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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan interaksi antara peserta didik dengan 

para pendidik, serta berbagai sumber pendidikan untuk mengoptimalkan 

perkembangan potensi, kecakapan, dan karakter pribadi peserta didik. 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jalur, yaitu 

formal, informal dan non-formal. Perwujudan  tujuan dari pendidikan formal 

merupakan pendidikan yang diselengarakan secara berjenjang dan 

berkesinambungan mulai dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama , 

Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi, salah satu Pendidikan 

Menengah  Atas ialah Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan suatu lembaga pendidikan 

formal jenjang Pendidikan Menengah Atas yang mempersiapkan peserta didik 

untuk menjadi tenaga kerja yang mampu menciptakan peluang – peluang kerja 

atau mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap 

professional, sehingga lulusan SMK dituntut memiliki potensi sesuai dengan 

kebutuhan industry (Kurikulum SMKN ). 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Baleendah Bandung 

merupakan salah satu SMK Negeri yang berada di Kabupaten Bandung, yang 

memiliki beberapa Program Keahlian diantaranya, Program Keahlian Tata Busana 

dengan mata pelajaran kompetensi kejuruan salah satu standar kompetensi yang di 

pelajari ialah membuat pola kebaya, bertujuan menyiapkan peserta didik yang 

mampu berkomunikasi dan mengembangkan pendidikan dalam lingkungan 

keahlian tata busana, sebagaimana yang tercantum pada kurikulum SMK program 

keahlian Tata Busana yaitu : 
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Secara khusus tujuan program keahlian Tata Busana adalah membekali 

peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten 

dalam bidang busana dalam hal : 

1. Mengukur, membuat pola, menjahit dan menyelesaikan busana 

2. Memilih bahan tekstil dan bahan pembantu secara tepat 

3. Menggambar macam – macam busana sesuai kesempatan 

4. Menghias busana sesui desin 

5. Mengelola usaha di bidang busana 

(Dirdiknasmenjur 2004: 1)               

Kurikulum Program Keahlian Tata Busana SMKN 2 Baleendah diperangkati 

dengan beberapa mata diklat yang di kelompokan ke dalam tiga program, yaitu : 

Program Normatif, Program Adaptif dan Program Produktif. Salah satu program 

produktif dengan standar kompetensi membuat pola busana yang diikuti oleh 

peserta didik kelas XII ialah dengan kompetensi dasar membuat pola kebaya. 

Membuat pola kebaya dimulai dari mempelajari pola dasar wanita sampai pecah 

pola kebaya sesuai dengan model kebaya yang akan dibuat. Pola kebaya yang 

dipelajari Peserta didik seperti pola kebaya sunda, pola kebaya encim, pola 

kebaya jawa, pola kebaya betawi, dan pola kebaya kartini.  

Kebaya menjadi kebutuhan berpakaian wanita Indonesia untuk acara – acara 

tertentu seperti pada pesta pernikahan, wisuda, serta acara lainnya yang dianggap 

istimewa. Kebaya memiliki ciri bukaan di depan, pas di badan, dengan lengan 

panjang, panjang kebaya pas panggul atau dibawah panggul. Salah satu penunjang 

kenyamanan dalam memakai kebaya ditentukan oleh kualitas pola, sehingga 

dalam proses pembuatan pola kebaya harus cermat dalam mengambil ukuran, 

pembuatan pola dasar, analisis model, sampai ketelitian dalam membuat pecah 

pola kebaya. 

Kompetensi yang harus dicapai siswa dalam membuat pola kebaya dapat 

ditunjukan dengan penguasaan kompetensi dasar yaitu, pengetahuan model 

kebaya, pengetahuan variasi kerah kebaya, pengetahuan variasi lengan kebaya dan 

keterampilan membuat pola kebaya. Pencapaian kompetensi dasar tersebut harus 

dengan kesungguhan peserta didik dalam belajar, sehingga akan mencapai 
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kompetensi yang diharapkan sesuai pendapat (Sudjana, 2004 : 22) bahwa hasil 

belajar adalah “kemampuan – kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar”.  

Kompetensi dasar yang dikuasai dalam membuat pola kebaya merupakan 

hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar tersebut harus 

memberikan kontribusi pada kesiapan peserta didik untuk bekerja, salah satunya 

menjadi pattern maker di butik. Kesiapan merupakan faktor penunjang 

keberhasilan seseorang baik dalam kesiapan belajar maupun kesiapan bekerja. 

Kesiapan peserta didik untuk bekerja, selain ditunjang oleh hasil belajar peserta 

didik harus memiliki kondisi fisik, kesehatan, emosional, keterampilan, dan 

pengalaman. Seperti yang diungkapkan oleh Slameto (2010 : 113), bahwa : 

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seorang yang membuatnya siap untuk 

memeberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi yang 

mencakup tiga aspek: kondisi fisik, mental dan emosional sebagai kesiapan 

internal, kebutuhan motifasi dan tujuan sebagai kesiapan eksternal, 

keterampilan dan pengetahuan. 

Pattern maker merupakan salah satu jabatan pekerjaan yang bersifat profesi 

dalam pembuatan pola. Seorang pattern maker harus memiliki pengetahuan, sikap 

dan keterampilan yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu 

mengukur badan, membuat pola dasar, paham gambar, analisis gambar pecah pola 

dan pemberian tanda pola. Pattern maker termasuk dalam pekerjaan inti di butik, 

karena pekerjaan ini menentukan kualitas pembuatan pola busana. Butik  adalah 

toko busana yang membuat dan menjual berbagai busana dengan kualitas tinggi. 

Pengertian butik menurut Rulanti Satyodirgo (1979 : 120) yaitu, “Butik adalah 

toko busana berkualitas tinggi dan menyediakan bahan – bahan yang halus 

bermutu tinggi dan mutahir serta pelengkap busana”, Menurut Arifah A. Riyanto 

(2003:120) mengemukakan bahwa “Butik suatu usaha pembuatan busana dengan 

jahitan kualitas tinggi dengan penjualan pelengkap busananya”. 

Butik kebaya adalah toko kebaya yang membuat dan menjuat kebaya 

dengan kualitas tinggi. Tenaga kerja yang dibutuhkan di butik kebaya ialah tenaga 

kerja professional yang menguasai pola busana khususnya pola kebaya. Lulusan 
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SMK yang telah belajar kompetensi membuat pola kebaya merupakan lulusan 

yang siap menjadi tenaga kerja pattern maker di butik. 

Pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang maslah di atas 

mendorong penulis untuk meneliti tentang “Kontribusi Hasil belajar Membuat 

Pola Kebaya Terhadap Kesiapan Menjadi Patter Maker Di Butik ” (Penelitian 

terhadap siswa SMK 2 Baleendah kelas XII Program Studi Tata Busana). 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi masalah diperoleh untuk mengetahui sejauhmana masalah yang 

akan diteliti agar lebih terarah. Masalah perlu ditentukan terlebih dahulu untuk 

mempermudah dan mengetahui masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka Identifikasi dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Membuat pola kebaya merupakan kompetensi dasar yang diajarkan pada 

peserta didik kelas XII Program Keahlian Tata Busana SMK 2 Baleendah 

Kabupaten Bandung. 

2. Materi pada kompetensi membuat pola kebaya terdiri dari : pengetahuan 

tentang pola kebaya, variasi lengan kebaya, variasi kerah kebaya dan 

pembuatan pola kebaya.  

3. Hasil belajar membuat pola kebaya dapat ditunjukan dengan penguasaan 

pengetahuan model kebaya dan penguasaan keterampilan membuat pola 

kebaya. 

4. Hasil belajar yang diperoleh diharapkan memberikan kontribusi terhadap 

kesiapan menjadi patter maker di butik. Patern maker adalah salah satu  

jabatan pekerjaan yang bersifat professional dalam pembuatan pola. 

Rumusan masalah disusun berdasarkan latar belakang masalah dan alasan 

pemilihan masalah yang telah diuraikan, seperti yang dikemukanan oleh 

Suharsimi Arikunto (2002:44) bahwa “Perumusan masalah merupakan langkah 

dalam menentukan suatu problematika penelitian dan bagian pokok dalam 

kegiatan penelitian”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Besarnya 
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Kontribusi hasil belajar membuat pola kebaya terhadap kesiapan menjadi Patter 

Maker di butik pada peserta didik SMK Negeri 2 Baleendah ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data tentang hasil belajar membuat pola kebaya terhadap kesiapan menjadi pattern 

maker di butik di tinjau dari : 

1. Kompetensi dasar penguasaan pengetahuan model kebaya 

2. Kompetensi dasar penguasaan keterampilan pembuatan pola kebaya 

3. Kesiapan menjadi pattern maker di butik  

4. Kontribusi Hasil belajar membuat Pola kebaya Terhadap kesiapan menjadi 

Pattern Maker di butik 

5. Besarnya Kontribusi Hasil belajar membuat Pola kebaya Terhadap kesiapan 

menjadi Pattern Maker di butik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak khususnya peneliti dalam program studi tata busana pada 

umumnya baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan tentang membuat pola kebaya serta pengalaman penulis dalam 

melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah khususnya mengenai 

kontribusi hasil belajar membuat pola kebaya terhadap kesiapan menjadi 

pattern maker di butik 

2. Secara praktis, dengan melakukan penelitian ini penulis banyak mempelajari 

pembuatan pola kebaya dan penulis memiliki pengetahuan melakukan 

penelitian hasil belajar. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat 

sebagai masukan untuk pengembangan pembelajaran, yang memberikan 

pengalaman belajar bagi siswa SMK, sehingga mereka memiliki kesiapan 

untuk bekerja khususnya sebagai pattern maker di butik. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian mengenai Kontribusi Hasil 

Belajar Membuat Pola Kebaya Terhadap Kesiapan Menajdi Pattern Maker di 

Butik pada peserta didik Kelas XII di SMKN 2 Baleendah. Penulisan skripsi 

terdiri dari lima bab, masing – masing bab berisi pemaparan setiap bagian yang 

ada dalam skripsi.  

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi 

skripsi. 

Bab II Kajian pustaka, berisi tentang tinjauan  pembelajaran membuat pola 

kebaya, hasil belajar membuat pola kebaya, dan kesiapan menjadi pattern maker 

di butik. 

Bab III  Metode penelitian berisi penjabaran rinci mengenai metode penelitian 

termasuk beberapa komponen seperti lokasi, populasi dan sample penelitian, 

desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, 

proses pengembangan instrument, teknik pengumpulan data dan analisis data.  

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari dua hal utama yaitu: 

pengolahan data dan pembahasan atau analisis temuan.  

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tenteng kesimpulan dan saran. 

 


