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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian hasi 

pengolahan data pembahasan hasil penelitian berdasarkan judul “Kontribusi Hasil 

Belajar Membuat Pola Kebaya Terhadap Kesiapan Menjadi Pattern Maker di 

Butik”. (Penelitian terbatas pada peserta didik program kejuruan tata busana 

SMKN 2 Baleendah kelas XII) kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Hasil Belajar Membuat Pola Kebaya 

Hasil penelitian tentang hasil belajar membuat pola kebaya yang diperoleh 

peserta didik ditinjau dari kompetensi Pengertian kebaya, menunjukan bahwa 

setengahnya responden berada pada kriteria tinggi. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa setengahnya peserta didik memiliki kemampuan memahami 

pengertian kebaya dan modifikasi bagian bawah kebaya. 

Hasil penelitian tentang hasil belajar membuat pola kebaya yang diperoleh 

peserta didik ditinjau dari kompetensi faham gambar, menunjukan bahwa 

setengahnya responden berada pada kriteria tinggi. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa setengahnya peserta didik memiliki kemampuan dan 

keterampilan dalam memahami pengertian faham gambar, perkembangan kerah, 

cirri khas kebaya dan bentuk bagian bawah kebaya. 

Hasil belajar membuat pola kebaya ditinjau dari kompetensi analisis model 

busana, menunjukanan setengah pada responden berada para kriteria tinggi. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa setengah jumlah peserta didik memiliki 

kemampuan dan keterampilan dalam memahami pengertian menganalisis model 

dan menentukan garis – garis busana pada tubuh sesuia model busana. 

Hasil belajar membuat pola kebaya ditinjau dari kompetensi mengukur 

badan menunjukan sebagain besar responden berada pada kriterian tinggi. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa sebagaiab besar peserta didik memiliki 
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kemampuan dan keterampilan dalam memasang body line dan mengukur lingkar 

panglal lengan dengan tepat dan benar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hasil penelitian membuat pola kebaya ditinjau dari kompetensi memahami 

tanda – tanda pola menunjukan, bahwa seluruh responden berada pada kriteria 

tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa seluruh peserta didik memiliki 

kemampuan dan keterampilan dalam menentukan simbol- simbol arah serat 

memanjang dan, tanda symbol potongan dan kerutan yang berfungsi sebagai 

informasi kepada juru potong dan bagian penjahitan. 

Hasil belajar membuat pola kebaya ditinjau dari kompetensi pecah pola 

kebaya menunjukan bahwa setengah jumlah responden berada pada kriteria tinggi. 

Hasil penelitian tersebut meunjukan bahwa setengah jumlah peserta didik 

memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merubah pola dasar menjadi pola 

sesuai dengan model busana seperti pola lengan, pola garis leher, pola bagian 

bawah, dan kerah. Kemampuan peserta didik setelah mendapatkan materi 

membuat pola kebaya merupakan kemampuan nyata, karena kemampuan tersebut 

dapat ditunjukan langsung oleh pesrta didik dalam kegiatan praktikum secara aktif 

yang diikuti peserta didik dalam kegian pembelajaran membuat pola kebaya. 

 

2. Kesiapan Menjadi Pattern Maker di Butik 

Hasil penelitian mengenai kesiapan peserta didik menjadi pattern maker di 

butik sebagian besar berada pada kriteria tinggi. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa peserta didik telah memiliki kesiapan untuk menjadi pattern maker di 

butik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam membuat pola 

kebaya khususnya kebaya jawa, kebaya sunda, kebaya encim dan kebaya betawi 

 

3. Kontribusi Hasil Belajar Membuat Pola Kebaya 

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisiensi korelatif yang positif 

dan signifikan pada taraf kepercayaan 95% sehingga terdapat kontribusi positif 

yang signifikan dari hasil belajar membuat pola kebaya.(X) terhadap kesiapan 

menjadi pattern maker di butik (Y). 
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4. Besarnya Kontribusi Hasil Belajar Membuat Pola Kebaya Terhadap 

Kesiapan Menjadi Pattern Maker di Butik 

Hasil belajar membuat pola kebaya memberikan kontribusi yang positif dan 

signifikan sebesar (62.45%) terhadap kesiapan menjadi pattern maker di butik. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil belajar Membuat Pola Kebaya 

memberikan sumbangan/kontribusi yang besar terhadap kesiapan menjadi maker 

di butik. 

 

B. Saran 

Saran peneliti disusun berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian. Penulis 

mengajukan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan 

masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam perkuliahan Membuat Pola 

Kebaya. Saran ini penulis tujukan kepada : 

 

1. Peserta Didik Kejuruan Tata Busana SMKN 2 Baleendah Bandung 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar Membuat Pola Kebaya 

pada kompetensi pengertian kebaya, faham gambar, analisis kebaya, cara 

mengukur, tanda – tanda pola dan pecah pola berada pada kriteria sangat tinggi, 

walaupun masih ada peserta didik dengan hasil belajarnya dalam kriteria rendah, 

oleh sebab itu hendaknya peserta didik harus lebih banyak belajar lebih giat, 

memanfaatkan potensi yang dimiliki dan bersungguh – sungguh dalam 

pembelajaran sehingga hasil belajar dapat dijadikan modal untuk menjadi pattern 

maker di butik. 

 

2. Pengajar Bidang Studi Membuat Pola kebaya 

Hasil penelitian bahwa hasil belajar membuat pola kebaya terhadap kesiapan 

menjadi pattern maker di butik berada pada kriteria tinggi, tetapi terdapat hasil 

belajar dalam kriteria rendah hendaknya keadaan ini menjadi perhatian guru dan 

masukan dalam pembelajaran, sehingga semua siswa memperoleh hasil belajar 

dengan kriteria tinggi dan guru lebih memperhatikan pembelajaran secara khusus 

dan memberikan motivasi pada peserta didik. 


