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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan tahap-tahap penulisan dan pemuatan alat evaluasi 

pembelajaran pembuatan pola ball gown, maka dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut: 

1. Alat evaluasi dapat digunakan pada pembelajaran pola ball gown yaitu tes 

tindakan yang dapat menilai keterampilan-keterampilan peserta didik. Teknik 

penilaian yang dapat digunakan pada tes perbuatan tersebut berupa rubrik 

penilaian yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang harus dicapai oleh 

peserta didik. 

2. Validasi dilakukan untuk menilai alat evaluasi yang dibuat agar mengetahui 

kelayakan secara rasional alat evaluasi tersebut. Validasi dilakukan dengan 

cara meminta penilaian ahli materi di bidang busana dan ahli evalusi. 

3. Hasil evaluasi para ahli terhadap alat evaluasi pembelajaran pembuatan pola 

ball gown menunjukan bahwa para ahli menyepakati alat evaluasi yang dibuat 

layak digunakan. Ahli materi di bidang busana menyatakan secara 

keseluruhan kriteria penilaian bagian-bagian pola ball gown sudah tepat. hasil 

validasi oleh ahli materi di bidang busana didapat rata-rata presentase 

kelayakan sebesar 95,5% dan hasil vaidasi oleh ahli evaluasi rata-rata 

presentase kelayakan sebesar 91,67% sehingga dapat diuraikan bahwa standar 

kelayakan dari alat evaluasi yang dibuat termasuk ke dalam kategori layak. 

4. Para ahli menyepakati bahwa pembuatan alat evaluasi pembelajaran ball gown 

ini dapat digunakan dengan beberapa aspek yang telah diperbaharui, yaitu a) 

Format rubrik penilaian dari kategori hasil penilaian untuk pembuatan pola 

sebaiknya dibagi menjadi dua bagian agar dapat digunakan menilai dengan 

efisien. b) Kriteria penilaian yang disusun terdapat aspek yang perlu ditambah, 

agar penilaian dapat digunakan lebih spesifik dan mudah dipahami ketika 

digunakan. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran penulis dari penulisan 

skripsi dan pembuatan alat evaluasi pembelajaran pembuatan pola ball gown yang 

telah dilaksanakan, yaitu alat evaluasi yang telah dibuat ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan untuk Dosen Pengampu Mata Kuliah Adibusana, dalam 

proses penilaian pembelajaran pembuatan pola ball gown agar memudahkan 

proses penilaian.. 

 


