
 

 

 
 
Yosi Efine Margarettha Pakpahan, 2014 
Analisis Kualitas  Tugas  Produk Stelan Jas  Pada Mata Kuliah Busana Tailoring 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 
 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Simpulan dan saran akan diuraikan pada bab ini yang disusun 

berdasarkan seluruh kegiatan penelitian tentang “Analisis Kualitas Tugas Produk 

Setelan Jas Pada Mata Kuliah Busana Tailoring” pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Tata Busana FPTK UPI angkatan 2010. 

A. Simpulan 

 Simpulan penelitian ini di buat berdasarkan pada latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, hasil pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Analisis kualitas tugas produk setelan jas pada mata kuliah Busana Tailoring 

ditinjau dari kualitas teknik jahitan tugas produk setelan jas adalah berkualitas 

baik, ditinjau dari teknik jahitan badan jas, teknik jahitan kerah jas, teknik jahitan 

saku vest, teknik jahitan saku klap, teknik jahitan garis hias jas, teknik jahitan 

tengah belakang jas, teknik jahitan bahu jas, teknik jahitan lengan jas, teknik 

jahitan vent (belahan) jas, teknik jahitan vuring (lining) jas, teknik jahitan saku 

sisi pantalon, teknik jahitan saku belakang pantalon, teknik jahitan lingkar 

selangkangan dan gulbi pantalon, teknik jahitan sisi pantalon dan teknik jahitan 

ban pinggang pantalon. 

2. Analisis kualitas tugas produk setelan jas pada mata kuliah Busana Tailoring 

ditinjau dari kualitas penyelesaian tugas produk setelan jas adalah berkualitas 

baik, dilihat dari hasil penyelesaian lubang kancing jas, penyelesaian pemasangan 

kancing jas, penyelesaian kelim pantalon, penyelesaian penyetrikaan jas, dan 

penyelesaian penyetrikaan pantalon. 

 

B. Saran 
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Saran yang diajukan dapat menjadi bahan untuk dipertimbangkan bagi 

pihak-pihak, terutama : 

1. Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana PKK FPTK UPI diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuannya, selain itu mahasiswa perlu belajar mandiri, lebih 

efektif, kreatif dalam kegiatan belajar melatih keterampilan dan kemampuan yang 

dimilikinya dengan cara memperbanyak latihan, lebih banyak belajar, memahami 

serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diinginkannya. 

2. Dosen Mata Kuliah Busana Tailoring Prodi Pendidikan Tata Busana PKK 

FPTK UPI, seyogyanya lebih memberikan motivasi dan bimbingan secara 

individual, terutama kepada mahasiswa yang masih kurang terampil, kemauan, 

motivasi dan minat dalam pembuatan tugas produk setelan jas. Dosen dapat 

membagi mahasiswa kedalam sebuah kelompok belajar, yang dikelompokkan 

berdasarkan tingkat keterampilan dan kemampuan yang tertinggi hingga rendah, 

sehingga mahasiswa yang belum terampil dapat belajar kepada mahasiswa yang 

terampil dalam pembuatan tugas produk setelan jas. 


