserta didik kelas 3 Program Keahlian Busana SMK Negeri 3 Cimahi 

berdasarkan indikator konsep busana pesta, teknik pembuatan busana pesta 

dan pembuatan hiasan sulaman pada busana pesta kurang dari setengah 

responden berada pada kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa  belum 

seluruh responden memahami  materi teori dan praktek mata pelajaran busana 

pesta. Hasil belajar membuat busana pesta yang berada pada kriteria cukup 

dipengaruhi oleh kematangan, kesiapan dan motivasi dari dalam diri peserta 

didik, pengalaman belajar dan faktor lingkungan khususnya lingkungan 

sekolah yang mencakup guru dan peserta didik lainnya. 

2. Kesiapan Uji Kompetensi Pembuatan Busana Pesta 

Hasil penelitian mengenai kesiapan uji kompetensi pembuatan busana 

pesta kurang dari setengah responden berada pada kategori tinggi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kesiapan uji 

kompetensi pembuatan busana pesta ditunjang dari pengalaman belajar 

didalam ruang lingkup pembelajaran busana pesta atau pengalaman belajar 

diluar ruang lingkup pembelajaran busana pesta, sehingga mampu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta dibutuhkan ketekunan, 

ketelitian, dan keuletan untuk membuat busana pesta dan mampu 

meningkatkan kesiapan pelaksanaan uji kompetensi pembuatan busana pesta .  
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3. Kontribusi Hasil Belajar Busana Pesta 

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien korelasi positif yang 

signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kerja diterima 

dengan kata lain terdapat kontribusi positif yang signifikan dari hasil belajar 

busana pesta (variabel X) terhadap kesiapan uji kompetensi pembuatan busana 

pesta (variabel Y). 

4. Besarnya Kontribusi Hasil Belajar Busana Pesta Terhadap Uji Kompetensi 

Pembuatan Busana Pesta 

Hasil belajar busana pesta memberikan kontribusi yang besar (61%) 

terhadap kesiapan uji kompetensi pembuatan busana pesta, baik ditinjau dari 

materi teori maupun praktek pada mata pelajaran busana pesta. 

B. Saran 

Saran penelitian disusun berdasarkan kesimpulan penelitian hasil 

penelitian. Penulis mengajukan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan 

untuk dijadikan bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan di dalam 

pembelajaran busana pesta. Saran ini penulis tujukan kepada peserta didik 

kelas 3 program keahlian tata busana SMK Negeri 3 Cimahi tahun ajaran 

2014/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar busana pesta 

pada indikator konsep busana pesta, teknik pembuatan busana pesta dan 

pembuatan hiasan sulaman busana pesta kurang dari setengah responden 

berada pada kategori cukup. Hasil penelitian tersebut hendaknya dijadikan 

motivasi agar peserta didik lebih berusaha untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam busana pesta dengan cara 

memanfaatkan potensi yang ada dan senantiasa dapat dijadikan bekal pada 

kesiapan uji kompetensi pembuatan busana pesta. 

 

 


