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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan ini dibuat dengan mengacu pada tujuan penelitian serta hasil 

temuan yang telah diperoleh. Penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai 

Analisis Kualitas Hasil Praktik Busana Pesta Anak Perempuan Pada Mata 

Pelajaran Membuat Busana Anak  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil Analisis Kualitas Teknik Jahit Busana Pesta Anak Perempuan 

 Kualitas teknik jahit hasil praktik busana pesta anak perempuan yang 

dianalisis mencakup kualitas teknik teknik jahit kampuh buka dengan penyelsaian 

obras, teknik jahit kampuh tutup dengan penyelesaian obras, teknik jahit tutup 

tarik reguler, tenik jahit tutup tarik Jepang, teknik jahit sambungan bagian atas 

dan bawah, teknik jahit kerutan, teknik jahit lengan, teknik jahit kerah roll, teknik 

jahit lapisan kerung leher serip dan teknik jahit lapisan kerung leher rompok.Hasil 

analisis kualitas teknik jahit busana pesta anak perempuan menunjukkan sebagian 

besar siswa ada pada taraf cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas  

hasil jahitan busana pesta anak perempuan diduga kurangnya ketekunan, 

rendahnya motivasi, kurangnya latihan dan keterampilan serta faktor rendahnya 

minat dalam diri siswa.  

2. Hasil Analisis Kualitas Teknik Penyelesaian Busana Pesta Anak 

Perempuan 

 Kualitas teknik penyelesaian hasil praktik busana pesta anak perempuan 

yang dianalisis mencakup teknik penyelesaian kelim dengan penyelesaian tusuk 

flanel, teknik penyelesaian kelim dengan penyelesaian tusuk som, teknik 

penyelesaian jahitan hiasan busana korsase, teknik penyelesaian jahitan hiasan 

busana sulaman,teknik penyelesaian  jahitan hiasan busana renda dan teknik 

penyelesaian jahitan busana manik-manik. Hasil analisis kualitas teknik 

penyelesaian busana pesta anak perempuan menunjukkan sebagian besar siswa 

ada pada taraf baik.  
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B. Saran 

Saran penelitian disusun berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Penulis 

mengajukan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan 

masukan bagi pihak yang berkepentingan di dalam pembelajaran Membuat 

Busana Anak Perempuan. Saran ini penulis tunjukkan kepada : 

 

1. Peserta didik SMK Balai Perguruan Puteri Bandung kelas XI 

angkatan 2012/2013 dan 2013/2014 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hasil jahitan busana pesta 

anak perempuan sebagian besar berada pada kriteria cukup baik sebagian kecil 

ada yang sudah baik ada pula yang masih kurang baik .Hasil penelitian tersebut 

hendaknya dijadikan bahan masukan bagi siswa agar dapat meningkatkan 

kemampuan menjahitnya sehingga ke depannya siswa dapat menjahit dengan 

hasil yang sangat baik dan rapi. Meningkatkan kualitas ini dapat dilakukan dengan 

banyaknya latihan, ketekunan, motivasi kuat dan kemauan yang keras.  

 

2. Guru Mata Pelajaran Membuat Busana Anak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hasil jahitan busana pesta 

anak perempuan  sebagian besar  berada pada kriteria cukup baik. Hasil penelitian 

data tersebut hendaknya dijadikan bahan masukan agar guru mata pelajaran 

menjadi lebih memberikan bimbingan lebih kepada siswa melalui latihan yang 

lebih banyak untuk teknik jahit agar kemampuan siswa meningkat ke arah yang 

lebih baik.  

 


