
i 
 

 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN PENGUASAAN MATERI TEKNOLOGI 

BUSANA DENGAN PROSES MENJAHIT PADA 

MATA KULIAH MANAJEMEN BUSANA PRIA 

PROGRAM STUDI PKK, S1 KONSENTRASI TATA 

BUSANA DIUNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
 

 

 

SKRIPSI 

disajikan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana 

 

 

 

oleh 

Fitri Setyowati Pungkisari 

5401406068 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 

 



ii 
 

 

 

 

 

 



iii 
 

PERNYATAAN 

 
 

Saya menyatakan bahwa skripsi ini bebas plagiat, dan apabila di kemudian 

hari terbukti terdapat plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima 

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

Semarang, 14 Juni 2013 

 

Fitri Setyowati Pungkisari 

5401406068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

1. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan (Al-Insyirah :6) 

2. “ManJadda WaJadda” barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 

berhasil (Hadist Rasulullah) 

 

 

 

 

Persembahan: 

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan 

dukungan, kasingsayang dan pengorbanannya. 

2. Saudara-saudaraku yang selalu memotivasiku. 

3. Teman-teman seperjuangan angkatan2006 

4. Almamaterku 

 

 

 

 



v 
 

PRAKATA 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan YME, atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Hubungan Penguasaan Materi Teknologi Busana dengan Proses Menjahit pada 

Matakuliah Manajemen BusanaPria program studi PKK, S1 Konsentrasi Tata 

Busana di Universitas Negeri Semarang”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini banyak memperoleh pengarahan dari 

berbagai pihak.Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan 

hati, mengucapkan terima kasih kepada ; 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penulisan 

skripsi ini. 

2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan 

izin penulisan skripsi ini. 

3. Ketua Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi yang telah memberikan fasilitas 

dalam pembuatan skripsi ini. 

4. Dra. Urip Wahyuningsih, M. Pd., dosen pembimbing I dan dosen matakuliah 

Manajemen Busana Priayang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan 

dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dra. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd., dosen pembimbing II dan dosen  

matakuliah Manajemen Busana Priayang telah banyak memberikan 

bimbingan, dorongan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 



vi 
 

6. Dra. Hj. Musdalifah, M.Si, selaku dosen wali yang telah membantu peneliti 

dalam penelitian. 

7. Drs. Muhdhor, S.Pd yang telah membantu peneliti dalam penelitian ini. 

8. Mahasiswa jurusan TJP program studi PKK konsentrasi Tata Busana S1 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang angkatan 2010 yang telah 

membantu memberikan bantuan dan waktu luang untuk membantu penulis 

guna mengumpulkan data penelitian. 

9. Sahabat dan teman seperjuanganku yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat. 

10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang selalu mendampingiku dengan do’a, 

kasih sayang serta dorongan semangat yang menguatkanku. 

11. Semuapihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca 

pada umumnya. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, peneliti 

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 

dari pembaca yang membangun sangat peneliti harapkan untuk kesempurnaan 

skripsi ini. 

 

 

Semarang, 14Juni 2013 

 

Peneliti 

 



vii 
 

ABSTRAK 

Fitri Setyowati Pungkisari. 2013. Hubungan Penguasaan Materi Teknologi Busana 

dengan  Proses Menjahit pada Matakuliah Manajemen Busana Pria program studi PKK, 

S1 Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang.,Skipsi, Jurusan Teknologi 

Jasa dan Produksi, Progam Studi Tata Busana, FakultasTeknik, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Dra. Urip Wahyuningsih,M.Pd., Pembimbing II: Dra. Sri 

Endah Wahyuningsih, M.Pd. 

Kata kunci: Penguasaan materi Teknologi Busana, Proses Menjahit, Manajemen Busana 

Pria, Universitas Negeri Semarang 

Matakuliah Teknologi busana adalah matakuliah yang diberikan pada semester II. 

Yang meliputi ketrampilan membuat macam-macam fragmen dasar, penyelesaian busana 

dengan berbagai sistem secara manual maupun machinal.Tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah ada hubungan penguasaan materi Teknologi Busana dengan proses 

menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria program studi PKK,S1 konsentrasi 

tata busana di Universitas Negeri Semarang dan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbanngan efektif hubungan penguasaan materi Teknologi Busana dengan proses 

menjahit pada matakuliah Manajemen Pria program studi PKK,S1 konsentrasi tata busana 

di Universitas Negeri Semarang. 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa semester IV sebanyak 95 

mahasiswa. Dengan menggunakan teknik sampling atau teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah simple random sampling yaitu dengan mengambil 20 

mahasiswa dengan diundi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut yaitu proporsional random sampling terhadap sampel kelas. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan tes praktek. 

Instrumen penelitian menggunakan validitas instrumen dan reliabilitas instrumen, 

variabel dalam penelitian menggunakan variabel bebas yaitu penguasaan materi 

Teknologi Busana di Universitas Negeri Semarang dan variabel terikat berupa proses 

menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria di Universitas Negeri Semarang, 

kemudian didapat dari metode analisis data yang menggunakan uji koefisien korelasi 

variabel X dan Y, dan uji keberartian korelasi dan determinasi yang didapatkan bahwa 

hubungan penguasaan Teknologi Busana dan Manajemen Busana Pria signifikan yang 

berarti ada hubungan. 

Hasil uji korelasi pearson product moment diperoleh p-value 0.025 dan kurang 

dari angka singnifikansi 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan proses menjahit pada matakuliah 

Manajemen Busana Pria Program studi PKK S1,Konsentrasi Tata Busana di  Universitas 

Negeri Semarang. Besarnyahubungan antara penguasaan materi Teknologi Busana 

dengan proses menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria Program studi PKK 

S1,Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang sebesar49,8%. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa penguasaan materi pada matakuliah Teknologi Busana sangat 

berpengaruh terhadap hasil praktek pembuatan piyama pada matakuliah Manajemen 

Busana Pria. 

Simpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan penguasaan 

materi Teknologi Busana dengan proses menjahit pada matakuliah Manajemen Busana 

Pria khususnya menjahit piyama program studi PKK,S1 konsentrasi tata busana di 

Universitas Negeri Semarang. Penguasaan pada Teknologi Busana yang berupa hasil 

belajar memberikan sumbangan dalam kriteria baik terhadap proses menjahit pada 

matakuliah Manajemen Busana Pria meskipun ada faktor-faktor pendukung dan 

penghambat hasil belajar mahasiswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matakuliah Tata Busana mempunyai ikatan keilmuan antara matakuliah satu 

dengan matakuliah yang lainnya pada materi yang diajarkan pada perkuliahan. Tujuan 

yang diharapkan pada program studi PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana, agar mahasiswa 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian tata busana sebagai 

persiapan diri memasuki lapangan pekerjaan, mengembangkan potensi sebagai ahli 

busana dan mampu bersaing dalam dunia usaha. 

Charles E Jhonsons dikutip Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan (1992:8) 

berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mancapai tujuan 

yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Kemampuan tumbuh dari diri 

sendiri dan untuk memperolehnya diperlukan dorongan dan semangat yang ditunjukkan 

dengan perilaku nyata. Setiap orang menunjukkan kemampuan yang tidak sama, dilihat 

dari kecakapan yang dimiliki meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Nur’aini:2008). Seseorang mempunyai kelebihan pada aspek tertentu yang tidak dimiliki 

oleh individu yang lain yang akan mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Dalam 

penelitian ini lebih mengacu pada aspek psikomotorik, dimana mahasiswa tampak pada 

kegiatan ketrampilan dan penampilan dalam segala tindakan individu yang meliputi ; 

peniruan, manipulasi, ketepatan, artikulasi, dan pengalamiahan.  
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Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu tempat terjadinya pembelajaran 

menuju pendewasaan sikap berupaya untuk terus menerus menyusun program-program 

ataupun kurikulum-kurikulum yang berorientasi pada tantangan jaman dan pada saaatnya 

nanti akan mampu membekali lulusannya,agar bisa diterima dalam masyarakat. Fakultas 

Teknik merupakan salah satu Fakultas yang ada di Universitas Negeri Semarang 

(UNNES), sedangkan UNNES memiliki program studi PKK,S1 Tata Busana yang 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan pada bidang busana. Materi yang diberikan 

tidak hanya dalam bentuk teori,tetapi  juga praktek sebagai aktivitas kerja yang baru 

dipelajari sampai keterampilan dikuasai sepenuhnya. Matakuliah praktek adalah sebagai 

keterampilan teknis yakni keterampilan dalam menggunakan pengetahuan,teknis,dan 

perlengkapan lainnya untuk menyelesaikan tugas. Salah satu matakuliah praktek yang 

dipelajari adalah matakuliah teknologi busana. Pendidikan mempunyai kualitas yang 

tinggi apabila lulusannya professional dalam bidangnya, serta dapat diterima di 

lingkungan masyarakat. Demikian pula yang diharapkan para sarjana lulusan Universitas 

Negeri Semarang pada umumnya dan sarjana lulusan program studi tata busana pada 

khususnya. Untuk menjadi tenaga ahli yang professional,mereka dituntut untuk 

mempersiapkan diri sejak masuk Universitas Negeri Semarang dengan jalan mempelajari 

semua mata kuliah yang ada dan selalu kreatif berusaha untuk mengasah dan 

meningkatkan kemampuannya. 
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Penguasaan materi dapat diartikan sebagai kemampuan mahasiswa dalam 

memahami makna secara ilmiah, baik materi secara teori maupun praktek 

(Dahar,2003:4).Misalnya bila seseorang memiliki penguasaan/kemampuan untuk 

membuat busana, ciri-cirinya adalah memiliki pengetahuan tentang gambar model, 

mampu membuat pola busana, mampu mengambil ukuran badan, dan sebagainya.  

Penguasaan materi pada Matakuliah Teknologi Busana adalah menguasai atau 

mengusahakan, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan kepandaian yang 

didapat, serta dapat menerapkannya dalam materi kuliah selanjutnya. Matakuliah 

Teknologi Busana adalah matakuliah dasar teknik menjahit yang diberikan pada semester 

II, yang meliputi keterampilan membuat macam-macam fragmen dasar, dan penyelesaian 

busana dengan berbagai sistem secara manual maupun machinal. Fragmen dasar 

penyelesaian busana meliputi macam-macam kampuh, pemasangan kancing, pembuatan 

lubang kancing, penyelesaian tepi, lipit, saku, belahan, pengenalan alat-alat jahit, latihan 

menjahit, serta macam-macam gambar alat jahit. Sehingga dalam matakuliah ini 

mahasiswa mampu membuat busana dengan teknik menjahit yang cepat dan tepat, yang 

sesuai dengan sistem pembuatan busana untuk mengolah kain menjadi busana jadi. 

Teknologi Busana ini sebagai dasar pengetahuan dan keterampilan untuk mengambil 

matakuliah berikutnya yang berupa praktek lanjutan,seperti Manajemen Busana Anak, 

Manajemen Busana Wanita I, Manajemen Busana Pria, Manajemen Busana Tailoring, 

Manajemen Adi Busana, dan dalam hal ini kaitannya dengan Matakuliah Manajemen 

Busana Butik. ( Silabus Teknologi Busana PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana ;2010 ) 
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Masalah yang sering terjadi pada proses menjahit busana adalah antara hasil akhir 

pembuatan busana tidak sesuai dengan urutan kerja menjahit, misalnya hasil akhir 

menjahit bagian saku, belahan, tidak sesuai dengan urutan kerja menjahit. Masalah 

tersebut terjadi, kemungkinan karena disebabkan oleh aspek kognitif dan aspek 

psikomotorik mahasiswa sehingga hasil antara mahasiswa satu dengan yang lainnya 

tidaklah sama.  

Pada kenyataannya hasil observasi tentang penguasaan materi Teknologi Busana 

dengan proses menjahit busana masih ada banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan 

dalam proses menjahit busana, yaitu kesulitan dalam menerapkan teknik jahit/urutan 

kerja menjahit dengan benar, teknik penyelesaian busana yang tidak tepat sehingga hasil 

pembuatan busana tidak sesuai dengan model. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti 

tentang penguasaan materi Teknologi Busana khususnya aspek pemahaman teknik 

penyelesaian busana dengan benar, belum tentu semua nilainya baik artinya masih ada 

yang mendapat nilai kurang baik atau jelek. 

Dengan memperhatikan penguasaan materi yang dimiliki pada matakuliah 

Teknologi Busana, diharapkan dapat mengembangkan kreatifitas dengan hasil yang 

optimal. Salah satunya dapat diwujudkan dengan hasil teknik jahitan yang baik dan 

benar. Dengan memperoleh hasil yang baik, maka mahasiswa program studi PKK,S1 

Konsentrasi Tata Busana benar-benar dapat mempraktekkan dan menggunakan semua 

kemampuan dan keterampilannya dalam bidang tata busana sesuai dengan bidang 
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keilmuan yang diperoleh pada saat menempuh Matakuliah Manajemen Busana Pria. Pada 

kenyataannya, hasil keterampilan mahasiswa dalam membuat piyama yang menerapkan 

fragmen dasar penyelesaian busana tidaklah sama. Mahasiswa terkadang mengabaikan 

teknik dasar yang diperoleh pada Matakuliah Teknologi Busana. Hasil belajar mahasiswa 

berhubungan dengan kemampuan belajar dan faktor-faktor yang memberikan kontribusi 

belajar pada masing-masing individu, faktor yang berhubungan dengan kondisi tersebut 

adalah kondisi internal dan eksternal pembelajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa sebenarnya mahasiswa program studi PKK 

S1 Konsentrasi Tata Busana memiliki bekal keahlian yang cukup dalam bidang busana. 

Keahlian dan kemampuan tersebut dapat terekam dari nilai hasil belajarnya. Namun 

demikian, sejauh mana tingkat keahlian mahasiswa yang dapat dilihat dari hasil 

belajarnya / penguasaan materi yang dimilikinya dalam matakuliah Teknologi Busana 

terhadap keadaan yang ada diluar, apakah mahasiswa sudah dapat menerapkan dasar 

teknik pembuatan busana pada matakuliah praktek Manajemen Busana Pria ? 

Melihat latar belakang permasalahan diatas, maka timbul pemikiran untuk 

meneliti ada tidaknya “Hubungan Penguasaan Materi Teknologi Busana dengan 

proses menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria program studi PKK, S1 

Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1.2.1. Apakah ada hubungan antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan proses 

menjahit pada matakuliah Manajemen Busana PriaProgram studi PKK S1,Konsentrasi 

Tata Busana di  Universitas Negeri Semarang? 

1.2.2. Seberapa besar hubungannya antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan 

proses menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria Program studi PKK,S1 

Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang? 

1.3. Penegasan Istilah 

1.3.1. Hubungan 

Tim Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1989:313), kata 

hubungan mempunyai arti sebagai komponen dalam suatu sistem yang saling berkaitan 

dan saling membutuhkan. Hubungan adalah jaringan yang terwujud karena interaksi 

antara satuan-satuan yang aktif (W.J.S.Poerwadarminta,1989:313) sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto (1992:231) hubungan sama dengan korelasi yaitu dua gejala yang 

dikatakan mempunyai hubungan yang jika terbukti timbulnya gejala-gejala yang satu 

dengan yang lain. 

Hubungan berarti keadaan berhubungan, kontak, sangkut paut, ikatan 

(Depdikbud,1989:313). Ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan atau 
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korelasi adalah hubungan timbal balik antara dua pengertian yang ada pengaruhnya. 

Hubungan disini yang dimaksud adalah adanya keterkaitan atau hubungan hasil belajar 

tentang penguasaan materi Teknologi Busana dengan proses menjahit pada mata kuliah 

Manajemen Busana Pria yang diperoleh mahasiswa Prodi PKK,S1 Konsentrasi Tata 

Busana di Universitas Negeri Semarang. 

1.3.2. Penguasaan Materi Teknologi Busana 

Penguasaan berarti menguasai atau mengusahakan, pemahaman atau kesanggupan 

untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2001:534). Sedangkan dalam psikologi belajar penguasaan dapat diartikan menerapkan, 

mengeneralisasikan, menyusun, mengklarifikasikan, mengubah struktur suatu masalah 

(Ngalim Purwanto, 2002:59). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa 

penguasaan adalah pemahaman. Pemahaman bukan saja berarti mengetahui yang sifatnya 

mengingat (hafalan saja), tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain atau 

dengan kata-kata sendiri sehingga mudah mengeti makna bahan yang dipelajari, tetapi 

tidak mengubah arti yang ada didalamnya.  

Materi adalah sesuatu yang jadi bahan berfikir, berunding, mengarang dan 

sebagainya(W.J.S. Poerwadarminto, 1996:638 ). Materi adalah suatu abstraksi yang 

mewakili suatu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan atau hubungan 

yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Materi diperlukan untuk memperoleh dan 
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mengkomunikasikan pengetahuan karena dengan menguasai materi dapat memperoleh 

pengetahuan baru yang tidak terbatas (Dahar,1996:80). 

Penguasaan materi merupakan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi 

setelah kegiatan pembelajaran. Penguasaan materi dapat diartikan sebagai kemampuan 

mahasiswa dalam memahami makna secara ilmiah, baik materi secara teori maupun 

praktek (Dahar,2003:4). 

Teknologi, berasal dari kata teknos / teknik adalah cara / metode. Logos adalah 

ilmu / pengetahuan. Sedangkan busana menurut Porrie adalah segala sesuatu yang 

dipakai mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dan digunakan sesuai dengan 

fungsinya. Dari pengertian tersebut maka arti busana adalah segala sesuatu yang dipakai 

seseorang yang melekat dibadan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang berguna 

untuk menambah keindahan si pemakai. 

Jadi pengertian Teknologi Busana adalah pengetahuan seseorang untuk dapat 

memahami tentang suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik menjahit dan juga 

tentang peralatan menjahit (peralatan apa saja yang digunakan) serta dapat melatih 

mahasiswa untuk dapat membuat busana sesuai dengan pola dan desain busana serta 

sesuai dengan teknik-teknik menjahit yang benar dari mulai memahami model sampai 

pada penyelesaian. Jadi, teknologi busana adalah suatu ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang mempelajari cara, metode, pembuatan dan penyelesaian busana. 
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1.3.3. Proses Menjahit 

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau 

didesain, menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang 

menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan 

terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Dalam penelitian ini 

proses yaitu penilaian yang dilakukan terhadap langkah kerja pembuatan busana pria 

sesuai dengan gambar model yang telah dibuat. 

Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, pepagan dan 

bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan 

dengan tangan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit (Wikipedia Bahasa 

Indonesia, Ensiklopedia Bebas). 

Aspek yang dinilai dalam proses menjahit yaitu : 1.teknik menjahit, dalam 

menjahit busana yang tepat sesuai gambar model dari tiap bagian-bagian busana meliputi 

kerah, saku, kerung lengan, bahu, sisi badan, kupnat, kerung leher. Dalam teknik 

menjahit harus memperhatikan urutan tertib kerja yang telah dibuat agar hasil jahitan 

bagus. 2.Penyelesaian, mahasiswa mampu menyelesaikan busana sesuai dengan bahan, 

desain dan tujuan. 3.Ketepatan waktu, mahasiswa mampu menyelesaikan pembuatan 

busana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 2x180menit. 4. Hasil, yaitu 

penilaian yang dilakukan terhadap hasil dari proses pembuatan busana pria sesuai desain 

dari awal sampai akhir. Aspek yang dinilai dalam hasil, yaitu : kesesuaian desain model 
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dengan hasil akhir, keserasian pada pembuatan busana yaitu keserasian secara 

keseluruhan hasil jadi busana sesuai model, bahan, kesempatan, warna, corak, bahan dan 

bagian-bagian busana.Kebersihan dilihat dari teknik jahitan dan teknik penyelesaian 

busana. Hasil jahitan tidak ada noda, tidak ada tanda rader, bersih dari benang dan kapur 

jahit. Kerapihan meliputi teknik menjahit yang tepat, teknik penyelesaian yang benar, 

halus, teliti, jarak posisi kanan dan kiri sama setikannya. Jadi proses menjahit adalah 

suatu urutan pelaksanaan atau tertib kerja, waktu dan kecepatan, dalam pekerjaan 

menyambung kain atau membuat suatu busana. Dimana dibutuhkan teknik yang benar 

dan tepat dalam proses menjahit tersebut. Hal tersebut dapat diukur dengan test tertulis 

busana pria dalam matakuliah Manajemen Busana Pria. 

1.3.4. Matakuliah Manajemen Busana Pria 

Busana pria merupakan salah satu kebutuhan pokok oleh kaum pria. Konsep dasar 

pembuatan busana pria diperlukan untuk mengungkap hal-hal yang mendasari mengapa 

praktek membuat busana pria, ruang lingkup serta bagaimana persiapan awalnya. Konsep 

dasar meliputi tujuan dan manfaat matakuliah Manajemen Busana Pria, desain busana 

pria dan cara memilih model, dan pembuatan piyama. 

Konsep desain busana pria dan cara memilih model busana bisa digunakan 

sebagai bekal dalam menerima pembuatan busana pria, khususnya piyama . 
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1.3.5. Mahasiswa Program studi PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana di Universitas 

Negeri Semarang 

Mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:534) berarti, orang yang 

belajar di perguruan tinggi. Program studi PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana merupakan 

salah satu program studi di jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. Dengan demikian yang dimaksud mahasiswa dalam 

penelitian ini adalah orang yang belajar di perguruan tinggi yang mengambil Program 

studi PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang adalah suatu 

lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang terletak di kota Semarang. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1.4.1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penguasaan materi Teknologi 

Busana dengan proses menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria Program studi 

PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang? 

1.4.2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara penguasaan materi Teknologi 

Busana dengan proses menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria Program studi 

PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang? 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi mahasiswa 

Memberikan masukan bagi mahasiswa Prodi PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana 

agar dapat lebih menguasai dalam mempelajari Matakuliah Teknologi Busana dan dapat 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik dalam Matakuliah Manajemen Busana Pria 

sehingga mendapatkan materi yang berkelanjutan dan dapat menerapkan teknik menjahit 

yang benar  dalam belajar yang berkelanjutan atau secara continue.Agar mahasiswa 

mengerti dan mengetahui serta tidak melupakan teknik/urutan teknik menjahit. 

1.5.2.  Bagi peneliti 

Mampu melihat kenyataan yang ada, apakah mahasiswa dapat menerapkan materi 

Matakuliah Teknologi Busana ke dalam proses menjahit pada Matakuliah Manajemen 

Busana Pria dengan melihat hasil belajar mahasiswa . 
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1.6. Sistematika Pembuatan Skripsi 

Sistematika penelitian disusun dengan tujuan agar pokok masalah dapat disusun 

secara urut dan terarah.Sistematika dalam pembuatan skripsi ini terdiri dari tiga bagian 

yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1. Bagian awal terdiri dari : Halaman judul, Halaman pengesahan, Motto dan 

persembahan, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar tabel, Daftar gambar dan lampiran. 

1.6.2. Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu : Pendahuluan, Landasan teori, Hipotesis, 

Metodologi penelitian, Pembahasan dan Penutup. 

BAB 1 : Pendahuluan, berisi tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, penegasan 

istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan  sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 : Landasan teori, kerangka berfikir dan hipotesis. Landasan teori berisi meliputi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa, Tinjauan Mata Kuliah 

Teknologi Busana dan Manajemen Busana Pria, dan Langkah dalam menjahit. 

BAB 3 : Metode penelitian berisi : jumlah populasi, jumlah sampel, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. 

BAB 4 : Hasil penelitian berisi tentang deskripsi penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB 5 : Simpulan dan saran, bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari 

analisis data serta pembahasan, saran berisi perbaikan-perbaikan atau masukan dari hasil 

penelitian untuk perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 

1.6.3.  Bagian Akhir Skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan 

lampiran ini berisi kelengkapan skripsi untuk menjelaskan data, perhitungan data dan 

dokumentasi dalam penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1. Landasan teori 

2.1.1. Definisi belajar 

Manusia yang selalu dinamis selalu ingin berkembang dengan cara belajar sebab 

belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia. Unsur-unsur yang 

berhubungan dengan belajar yang dapat menghasilkan perubahan perilaku yaitu adanya 

pembelajar, rangsangan (stimulus), memori dan respon.  

Buthanuddin salam (2004:3) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses yang 

membutuhkan waktu serta usaha dan usaha itu memerlukan waktu, cara dan metode. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting 

didalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan bahkan 

persepsi manusia, Catharina Tri Anni (2004:2). Menurut Dimyati (2002:28) belajar 

merupakan proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu sehingga 

belajar diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman serta 

proses melihat, mengamati, memahami sesuatu dan nantinya akan mengubah tingkah 

laku individu.  
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Berdasarkan pendapat diatas pengertian belajar dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas mental atau psikis untuk memperoleh perubahan-perubahan 

tingkah laku yang relatif meningkat, konstan dan berbekas sebagai hasil pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  

Seseorang yang melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi memungkinkan 

perubahan hasil belajar. Pendidikan di Perguruan Tinggi bertujuan meningkatkan 

keterampilan berpikir secara mandiri. Bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan 

merupakan modal untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan pendidikan 

yang baru dan berlomba untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Setiap 

mahasiswa harus mampu mempelajari, memahami, menguasai, setiap bidang ilmiah dan 

dapat mengumpulkan dan mengerti semua informasi bidangnya. 

Universitas Negeri Semarang memiliki program studi PKK,S1 Konsentrasi Tata 

Busana yang mempelajari pengetahuan dan keterampilan di bidang busana ( UNNES, 

2003 ). Mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar baik teori maupun praktek pada 

waktu belajar di bangku sekolah menengah, pada program studi PKK,S1 Konsentrasi 

Tata Busana akan belajar bersama dalam perkuliahan. Persiapan dibutuhkan dalam 

menerima segala materi pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk pencapaian 

hasil belajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kesiapan dalam menerima materi 
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perkuliahan dapat mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar mahasiswa pada matakuliah 

yang dipelajari merupakan persiapan untuk dapat mengikuti matakuliah yang berikutnya. 

Keberhasilan mahasiswa menempuh setiap bidang perkuliahan merupakan bekal 

mewujudkan kemampuan di bidang busana. 

2.1.2. Tujuan belajar 

Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakannya dengan kondisi belajar yang efektif 

untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal.Sardiman A.M (2001:26) mengemukakan 

bahwa belajar mempunyai tujuan secara umum ada tiga jenis yaitu untuk mendapatkan 

pengetahuan, penanaman konsep dan ketrampilan dan pembentukan sikap. Tujuan belajar 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

2.1.2.1.Mendapatkan pengetahuan 

Pengetahuan memperluas kemampuan berpikir seseorang dan mengembangkan 

diri secara mantap yang bermanfaat bagi diri dan oranglain. 

2.1.2.2.Penanaman konsep dan ketrampilan 

Individu dalam mempelajari dan mengerjakan sesuatu hal perlu penguasaan 

praktek dan ketrampilan serta perumusan konsep memudahkan pemecahan masalah dan 

kreativitas dalam berfikir. 
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2.1.2.3.Pembentukan sikap 

Penanaman nilai-nilai membentuk sikap mental dan perilaku, dijadikan sebagai 

landasan sehingga tumbuh kesadaran dan kemauan untuk mempraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar dan 

keberhasilan seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh kemampuannya menguasai materi 

yang dipelajari sesuai dengan tujuan belajar. 

2.1.3. Paparan matakuliah  

Matakuliah Keahlian Tata Busana mempunyai ikatan keilmuan antara matakuliah 

satu dengan matakuliah yang lainnya pada materi yang diajarkan. Tujuan yang 

diharapkan pada program studi PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana, agar mahasiswa 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian tata busana sebagai 

persiapan diri memasuki lapangan pekerjaan, mengembangkan potensi sebagai ahli 

busana dan mampu bersaing dalam dunia usaha. 

Matakuliah Teknologi Busana diberikan pada mahasiswa semester II. Tujuan 

matakuliah Teknologi Busana adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam membuat macam-macam fragmen dasar penyelesaian busana. 

Mahasiswa setelah membuat macam-macam fragmen dasar, diharapkan memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dalam membuat macam-macam fragmen dasar 

penyelesaian busana dengan berbagai sistem secara manual maupun machinal. Fragmen 
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dasar penyelesaian busana meliputi macam-macam tusuk dasar menjahit, kampuh, 

pemasangan kancing, pembuatan lubang kancing, penyelesaian tepi, lipit, saku, belahan, 

dan pengenalan alat-alat jahit, latihan menjahit serta macam-macam gambar. Mahasiswa 

mempunyai kemampuan membuat fragmen dasar penyelesaian busana dengan terampil 

dan terlatih pada matakuliah Teknologi Busana berupa hasil belajar.  

Hasil belajar mahasiswa pada matakuliah Teknologi Busana akan mempengaruhi 

hasil belajar pada matakuliah semester berikutnya yang menerapkan macam-macam 

fragmen dasar penyelesaian busana. Dalam kurikulum program studi PKK tata busana 

banyak matakuliah yang proses pembelajarannya menggunakan praktek, yaitu : 

Konstruksi pola busana, Dasar Busana, Ilmu Tekstil, Desain Busana I dan II, Teknik Alat 

Produksi Busana dan K3, Dasar Rias, Analisis Mutu Tekstil dan Busana, Tata Rias 

Rambut, Gelar Karya Busana, Pengelolaan Usaha Busana dan Pelayanan Prima,Tata Rias 

Pengantin, Tata Rias Panggung, Kriya Tekstil Inovatif, Desain Hiasan,Teknologi Busana, 

Manajemen Busana Anak, Draping dan Pola Kombinasi, Manajemen Busana I, Teknik 

Hias Manual, Manajemen Busana Pria, Masalah Pola dan Grading, Pelengkap Busana, 

Teknik Buat Kain, Pembuatan Pola dengan Komputer, Manajemen Busana Butik, Teknik 

Hias Machinal, Manajemen Busana Tailoring, Desain Tekstil, Praktek Industri, 

Manajemen Adi Busana, Lingerie, Manajemen Industri Garmen. ( Struktur Kurikulum 

PKK, S1 Konsentrasi Tata Busana, 2010 ). 
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Matakuliah Manajemen Busana Pria terdapat pada semester IV, menerapkan 

macam-macam fragmen dasar penyelesaian busana yang diperoleh pada matakuliah 

Teknologi Busana. Mahasiswa yang mengikuti matakuliah Manajemen Busana Pria harus 

mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan teknik dasar penyelesaian busana. 

Mahasiswa dalam mengikuti matakuliah Manajemen Busana Pria, diharapkan memiliki 

keterampilan membuat busana sederhana dengan berbagai model dan ukuran. Matakuliah 

ini menitikberatkan pada kemampuan praktek membuat piyama dengan menggunakan 

pola konstruksi sesuai model dengan penerapan teknik dasar penyelesaian busana. 

Penguasaan materi Teknologi Busana berpengaruh terhadap proses menjahit piyama 

Manajemen Busana Pria berupa hasil belajar praktek. 

Charles E Jhonsons dikutip Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan (1992:8) 

berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mancapai tujuan 

yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Kemampuan tumbuh dari diri 

sendiri dan untuk memperolehnya diperlukan dorongan dan semangat yang ditunjukkan 

dengan perilaku nyata. Setiap orang menunjukkan kemampuan yang tidak sama, dilihat 

dari kecakapan yang dimiliki meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Seseorang mempunyai kelebihan pada aspek tertentu yang tidak dimiliki oleh individu 

yang lain yang akan mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Dalam penelitian ini 

lebih mengacu pada aspek psikomotorik, dimana mahasiswa tampak pada kegiatan 
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ketrampilan dan penampilan dalam segala tindakan individu yang meliputi ; peniruan, 

manipulasi, ketepatan, artikulasi, dan pengalamiahan.  

2.1.4. Definisi proses menjahit 

Proses yaitu penilaian yang dilakukan terhadap langkah kerja pembuatan busana 

pria sesuai dengan gambar model yang telah dibuat. Aspek yang dinilai dalam proses 

yaitu : Teknik menjahit, dalam menjahit busana yang tepat sesuai gambar model dari tiap 

bagian-bagian busana meliputi kerah, saku, kerung lengan, bahu, sisi badan, kupnat, 

kerung leher. Dalam teknik menjahit harus memperhatikan urutan tertib kerja yang telah 

dibuat agar hasil jahitan bagus.  

Penyelesaian, mahasiswa mampu menyelesaikan busana sesuai dengan bahan, 

desain dan tujuan. Ketepatan waktu, mahasiswa mampu menyelesaikan pembuatan 

busana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 2x180menit. 

Hasil, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil dari proses pembuatan 

busana pria sesuai desain dari awal sampai akhir. Aspek yang dinilai dalam hasil, yaitu : 

kesesuaian desain model dengan hasil akhir, keserasian pada pembuatan busana yaitu 

keserasian secara keseluruhan hasil jadi busana sesuai model, bahan, kesempatan, warna, 

corak, bahan dan bagian-bagian busana.Kebersihan dilihat dari teknik jahitan dan teknik 

penyelesaian busana. Hasil jahitan tidak ada noda, tidak ada tanda rader, bersih dari 

benang dan kapur jahit. Kerapihan meliputi teknik menjahit yang tepat, teknik 
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penyelesaian yang benar, halus, teliti, jarak posisi kanan dan kiri sama setikannya 

(Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas). 

Jadi proses menjahit adalah suatu urutan pelaksanaan atau tertib kerja, waktu dan 

kecepatan, dalam pekerjaan menyambung kain atau membuat suatu busana. Dimana 

dibutuhkan teknik yang benar dan tepat dalam proses menjahit tersebut. Hal tersebut 

dapat ditunjukkan berupa hasil belajar menjahit piyama pada matakuliah Manajemen 

Busana Pria. 

2.1.5. Hasil belajar 

Pendapat Bloom yang dikutip Nur’aini:2008, “hasil belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. pencapaian hasil belajar 

dipengaruhi oleh kemampuan seseorang meliputi aspek kognitif berkaitan dengan 

kemampuan pemahaman dan penguasaan teori, aspek afektif berkaitan dengan 

kemampuan menerima materi dari sikap, dan aspek psikomotorik berkaitan dengan 

kemampuan seseorang terampil menyelesaikan tugas praktek. Hasil belajar memiliki 

tingkatan dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi.” Ketiga ranah yaitu ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik menjadi perhatian hasil belajar siswa, dijelaskan 

sebagai berikut. 
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2.1.5.1.Ranah kognitif 

Pendapat Bloom yang dikutip oleh Nur’aini:2008yaitu berkaitan dengan hasil 

berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup 

kategori sebagai berikut : 

2.1.5.1.1.Pengetahuan ( Knowledge ) 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali informasi 

(materi pembelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya pengetahuan ini meliputi 

pengingatan kembali tentang rentangan materi yang luas mulai dari fakta spesifik sampai 

teori yang kompleks.  

2.1.5.1.2.Pemahaman ( Comprehention ) 

Kemampuan memperoleh makna dari materi pembelajaran. Hal ini ditujukkan 

melalui penerjemahan materi pembelajaran, hasil belajar ini berada pada satu tahap diatas 

pengingatan materi sederhana dan mencerminkan tingkat pemahaman paling rendah. 

Kemampuan menginterpretasikan, menerangkan, memberi contoh, memahami makna 

materi. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu 

konsep, misalnya menjelaskan dengan susunan kalimat sendiri sesuatu yang dibaca atau 

didengarkannya, memberi contoh lain yang telah dicontohkan dan lain-lain. 
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2.1.5.1.3.Penerapan ( Aplication ) 

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari didalam situasi baru dan kongkrit. Hal ini mencakup penerapan hal-hal 

seperti aturan, metode, konsep, prinsip-prinsip, dalil dan teori. Hasil belajar ini 

memerlukan tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada tingkat pemahaman 

sebelumnya(comprehention). Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan 

mengabstraksikan suatu ide dalam situasi yang baru. Kata-kata operasional untuk 

mengukur hasil belajar tingkat penerapan antara lain : mengubah, memodifikasikan, 

menghubungkan, menunjukkan, memecahkan dan menggunakan, contohnya siswa 

mampu menggunakan teknik jahit busana yang benar pada pembuatan busana. 

2.1.5.1.4.Analisis ( Analysis ) 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material kedalam bagian-

bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hasil belajar ini mencerminkan 

tingkat intelektual lebih tinggi daripada pemahaman dan penerapan, karena memerlukan 

pemahaman isi dan bentuk struktural materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

Kemampuan menguraikan materi, menggambarkan, memilih, menggabungkan suatu 

konsep menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti. Contoh hasil 

belajar tingkat analisis adalah siswa mampu menganalisis sebuah desain busana dengan 

menguraikan bagian-bagian busana, misalnya menguraikan model lengan, model rok, dan 

sebagainya. 
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2.1.5.1.5.Sintesis ( Syntesis ) 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam 

rangka membentuk struktur yang baru. Hasil belajar dibidang ini menekankan perilaku 

kreatif, dengan penekanan dasar pada pembentukan struktur atau pola-pola baru. Sintesis 

adalah lawan dari analisis, yaitu kemampuan merencanakan, menyusun, merevisi, 

menggabungkan bagian-bagian konsep ke dalam pola struktur/bentuk baru menjadi suatu 

konsep utuh. Contoh hasil belajar manajemen busana butik tingkat analisis adalah siswa 

mampu menhubungkan unsur dan prinsip-prinsip desain dan bagian-bagian busana 

sehingga tercipta sebuah busana sesuai kriteria. 

2.1.5.1.6.Penilaian ( Evaluation ) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi 

pembelajaran untuk tujuan tertentu. Hasil belajar dibidang ini adalah paling tinggi 

didalam hirarki kognitif karena berisi unsur-unsur seluruh kategori tersebut dan ditambah 

dengan keputusan tentang nilai yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan 

secara jelas. Kata-kata operasional untuk mengukur hasil belajar tingkat evaluasi antara 

lain : membandingkan, mengkritik, menilai, menyimpulkan, membedakan, menerangkan, 

dan lain-lain. Hasil belajar teknologi busana tingkat evaluasi misalnya siswa mampu 

mengevaluasi dengan menilai, memberi kritikan, dan dapat membedakan dengan jelas 

teknik jahit yang ditunjukkan oleh dosen, misalnya macam-macam saku, macam-macam 
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teknik penyelesaian yang bagaimana, dan macam-macam teknik hias yang bagaimana, 

dan lain-lain. 

Hasil belajar kognitif dihubungkan dengan matakuliah Manajemen Busana Pria 

yaitu kemampuan menguasai, memahami, memecahkan masalah, menguraikan materi 

yang dipelajari dan menjelaskan dengan benar. Permasalahan yang dihadapi pada 

matakuliah Manajemen Busana Pria dikaitkan dengan matakuliah Teknologi Busana 

seperti penerapan teknik penyelesaian busanaterdiri macam-macam fragmen dasar secara 

manual dan machinal, memahami model, meletakkan pola dengan benar, memotong 

dengan benar, mengikuti langkah-langkah menjahit dengan berurutan, teknik dan 

penyelesaian busana secara tepat. 

2.1.5.2.Ranah afektif 

Kemampuan siswa pada ranah afektif dilihat dari sikap dan tingkah laku dalam 

menerima nilai-nilai dalam belajar. Pendapat Krathwohl dikutip Catharina Tri Anni 

(2004:7) tentang ranah afektif sebagai berikut : 

2.1.5.2.1.Penerimaan ( Receiving ) 

Penerimaan mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan rangsangan 

atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, music dan sebagainya) dari sudut 

pandang pembelajaran ia berkaitan dengan memperoleh, menangani, dan mengarahkan 

perhatian siswa. Hasil belajar ini berentangan dari kesadaran sederhana tentang adanya 
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sesuatu sampai pada perhatian selektif yang menjadi bagian milik individu 

siswa.Penerimaan ini mencerminkan tingkat hasil belajar paling rendah didalam 

rendah.Perhatian dan pemberian respon terhadap stimulasi dengan tepat. Mahasiswa 

mempunyai perhatian yang penuh terhadap apa yang dijelaskan oleh dosen, dan 

kemauannya untuk menerima mata kuliah dari dosen. 

2.1.5.2.2.Penanggapan ( Responding ) 

Penanggapan mengacu pada partisipasi aktiv pada diri siswa.Hasil belajar ini 

adalah penekanan pada kemahiran merespon, keinginan merespon, atau kepuasan dalam 

merespon.Aktif berpartisipasi akan sesuatu, menjadi peserta, dan tertarik.Dalam hal ini 

mahasiswa mempunyai hasrat untuk bertanya kepada dosen. 

2.1.5.2.3.Penilaian ( Valuing ) 

Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek fenomena 

atau perilaku tertentu pada diri siswa.Penilaian didasarkan pada internalisasi seperangkat 

nilai tertentu, namun menunjukkan nilai-nilai yang diungkap didalam perilaku yang 

ditampakkan oleh siswa.Hasil belajar dibidang ini dikaitkan dengan perilaku yang 

konsisten dan cukup stabil didalam membuat nilai yang dapat dikenali secara jelas.Dalam 

hal ini keinginan mahasiswa untuk mendengarkan dan mencatat uraian dosen. 
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2.1.5.2.4.Pengorganisasian( Organization ) 

Pengorganisasian berkaitan dengan perangkat nilai-nilai yang berbeda, 

memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai dan mulai menciptakan sistem nilai yang 

konsisten secara internal.Hasil belajar ini dapat berkaitan dengan konseptualisasi nilai 

(mengenali tanggung jawab setiap individu untuk memperbaiki hubungan antar manusia) 

atau pengorganisasian sistem nilai (mengembangkan rencana kerja yang memenuhi 

kebutuhan sendiri baik dalam hal peningkatan ekonomi maupun pelayanan 

sosial).Penyatuan nilai-nilai yang dipercayai, sikap-sikap yang berbeda membuat lebih 

konsisten, dan membentuk sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin 

dalam suatu filsafat hidup. 

2.1.5.2.5.Karakterisasi ( characterization ) 

Menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup.Perilaku pada tingkat ini 

adalah bersifat persuasif, konsisten. Hasil belajar pada tingkat ini mencakup berbagai 

aktivitas yang luas, namun  penekanan dasarnya pada kekhasan perilaku siswa. 

Mahasiswa mampu menilai bagaimana karakter dosen yang memberikan materi 

kuliah.Menunjukkan sikap ilmiah dengan menyebutkan dan menguji kebenaran sebelum 

menerimanya. 

Hasil belajar afektif dalam hubungannya dengan matakuliah Manajemen Busana 

Pria tampak pada tingkah laku dan sikap siswa dalam menerima dan mengikuti materi 
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yang diterima. Mahasiswa yang berminat akan memperhatikan, merespon aktif maupun 

positif, dan konsisten menyesuaikan nilai-nilai baru kemudian dijadikan sebagai 

pegangan hidup, seperti banyak bertanya, menemukan sumber ide baru membuat model 

busana, aktif mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, konsentrasi 

mendengarkan dan mengerjakan tugas dan materi yang diberikan dengan tepat waktu. 

2.1.5.3.Ranah psikomotorik 

Hasil belajar ranah psikomotorik tampak pada kegiatan keterampilan dan 

penampilan dalam segala tindakan individu. Pendapat Dave yang dikutip oleh Nana 

Sudjana ( 2002 : 54 ) bahwa ranah psikomotorik terdiri lima tingkatan hasil belajar 

meliputi peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, dan pengalamiahan. Tingkatan hasil 

belajar tersebut diuraikan sebagai berikut : 

2.1.5.3.1.Peniruan ( Imitation ) 

Siswa menirukan suatu gerakan, kemudian memberi respon serupa dengan yang 

diamati. Contohnya mahasiswa mampu membuat penyelesaian gulbi dengan teknik yang 

benar sesuai dengan apa yang di contohkan oleh dosen. 

2.1.5.3.2.Manipulasi ( Manipulation ) 

Siswa mengikuti gerakan pilihan dan menetapkan suatu penampilan melalui 

latihan.Contoh, memasangkan sekoci pada kumparan sebelum mengatur jarak setikan 
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pada mesin jahit, menghidupkan motor mesin dengan menekan tombol on sebelum 

memulai menjahit, dan lain-lain. 

2.1.5.3.3.Ketepatan( Precition ) 

Kemampuan melakukan perilaku tertentu dengan lancar, tepat dan akurat tanpa 

contoh dan petunjuk tertulis. Contoh, mengatur jarak setikan pada mesin jahit sehingga 

akan jahitan akan nampak rapi. 

2.1.5.3.4.Artikulasi( Articulation ) 

Koordinasi beberapa gerakan sekaligus dengan benar.Contoh, menggunakan 

jarum jahit sesuai dengan tebal tipisnya bahan. 

2.1.5.3.5.Pengalamiahan( Naturalization ) 

Ketrampilan menunjukkan perilaku gerakan tertentu secara “automatically” 

artinya cara melakukan gerakan secara wajar dan efisien. Mahasiswa melakukan gerakan 

secara wajar, dilakukan rutin dengan energi fisik maupun psikis. Contohnya, mahasiswa 

dapat mengoperasikan mesin jahit dengan lancar, dapat menerapkan teknik penyelesaian 

dengan lancar dan benar. 

2.1.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

Setiap individu mempunyai kelemahan dan kelebihan yang berbeda satu sama 

lain. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan individu dalam belajar. Kemampuan yang 
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dimiliki belum cukup menunjang pencapaian hasil belajar yang maksimal, karena 

terdapat pula faktor lain yang akan mempengaruhi.Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar, menurut Thursan Hakim (2006 : 6 ) ada dua faktor, yaitu faktor 

internal dan eksternal. 

Belajar sebagai proses atau aktivitas dipengaruhi oleh banyak hal atau faktor-

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor dari dalam diri 

siswa dan faktor yang dating dari luar siswa. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

meliputi faktor kemampuan siswa, yang berasal dari luar diri siswa antara lain faktor 

lingkungan keluarga, masyarakat dan paling dominan adalah faktor sekolah yaitu kualitas 

pengajaran dan kemampuan siswa ( Nana Sudjana, 2002 : 40 ). 

2.1.6.1.Faktor Biologis/jasmani 

Faktor biologis meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan 

fisik/jasmani individu. Keadaan fisik yang normal sangat menentukan keberhasilan 

belajar, sebaliknya kondisi fisik yang tidak normal akan menghambat dan menjadi 

masalah dalam belajar. Misalnya jika individu tersebut terganggu dalam pendengaran 

atau badan yang tidak sehat akibat kecelakaan, sehingga tidak dapat belajar dengan 

efektif. 
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2.1.6.2.Faktor Psikologis 

Faktor psikologis/rohaniah dapat dilihat dari kondisi mental yang mantab dan 

stabil dalam menghadapi segala hal yang mempengaruhi hasil belajar. Hal ini meliputi : 

2.1.6.2.1.Intelegensi 

Intelegensi/kecerdasan tinggi akan mudah diharapkan mencapai prestasi yang 

tinggi dalam proses belajar sebaliknya akan sulit mengejar ketinggalan dalam belajar 

sehingga mencapai hasil yang kurang baik. Intelegensi merupakan modal untuk 

melakukan aktivitas menalar, menganalisis dan menyimpulkan berdasar argumentasi 

yang objektif-rasional, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian diri 

didukung oleh faktor minat , maka proses penyesuaian diri akan berlangsung lebih 

efektif. 

2.1.6.2.2.Kemauan  

Dengan adanya kemauan, maka Seseorang dalam belajar akan berusaha belajar 

lebih giat dan rajin sehingga mencapai hasil sesuai harapan. 

2.1.6.2.3.Bakat 

Bakat ( aptitude ) biasanya diartikan sebagai kemampuan bawaan yang 

merupakan potensi ( potential ability ) yang masih perlu dikembangkan atau dilatih 

(Semiawan, dkk, 1984 : 1). Bakat yang dimiliki seseorang sangat menentukan tinggi-
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rendahnya kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu yang tidak sama dengan 

individu lain. 

2.1.6.2.4.Daya ingat 

Daya ingat seseorang memudahkan pemahaman dan penerimaan dalam belajar 

sehingga mencapai hasil yang baik. 

2.1.6.2.5.Daya konsentrasi 

Daya konsentrasi adalah kemampuan menguasai pikiran terhadap satu obyek 

yang dikehendaki, sehingga dapat menguasai materi belajar. 

2.1.6.3.Faktor lingkungan keluarga 

Hubungan yang harmonis, keadaan ekonomi yang cukup, suasana lingkungan 

rumah yang tenang, dan perhatian dari orangtua, akan membantu perkembangan proses 

belajar dan pendidikan anak.  Pada dasarnya pola asuh demokratis dengan suasana 

keluarga yang diliputi keterbukaan lebih memberikan peluang bagi peserta didik untuk 

melakukan proses penyesuaian diri secara efektif dibandingkan dengan pola asuh 

keluarga yang otoriter maupun pola asuh yang penuh kebebasan. 

2.1.6.4.Faktor lingkungan sekolah 

Kondisi lingkungan sekolah yang baik, teman yang baik, peralatan belajar yang 

cukup, gedung sekolah yang memenuhi syarat bagi berlangsungnya proses belajar yang 
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baik, keharmonisan semua personil. Kondisi sekolah yang sehat dimana peserta didik 

betah dan bangga terhadap sekolahnya memberikan dasar bagi peserta didik untuk 

berperilaku menyesuaikan diri secara harmonis di masyarakat. Sebaliknya, kondisi yang 

kurang sehat dimana peserta didik merasa tidak betah, kurang menyukai guru-gurunya, 

sering terjadi pelanggaran hukum, perkelahian dan sebagainya maka akan berpengaruh 

terhadap proses penyesuaian diri siswanya. 

2.1.6.5.Faktor lingkungan masyarakat 

Faktor lingkungan masyarakat yang baik dapat menunjang keberhasilan belajar, 

seperti adanya lembaga-lembaga pendidikan nonformal, kursus-kursus, bimbingan tes, 

sanggar organisasi keagamaan. Lingkungan yang menghambat keberhasilan belajar 

seperti, bioskop, pusat hiburan, pusat perbelanjaan, diskotik, memungkinkan seseorang 

berbuat negatif. 

2.1.6.6.Faktor waktu 

Waktu dan kesempatan berhubungan dalam belajar. Pengendalian waktu yang 

maksimal atau keseimbangan waktu dengan kegiatan yang lain dapat memudahkan dalam 

belajar. Sehingga meraih hasil yang baik. 
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2.1.7. Tinjauan Matakuliah Teknologi Busana 

Teknologi berasal dari dua kata, yaitu: teknos dan logos. Teknos berasal dari kata 

teknik atau cara atau dapat juga dikatakan sebagai metode, sedangkan logos berarti 

ilmu.Matakuliah TeknologiBusana merupakan matakuliah praktek yang mempelajari 

macam-macam fragmen dasar penyelesaian busana dengan berbagai sistem secara 

manual dan machinal (Jurusan TJP, 2000).  

Matakuliah ini dipelajari pada semester II dan merupakan matakuliah keahlian 

diberikan secara teori dan praktek. Matakuliah ini merupakan dasar penyelesaian busana 

untuk dapat mengikuti perkuliahan bidang pembuatan busana pada matakuliah 

Manajemen Busana Pria semester IV. Tujuan Matakuliah Teknologi Busana adalah agar 

mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat macam-macam 

fragmen dasar penyelesaian busana ( jurusan TJP,2000 ). 

Kompetensi dasar yang terdapat pada matakuliah Teknologi Busana yaitu 

pemahaman konsep dasar teknologi busana, pembuatan macam-macam tusuk dasar 

menjahit, pembuatan berbagai macam kampuh, pembuatan macam-macam penyelesaian 

tepi busana, pembuatan macam-macam lipit, pembuatan macam-macam saku, pembuatan 

macam-macam kerah, pembuatan macam-macam lengan, pembuatan macam-macam 

belahan pada busana, teknik pemasangan kancing, dan pembuatan lubang kancing. 

(Silabus Teknologi Busana PKK, S1 Konsentrasi Tata Busana : 2010). 

Rincian materi Matakuliah Teknologi Busana sebagai berikut : 
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2.1.7.1.Macam-macam alat jahit 

Menurut Soekarno (2004:3) alat-alat jahit yang diperlukan dalam persiapan 

menjahit antara lain : 

Alat-alat untuk membuat pola, meliputi : kertas pola/karbon, pensil merah biru, karet 

penghapus, penggaris siku-siku, skala, pita ukuran, penggaris panggul, piter ban, dan 

buku pola.Alat-alat untuk menjahit, meliputi : mesin jahit, jarum mesin, jarum jahit, 

benang, bantal jarum, jarum pentul, pensil jahit, rader, kapur jahit, pita ukuran/metlin, 

gunting kecil, bidal, gunting besar, dan pendedel.Alat-alat untuk menyetrika, meliputi: 

setrika, papan setrika, bantal setrika panggul dan lengan ( Soekarno : 2005 ) 

2.1.7.2.Latihan menjahit 

Menurut Reade’s Digest (2010:23) penggunaan mesin jahit terdapat langkah-

langkah sebagai berikut :  

1. Memasang jarum mesin, pertama kendurkan sekrup pengapit jarum kemudian 

sisi yang pipih menghadap arah luar dipasangkan jarum, setelah itu jarum dinaikkan 

kedalam pengapit kemudian sekrup dikencangkan untuk mempererat posisi jarum, dan 

benang siap dimasukkan kedalam jarum. 

2. Memasang benang atas 

3. Memasang benang kumparan, yaitu dengan memasukkan kumparan kedalam 

slot mesin jahit, kumparan yang sudah diletakkan ditekan dengan jari agar bisa mengait 

pada slot mesin jahit, kemudian tariklah benang jahit dengan memakai pancingan jarum 
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diatas mesin yang sudah diberi benang untuk ditarik keatas guna menaikkan benang 

bawah.  

4. menyetel setikan, yaitu memutar kepala mesin dengan tangan kanan kemudian 

menggunakan kaki untuk menjalankan roda mesin setelah itu hasil setikan dilihat, setikan 

tidak boleh lompat-lompat, benang menggulung diatas atau dibawah kain, atau membuat 

kain jadi berkerut.  

2.1.7.3.Macam-macam tusuk dasar menjahit 

Tusuk dasar menjahit adalah hasil jahitan yang dikerjakan dengan tangan serta 

menggunakan jarum dan benang ( V.M. Bambang Soemantri ). Tusuk yang digunakan 

dalam menjahit busana antara lain : tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk kelim, tusuk 

balut, tusuk feston, tusuk flanel, dan tusuk lubang kancing. Macam-macam tusuk 

dijelaskan sebagai berikut :  

2.1.7.3.1. Tusuk jelujur 

Tusuk ini dimulai dari kanan kekiri, digunakan untuk memindahkan tanda-tanda 

pola pada bahan yang sifatnya sementara untuk mengerut. Jahitan tusuk jelujur ini 

merupakan dasar menjahit secara menjelujur lipitan atau sambungan pada kain secara 

cepat menurut Bambang Soemantri(2005:60). Gambar 1. Tusuk jelujur 
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2.1.7.3.2. Tusuk tikam jejak 

Tusuk ini digunakan untuk menyambung bagian-bagian busana. Bagian atas 

atau bagian luar busana akan terlihat seperti setikan mesin, tetapi pada bagian bawah atau 

bagian dalam busana akan terlihat seperti tusuk tangkai (batang) Menurut Reader’s digest 

(1978:123).  

2.1.7.3.3. Tusuk Batang/Tangkai 

 Tusuk batang dibuat untuk hiasan, teknik menjahitnya dengan langkah mundur + 

0,5cm dan mengaitkan 5 atau 6 benang pada bahan, jarum ditarik keluar akan 

menghasilkan tusuk tangkai dan seterusnya tusuk mundur lagi seperti yang pertamabegitu 

seterusnya sampai selesai. Untuk membuat tangkai yang lebih besar maka jarak tusukan 

dirapatkan dan mengaitkan lebih banyak (besar). 

 

     

 

    

                   Gambar 2. Tusuk batang/tangkai 
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2.1.7.3.4. Tusuk balut 

Tusuk ini untuk menyambung dua bagian bahan yang letaknya harus tepat 

menurut coraknya, untuk menyelesaikan tepi kampuh terutama pada bahan yang tebal 

(Reader;s digest).  

 

 

Gambar 3. Tusuk balut 

2.1.7.3.5. Tusuk flanel 

Menurut Bambang Soemantri (2005:74) tusuk ini merupakan dua baris tusuk 

lurus yang berlawanan arah serta saling bersilangan dibagian hampir ujung sebelah atas 

dan bawah. Tusuk ini untuk menyelesaikan kelim, terutama pada bahan tebal. Cara 

mengerjakan dari kiri kekanan dengan mengambil satu helai benang, bersilang 

membentuk sudut-sudut yang sama jaraknya.  

 

 

Gambar 4. Tusuk flannel 
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2.1.7.3.6. Tusuk feston 

Tusuk ini untuk menyelesaikan dan memperkuat bagian tepi kain pada kampuh 

buka, membuat trens, mengelim, dan menghias busana. Cara mengerjakan dari kanan 

kekiri, jarum ditusukkan kebahan dengan jarak dan panjang kaki feston harus rata 

(Bambang Soemantri : 2005).  

 

Gambar 5. Tusuk feston 

2.1.7.3.7. Tusuk rantai 

Tusuk rantai fungsinya untuk membuat hiasan tekniknya dengan langkah maju, 

dengan memasukkan jarum dari bawah keatas, kemudian tusukkan kembali pada lubang 

tempat jarum dilingkarkan pada jarum, ditarik sehingga benang yang melingkar berada di 

lubang kedua selanjutnya jarum kembali menusuk lubang tempat jarum ke luar dan ekor 

benang melingkar pada jarum seperti semula, begitu seterusnya sampai selesai dengan 

mengikuti motif hiasannya. Gambar 6. Tusuk rantai 
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2.1.7.3.8. Tusuk silang 

Tusuk ini berfungsi untuk membuat hiasan. Teknik pengerjaannya dengan 

langkah sebagai berikut : dimulai dari kanan atas ke kiri bawah, terus ke kanan bawah 

(tusukan pertama). Kemudian tusuk kedua dimulai dari kanan bawah terus ke kiri atas, 

letak tusukan sejajar baik tusukan bagian atas maupun tusukan bagian bawah (tusukan 

yang terlihat menyilang di atas kain) dan seterusnya sampai selesai. 

 

 

Gambar 7. Tusuk silang 

2.1.7.3.9. Tusuk piquer 

Tusuk piquer biasanya berfungsi untuk memasangkan bulu kuda pada jas atau 

mantel. Disamping itu, tusuk piquer dapat juga digunakan sebagai tusuk hias pada busana 

atau lenan rumah tangga. 

 

 

 

Gambar 8. Tusuk piquer 
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Tusuk-tusuk yang telah diuraikan diatas tidak semuanya digunakan pada praktek 

pembuatan piyama, tusuk yang digunakan untuk membuat piyama yaitu tusuk jelujur 

untuk membantu dalam pemasangan bisban dan menyelesaikan kelim. 

2.1.7.4. Macam-macam kampuh 

Kampuh adalah sambungan yang terjadi pada waktu menyambung dua potong 

kain ( Arifah A. Riyanto, 2003 ). Macam-macam kampuh yang dapat diterapkan pada 

pembuatan busana meliputi : 

2.1.7.4.1. Kampuh buka 

Penyelesaian tepi kampuh buka antara lain dengan diobras/difeston, dijahit 

lepas, dirompok, dan digunting zi-zag (untuk kain tebal dan kain yang berlining ). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kampuh buka 



42 
 

 
 

 

2.1.7.4.2. Kampuh balik 

Cara pengerjaannya dengan dijahit atau disetik pada bagian baik bahan, 

kemudian dibalik dan disetik kembali.Kampuh balik geser, kampuh ini biasa digunakan 

untuk menyambung dua tepi. Satu tepi berkerut, tepi yang lain tidak. Dan untuk 

menyambung dua garis lengkung seperti kerung lengan kemeja pria. Cara 

penyelesaiannya yaitu bagian baik menumpuk dengan bagian buruk kain yang 

berkerut.Kampuh balik semu, kampuh ini biasanya digunakan untuk bagian yang 

melengkung seperti kerung lengan. Cara pengerjaannya yaitu bagian baik dan baik dijahit 

+1cm kemudian dilipat ke dalam ½ cm, kemudian ditusuk balut/di soom. 

 

Gambar 10. Kampuh balik 

2.1.7.4.2. Kampuh sarung 

Kampuh ini biasanya digunakan untuk kain bermotif. Bagian baik dan buruk 

ada dua jahitan. 
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Gambar 11. Kampuh sarung 

2.1.7.4.3. Kampuh perancis 

Kampuh ini biasanya digunakan untuk kain yang tipis dan jahitan yang cepat. 

Cara pengerjaannya yaitu bahan baik dan baik dilipat dua kali kemudian dijahit. Untuk 

konveksi dengan lebar ukuran ½-¾ cm. 

 

                    Gambar 12. Kampuh perancis 

 

 

2.1.7.4.4. Kampuh pipih 

Cara pengerjaannya dengan menjahit bagian buruk, kemudian dirapikan 

dengan melipat pinggirnya kedalam dan disetik pada tepinya. +1cm jadinya ½  - ¾ cm.  
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Gambar 13. Kampuh pipih 

2.1.7.5.Macam-macam pemasangan kancing 

Macam-macam kancing yang sering digunakan baik sebagai hiasan maupun 

sebagai penutup belahan, adalah kancing lubang dua dan empat, kancing bertangkai, 

kancing jepret, dan kancing kait. Penjelasan macam-macam pemasangan kancing sebagai 

berikut : 

1.1.7.5.1. Kancing lubang dua dan empat 

Langkah kerjanya dengan membuat tusuk mula dengan menyisipkan ujung 

benang diantara dua bahan dan membuat satu atau dua tusukan kecil sebagai penguat. 

Bagian buruk bahan diselesaikan dengan tusuk feston. 

  

Gambar 14. Pemasangan kancing lubang dua dan empat 
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1.1.7.5.2. Kancing bertangkai 

Langkah kerjanya dengan membuat tusuk pada tanda tempat kancing, 

kemudian membuat 4 sampai 5 tusukan 

dan diberi tusuk penguat. 

 

 

 

          Gambar 15. Pemasangan kancing bertangkai 

1.1.7.5.3. Kancing jepret, langkah kerja dengan kancing jepret dilekatkan dengan 

tusuk balut atau tusuk feston, 4 sampai 5 kali tusukan, dan tidak tembus keluar. Bagian 

kancing yang timbul dipasang dahulu, kemudian bagian pipih dijahit pada tanda tekanan 

dari bagian yang timbul 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Pemasangan kancing jepret 

 

 



46 
 

 
 

 

1.1.7.5.4. Kancing kait, langkah kerjanya yaitu kancing kait terdiri dari dua bagian, 

diselesaikan dengan tusuk balut dan tusuk feston(Radias Saleh dan Aisyah Ja’far, 

1991:94). 

 

Gambar 17. Pemasangan kancing kait 

2.1.7.6. Pembuatan lubang kancing 

Langkah kerjanya dengan menentukan ukuran tempat lubang kancing, menjelujur 

pada batas lubang, membuat lubang, dan menyelesaikan dengan tusuk lubang kancing 

dan diberi trens pada ujung-ujung lubang kancing sebagai penguat. 

Macam lubang kancing, antara lain :  

2.1.7.6.1. Lubang kancing manual, cara pengerjaannya dengan menggunakan 

tangan/dijahit dengan tusuk feston berkepala/tusuk lubang kancing, dengan membuat 

sobekan terlebih dahulu. Lubang kancing mesin, teknik pengerjaan lubang kancing 

dengan menggunakan mesin itik/mesin lubang kancing. 



47 
 

 
 

 

Gambar 18. Lubang kancing mesin 

2.1.7.6.2. Lubang kancing passepoile, teknik pengerjaan lubang kancing dengan 

menggunakan pola passepoille dan dijahit dengan mesin jahit. 

 

Gambar 19. Pemasangan kancing passepoile 
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2.1.7.6.3. Lubang kancing sengkelit, teknik pengerjaan lubang kancing dengan 

menggunakan tali kecil/kumai serong yang dijahit kecil(Radias Saleh dan Aisyah Ja’far, 

1991 : 94). 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Membalikkan sengkelit 

 

                   

 

 

Gambar 21. Rumah kancing sengkelit 
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2.1.7.7.Macam-macam penyelesaian kelim tepi 

Kelim adalah penyelesaian tepi dari bagian-bagian busana. Kelim dilipat 

mengarah kebagian buruk bahan dan tepinya diselesaikan dengan menggunakan tusuk-

tusuk atau setikan mesin agar tepi kelihatan rapi. Lebar kelim bermacam-macam 

tergantung penempatannya(Radias Saleh dan Aisyah Ja’far, 1991 : 96). 

Jarak penyelesaian kelim meliputi : kelim rok antara 3-5 cm, kelim blus antara 2-4 

cm, dan kelim lengan antara 2-4 cm. Langkah menyelesaikan kelim tepi yaitu diobras 

dulu, dirompok atau diberi lapisan bentuk, kemudian dilipat selebar kelim yang 

diinginkan dengan disematkan jarum pentul arah berdiri, dan diselesaikan dengan tusuk 

kelim, tusuk flanel, atau tusuk feston dengan jarak teratur(Radias Saleh dan Aisyah 

Ja’far, 1991 : 94).  

 

Gambar 22. Kelim 

2.1.7.7.1. Kelim sungsang 

Teknik mengerjakannya sama dengan mengelim, tapi beda kerjanya pada 

cara memasukkan jarumnya yaitu dua kali dalam satu lubang sehingga benangnya mati 

dan tidak mudah lepas. Jika ada yang putus kegunaan sama dengan mengelim. 
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2.1.7.7.2. Kelim tusuk flanel 

Kelim tusuk flanel yaitu kelim yang bahan pinggirnya diobras, tanpa 

melipatnya kedalam. Terutama dipakai untuk teknik pengerjaan yang kelimnya lebih rapi 

dan lebih berkualitas dan juga untuk bahan yang tebal, untuk rok, blus, ujung lengan, dan 

sebagainya. Caranya :  

1. Dilipitkan pinggir rok, selebar yang diinginkan dan dibantu dengan jelujur.  

2. Dijahit dengan tusuk flanel yang satu diatas keliman tidak tembus sampai ke luar dan 

yang satunya di bawah kelim pinggir lipatan dengan langkah mundur.  

3. Hasil dari bagian baik hanya tampak satu baris dengan jarak 0,5cm.  

 

 

 

 

 

Gambar 23. Kelim tusuk flanel 
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2.1.7.7.3. Kelim yang dirompok 

Kelim yang dirompok terutama untuk bahan yang tebal seperti jas, mantel, 

teknik pengerjaannya sama dengan disum, cuma tiras pinggirnya tidak dilipatkan tapi 

dirompok dengan bahan yang tipis agar tidak terlalu tebal, kemudian baru disum. 

 

 

Gambar 24. Kelim rompok 

2.1.7.7.4. Kelim palsu 

Kelim palsu yaitu kelim untuk mengatasi masalah bila panjang kain tidak 

cukup untuk bahan keliman, atau bahan yang terlalu tebal untuk dikelimkan, maka dibuat 

kelim palsu. Membuat kelim palsu yaitu dengan cara menyambungkan kain untuk kelim, 

kain yang digunakan bisa bahan yang sama atau bahan lain yang lebih tipis (jika bahan 

yang akan disambung terlalu tebal) tetapi warna kain penyambungnya sama dengan 

bahan pakaian. Cara penggabungannya adalah : gunting kain sesuai dengan bentuk yang 

akan disambung, lalu disatukan dan dikelim dengan sum. Lebar hasil setikan 

penyambungan tidak lebih dari 0,5cm. Untuk kelim, kelim sum, kelim sumsang, tusuk 

flanel dan kelim rompok dikerjakan dengan jarum tangan, tapi untuk merompok biasa 

dikerjakan dengan jahit mesin dan untuk mensum keduanya tetap dengan tangan.  
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Gambar 25. Kelim palsu 

2.1.7.7.5. Kelim tindas  

Kelim tindas yaitu kelim yang dijahit dengan mesin. Cara mengerjakan 

kelim tindas adalah kelim dilipitkan sesuai dengan keinginan dan dilipatkan + 1cm, 

kemudian ditindas dengan mesin, hasil tindasan hanya satu jahitan yaitu pada pinggir 

kelim. Ini biasanya dipakai untuk pinggiran kemeja, ujung kaki piyama, kaki celana, 

bawah rok, blus, dan sebagainya.  

2.1.7.7.6. Kelim konveksi 

Kelim konveksi yaitu kelim yang sering dipakai untuk menjahit pakaian 

konveksi, yaitu untuk keliman rok, blus, kemeja, ataupun kaki celana. Caranya sama 

dengan kelim tindas tapi perbedaannya terletak pada tusukannya. Tusukan kelim 

konveksi terdiri dari dua baris yaitu diatas dan dibawah (double) dan lebarnya + 1cm. 

 

 



53 
 

 
 

2.1.7.7.7. Kelim rol 

Dapat dibuat dengan dua cara : 

a. Kelim yang dibuat dengan mesin serbaguna dengan memakai sepatu rol serta setikan 

zig-zag.  

b. Kelim juga dapat dibuat dengan cara manual, dengan memakai jarum tangan dengan 

cara menggulung kecil tiras, kemudian dijahit dengan tusuk balut. Kegunaan kelim rol 

adalah untuk mengelim pinggiran kain yang tipis, pinggiran baju kerut atau rimpel, 

ujung lengan poff dan sebagainya.  

 

 

 

Gambar 26. Kelim rol 

2.1.7.7.8. Kelim sum mesin 

Kelim sum mesin ini adalah kelim yang bekasnya di bagian baik seperti 

sum tangan tetapi dengan menggunakan mesin, caranya : 

a. Pinggir kain dikelim dengan jelujur sesuai dengan yang diinginkan 

b. Kemudian kelim dilipatkan dengan bagian keliman kebawah sebesar keliman yang 

disisakan biasanya 0,2cm 
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c. Dijahit pada sisa keliman dengan cara sepatu mesin sedikit diangkat 

d. Kemudian turunkan sepatu mesin dan jahit terus berulang-ulang sampai selesai 

e. Kelim sum dapat dijahit dengan memakai mesin serbaguna 

f. Kelim sum dapat juga dibuat dengan memakai mesin khusus untuk garmen 

g. Mensom bahan-bahan yang tebal dan untuk konveksi (garmen) agar pekerjaan lebih 

efktif dan efisien  

 

 

 

 

Gambar 27. Kelim sum mesin 

2.1.7.8. Macam-macam lipit 

Lipit yaitu lipatan-lipatan yang terdapat pada rok atau sebagai hiasan pada busana 

( Wasia Rusbani, 1985 : 90 ). Macam-macam lipit antara lain : lipit hadap, lipit searah, 

lipit jarum, lipit kipas, dan lipit sungkup( Arifah A.Riyanto : 2003 ). 

2.1.7.9.Macam-macam saku 

Saku adalah bagian atau hiasan pada pakaian yang banyak digunakan. Macam-

macam saku antara lain : saku tempel, saku passepoille, saku vest, saku accordion, saku 

dalam, saku samping, dan lain sebagainya( Radias Saleh dan Aisyah Ja’far, 1991 : 94 ). 
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2.1.7.10. Macam-macam belahan 

Belahan pada busana berfungsi memudahkan dalam memakai dan melepaskan 

busana, selain itu berfungsi sebagai hiasan busana ( Arifah A.Riyanto : 2003 ). 

a. Belahan lapis sama, belahan ini terletak pada bagian tengah belakang tengah 

muka dan manset. Teknik pengerjaannya yaitu menentukan letak dan ukuran, 

menyiapkan pelapis bahan, menjahit dari bagian buruk bahan, membalik pelapis, melipat, 

merapikan, menjahit pertengahan lapisan, dan tepi lapisan diselesaikan dengan kelim atau 

setikan.  

 

 

 

 

Gambar 28. Belahan lapis sama 

b. Belahan lapis tidak sama, belahan ini terletak di bagian tengah belakang, tengah 

muka atau manset. Lapisan terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan bawah dan lapisan atas. 

Teknik pengerjaannya yaitu dengan menentukan letak dan ukuran, menyiapkan lapisan 

bawah belahan, menjahit lapisan bawah, menjahit lapisan atas dengan disetik bagian luar. 
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Gambar 29. Belahan lapis tidak sama 

c. Belahan tutup tarik, belahan ini terletak pada belahan tengah muka, atau tengah 

belakang busana. Teknik pengerjaannya yaitu dengan menentukan panjang belahan, 

tutup tarik disemat pada belahan, menjelujur dan disetik 

 

Gambar. Perlengkapan pemasangan tutup tarik 

 

Gambar. Penyelesaian klep 
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Gambar 30.Penyelesaian golbi dan penyelesaian klep 

 

2.1.8. Tinjauan Matakuliah Manajemen Busana Pria 

Teknik menjahit busana Pria adalah teknik menjahit busana yang dikerjakan 

secara teliti (cermat) dan halus, menggunakan mesin jahit dan semua penyelesaian 

dikerjakan dengan jahitan tangan. 

Untuk mendapatkan hasil / penampilan busana yang sempurna harus memiliki 

pengetahuan, ketrmpilan  dan pengalaman dalam menjahit bagian – bagian busana, serta 

kompetensi yang menunjang seperti teknik pengepresan, teknik penyelesaian dengan 

tangan, serta menangani bahan / kain dengan berbagai macam sifat bahan. 
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Dalam hal ini akan dibahas tentang menjahit bagian – bagian busana pria 

dalam pembuatan piyama yang meliputi : 

 Membuat saku  

 Menjahit dan menyelesaikan bagian badan, menjahit sisi 

 Menjahit dan memasang kerah  

 Menjahit dan memasang lengan 

 Membuat lubang kancing dan memasang kancing 

 Menjahit sisi celana (depan dan belakang) 

 Menjahit pesak 

 Menjahit belahan gulbi 

 Membuat lubang kancing 

 Memasang kancing 

 Penyelesaian. 

Matakuliah ini terdapat pada program studi PKK Konsentrasi Tata Busana semester 

IV yang merupakan Matakuliah Keahlian. Matakuliah diberikan dalam bentuk teori dan 

praktek. Mahasiswa harus mempelajari secara keseluruhan dan mutlak karena 

menyangkut kemampuan dan keterampilan membuat busana pria khususnya dalam 

pembuatan piyama. Penguasaan teknik membuat busana dengan penyelesaian yang halus, 

perlu memperhatikan dan memahami teori-teori yang dipelajari.  
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2.1.8.7.Piyama atau pakaian tidur 

Piyama adalah pakaian untuk tidur, yangterdiri dari celana panjang dan kemeja 

memakai bahan yang sama. Piyama dikenakan untuk tidur atau didalam rumah, tetapi 

tidak boleh untuk menerima tamu. 

Model sangat sederhana, karena dipakai untuk tidur maka harus longgar.Bahan 

yang dipakai menghisap keringat dan warna polos atau bergaris-garis. 

2.1.8.8.Tertib kerja menjahit piyama  

2.1.8.8.1. Faham gambar dan coup 

Sebelum membuat patron atau pola, terlebih dahulu harus mendapatkan faham 

gambar atau model serta ukurannya.Yang dimaksud dengan faham gambar adalah model 

keseluruhan yang terdapat bentuk sesuatu busana, pemilihan busana, ukuran dan 

perlengkapannya.Yang dimaksud dengan coup adalah keindahan busana dalam bentuk 

keseluruhan yaitu keseimbangan, perbandingan, pusat perhatian, seirama dan harmonis. 

2.1.8.8.2. Mengukur 

Sebelum mengukur,ikatlah pinggang orang yang hendak diukur. Kedudukan tali 

pengikat harus datar, tidak tinggi/miring kedepan, atau tinggi/miring 

kebelakang.Mintalah pada orang yang hendak diukur agar berdiri seperti biasa, tidak 

memiringkan badan, tidak menundukkan kepala, tidak membesarkan dada dan juga tidak 

membungkuk. 
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Hasil pengukuran sangat menentukan bagus tidaknya serta enak tidaknya pakaian 

bila dipakai.Oleh karena itu, lakukan pengukuran dengan tepat, jangan sampai lebih atau 

kurang.Telitilah ukuran yang dicatat, jangan sampai ada yang terlupakan. Apabila ada 

ukuran lain yang dipesan, tambahkan pada catatan.Semua ukuran harus diambil pas, 

jangan ditambah dan jangan pula dikurangi. 

 

 

Gambar 31.Cara mengukur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bina Busana, W.H. Wancik :2003) 
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Cara mengambil ukuran  : 

Cara mengambil ukuran piyama hampir sama dengan mengambil ukuran kemeja 

lengan panjang. 

Perubahannya : 

1. Panjang piyama/jas 

Panjang piyama/jas diukur dari bahu yang tertinggi atau dari panjang depan kebawah 

sampai ruas bawah ibu jari atau secara normal turun 5cm dibawah garis panggul.( dari 

ukuran kemeja ditambah + 2 ½ cm ) 

2. Rendah bahu  

Rendah bahu diukur dari tingginya garis lurus bahu yang tertinggi dengan ujung garis 

bahu yang terndah. 

3. Rendah punggung  

Rendah punggung diukur dari ½ lingkar ketiak atau dapat diperoleh dari 1/3 lingkar 

kerung lengan +5cm 

4. Panjang punggung  

Panjang punggung diukur mulai dari tulang punggung yang menonjol pada garis TB 

sampai garis pinggang. 

5. Lingkar kerung leher  

Lingkar leher diukur sekeliling leher melewati lekuk leher. 

 



62 
 

 
 

 

6. Lebar punggung  

Lebar punggung diukur mulai tengkuk leher (tulang punggung yang menonjol) turun 

dulu 12cm-13cm kemudian ukur dari bahu kiri sampai kanan. 

 

7. Lingkar pinggang  

Lingkar pinggang diukur dari pusar atau lingkar pinggang terkecil dan dapat ditambah 

2cm. 

8. Lingkar badan  

Lingkar badan diukur dari badan terbesar dan tarik nafas ditambah 2 -4cm. 

Kelonggaran 10cm untuk jas resmi. 

9. Lebar muka/ Dada  

Lebar muka/dada diukur dari lekuk leher turun terlebih dahulu 8-9cm ditarik garis 

kekiri dan kekanan melewati garis kerung lengan.( dalam keadaan dada terbuka ) 

10. Panjang lengan  

Panjang lengan diukur dari ujung/bahu terendah sampai dengan ruas pergelangan 

tangan ditambah 2cm dengan posisi tangan agak dilipat/ditekuk.Panjang lengan 

pendek diukur dari ujung bahu yang terendah sampai siku dikurangi 2cm. 

11. Lingkar lengan 

Lingkar lengan diukur dari sekeliling lengan dari siku naik + 2cm ditambah 

kelonggaran 6 – 8 cm. 
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2.1.8.8.3.Memilih model 

Model yang akan dibuat disesuaikan dengan sipemesan atau peragawan yang akan 

dibuat. Adapun model yang dipilih ini terdiri atas :model kerah, saku, lengan panjang, 

celana panjang. 

2.1.8.8.4.Memilih bahan, corak dan warna 

Bahan yang dipergunakan untuk piyama yaitu bahan yang mudah menghisap 

keringat atau air, corak polos atau bergaris.Warna yang lembut atau yang sesuai dengan 

si pemakai (untuk piyama dipilih bahan dari jenis berkolin, tetoron, oxvod). 

2.1.8.8.5.Merancang bahan dan harga 

Merancang bahan yaitu untuk mengetahui berapa banyak bahan yang 

diperlukan.Secara global untuk model tersebut diperlukan bahan sebanyak 2x panjang 

celana dan ditambah 2x panjang baju dari bahu sampai kelim ditambah 1x panjang 

lengan ditambah kampuh yang diperlukan.Tambahan kampuh pada tiap-tiap potong 

selebar kampuh yang dibutuhkan.Untuk piyama tambahan kampuh 1cm, kecuali kelim 

disesuaikan model. 
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2.1.8.8.6.Membuat pola besar 

Menurut Porrie Muliawan yang dikutip oleh Erna Setyowati : 2006 pola adalah 

suatu potongan kain atau kertas yang dipakai sebagai contoh untuk membuat pakaian, 

potongan kain atau kertas tersebut mengikuti bentuk/ukuran badan tertentu. Pola busana 

adalah suatu bentuk yang dibuat berdasarkan ukuran badan seseorang/paspop yang akan 

dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat pakaian ( Erna S.,2004 ).Pola dasar 

menurut cara pembuatannya ada 2 yaitu : pola baku dan pola kontruksi. 

Pola baku adalah pola yang dibuat berdasarkan sekelompok orang yang 

besarnya hampir sama, diberi kode ukuran S,M,L,XL( Erna Setyowati : 2006 ). 

Pola konstruksi adalah cara pembuatan pola busana berdasarkan ukuran badan 

seseorang tertentu dengan system tertentu pula, misalnya system praktis, Wilsma, Soen, 

Meyneke, Dressmaking, dan lain-lain. Pola yang dihasilkan disebut pola konstruksi (Erna 

Setyowati :2006). 

2.1.8.8.7.Meletakkan pola diatas bahan dan menggunting 

Letakkanlah pola diatas bahan sesuai dengan rancangan bahan yang telah 

dibuat.Guntinglah bahan menurut pada pola dengan kampuh sekeliling 1cm, kecuali pada 

kelim 4cm, kemudian diberi tanda. 
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2.1.8.8.8.Memotong bahan 

Pola yang sudah diletakkan pada bahan diatasnya disematkan jarum pentul, 

terletak di meja potong dengan posisi rata dan diberi tanda menurut pola.Kemampuan 

memotong bahan dengan terampil dapat dilihat pada waktu memberi tanda pola.Misalnya 

penambahan jahitan dan kelim pada waktu memotong bahan tanpa tanpa diukur dan 

digaris terlebih dahulu. 

2.1.8.8.9.Menjahit 

Aspek menjahit adalah aspek yang penting pula dalam kemampuan membaca 

gambar model. Teknik menjahit dalam hal ini mahasiswa dilatih bagaimana cara menjahit 

sesuai model. Contoh, untuk memasang lengan licin harus dikerut terlebih dahulu. Proses 

menjahit dimulai dengan menjelujur, menyambung, memberi viselin, menjahit bagian 

yang kecil dulu dilanjutkan bagian yang terbesar seperti sisi badan, bahu, lengan. proses 

ini harus diperhatikan mahasiswa agar jahitan yang dihasilkan halus, jatuhnya bagus pada 

badan si pemakai dan nyaman dipakai. Menurut tertib kerja menjahit pada lembaran 

berikutnya (pada tertib kerja membuat piyama pria). 
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Gambar 1.4. Pola badan belakang, 
Skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah 
Wahyuningsih,:3 ) 

 
 

2.1.8.5. POLA PIYAMA LAKI-LAKI 

 

 

 

I. Membuat pola badan belakang model sambung. 

1. Membuat garis siku : A – B – C – D – E – F – G – H dan K 

A – B = selalu 2 cm 

A – K = 67 cm, ukuran panjang piyama 

B – C = 4 ½ cm, ukuran rendah bahu 

B – F = 22 cm, ukuran rendah punggung 

B – G = 40 cm, ukuran panjang punggung 

C – D = ½ C – F  

D – E = ½ D – F  

K – H = 1/3 K – G 

2. Membuat bangunan belakang 

B dan C = tetap 

D = kekanan ½ cm 

F = kekanan 1 cm 

G = kekanan 3 cm 

H dan K = kekanan 2 ½ cm 

Hubungkanlah titik B – C – D – F – G – H dan K  

adalah bangunan belakang. 

3. Menentukan kerongan leher 

A – N = 1/6 lingkar leher + 2cm  

 

 

K Z 

H Y 

G   X 

66 
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(36cm : 6cm) + 2cm = 8cm 

Titik N = naik 2cm, dari garis lurus A. 

A – O = turun 1cm 

Hubungkanlah N – O  

adalahkerung leher belakang. 

4. Menentukan lebar punggung 

C – V = ½ lebar punggung  

42cm : 2cm = 21cm 

5. Menentukan bagian pinggang 

G – X = ¼ lingkar pinggang dikurangi 4cm  

(72cm : 4cm) – 4cm = 14cm  

Hubungkanlah titik X dengan V teruskanlah keatas,  

terdapat titik R – L dan M. 

V – P = 4cm dan titik M kekanan 1cm. 

Hubungkanlah titik N – P  

adalahlebar bahu. 

6. Menentukan bagian pinggul 

H – Y = (G – X) ditambah 1 ½ cm  

14cm + 1 ½ cm = 15 ½ cm 

K – Z = (G – X) ditambah 2cm  

14cm + 2cm = 16cm 

Hubungkanlah titik M melengkung kedalam ke titik  
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Gambar 1.5. Pola badan belakang, 
Skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah 
Wahyuningsih,:3 ) 

 
 

X – Y dan Z = adalah bangunan samping. 

II. Membuat pola badan belakang model polos 

1. Membuat garis siku : 

A – B – C – D – E – F – G – H dan K 

A – B = selalu 2 cm 

A – K = 67 cm, ukuran panjang piyama 

B – C = 4 ¼ cm, ukuran rendah bahu 

B – F = 22 cm, ukuran rendah punggung 

B – G = 40 cm, ukuran panjang punggung 

C – D = ½ C – F  

D – E = ½ D – F 

K – H = 1/3 K – G  

2. Menentukan kerongan leher 

A – N = 1/6 lingkar leher + 2 cm 

(36 cm : 6 cm) + 2 cm = 8 cm 

A – O = turun 1 cm, titik N = naik 2 cm 

Hubungkanlah titik N – O  

adalahkerung leher belakang 

3. Menentukan lebar punggung 

C – V = ½ lebar punggung  

42 cm : 2 cm = 21 cm 

Titik V – P = naik 4 cm 
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Hubungkanlah titik N – P  

adalahlebar bahu. 

4. Menentukan bagian pinggang 

G – X = ¼ lingkar pinggang dikurangi 3 cm 

(72 cm : 4 cm) – 3 cm = 15 cm 

Untuk orang gendut. 

G – X = ¼ lingkar pinggang dikurangi 5 cm 

Hubungkanlah titik V dengan titik X, 

Terdapat titik R – L dan M 

Titik M kekanan 1 cm. 

Hubungkanlah titik : P – V – R – M  

adalah kerung lengan belakang 

 

5. Menentukan bagian pinggul 

H – Y = (G – X) + 1 ½ cm 

15 cm + 1 ½ cm = 16 ½ cm 

K – Z = (G – X) + 2 CM 

15 cm + 2 cm = 17 cm. 

Hubungkanlah titik M – L – X – Y – Z adalah bangunan sisi 
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Gambar 1.7. Pola kerah sport 
Skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah 

Wahyuningsih,:3 ) 

 
 

Gambar 1.8. Pola lapisan ujung lengan 
Skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah 

Wahyuningsih,:3 ) 

 
 

III. Membuat lapisan belakang 

Membuat lapisan belakang adalah dari pola badan belakang, jiplaklah garis yang 

menghubungkan O – N – P – R – D – O berilah naad jahitan 1cm, seperti gambar dibawah. 

Gambar 1.6  Pola lapisan belakang Skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah Wahyuningsih,:3 ) 

 

 

 

 

 

IV. Membuat pola kerah sport 

A – D = B – C = kerongan leher belakang 

(N – O) ditambah kerongan leher depan  

(J – I) dikurangi lebar bukaan = 9cm + 11cm – 2cm 

= 18cm 

A – B = D – C = + 8cm, lebar kerah 

C – O = naik 1cm 

C – F = 1/6 lingkar leher = 36cm : 6cm = 6cm 

D – E = 2 ½ cm 

O – L = + 9cm lebar ujung kerah 

V. Membuat pola lapisan ujung lengan 

A – E = E – B = 14cm, ½ lingkar ujung lengan  

E – F = naik + 1 ½ cm 
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Gambar 1.9. Pola badan depan 

Skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah 

Wahyuningsih,:4 ) 

 

A – C = F – G = B – D = + 4 ½ cm, lebar lapisan lengan 

Titik C dan D = 1 cm miring keluar 

C – H = H – G = 15cm : 2 = 7 ½ cm 

H – L = naik + 2cm 

 

VI. Membuat pola depan 

 

1. Menentukan kerongan leher. 

B – i = 1/6 lingkar leher ditambah 1 ½ cm 

(36 cm : 6 cm) + 1 ½ cm = 6 ½ cm 

B – J = (B – I ) + 2 cm 

6 ½ cm + 2 cm = 8 ½ cm 

2. Menentukan lebar punggung 

C – T = ½ lebar punggung ditambah 1 cm 

(42 cm : 2 cm) + 1 cm = 22 cm 

T – J = N – P = lebar bahu 

3. Menentukan lebar dada 

E – L = ½ lebar dada ditambah 1 ½ cm 

(36 cm : 2 cm) + 1 ½ cm = 19 ½ cm  

4. Menentukan besar badan 

F – M = ½ lingkar badan + 9 cm  

dikurangi badan belakang (F – L)  

(88 cm : 2 cm) – 18 cm + 9 cm = 35 cm 

G – N = (F – M) – 2cm  
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35 cm – 2 cm = 33 cm 

K – P =(F–M)+1cm=35cm+1 cm=36cm 

Titik K = turun 2 cm 

H – U = (F – M) + ½ cm 

35 cm + ½ cm = 35 ½ cm 

VI. Membuat pola lengan 

A – B =  C – D = 57cm ukuran panjang lengan 

A – C = B – D = 22cm ukuran rendah punggung 

A – T = T – C = 22cm : 2cm = 11cm 

A – K = C – L =1/10 rendah punggung = 22cm : 10cm = 2,2cm 

A – N = selalu 3 ½ cm 

A – H = (A – T) + 3cm = 11cm + 3cm = 14cm 

H – F = ½ (H – B) dikurangi 2cm 

Selisih ukuran ½ lingkar lengan depan 

½ lingkar ujung lengan adalah 3cm = 17cm – 3cm = 14cm ( ½ ujung lengan ) 

Gambar 1.10. Pola Lengan bawah 

skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah Wahyuningsih;5) 
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Pola lengan bawah 

Z – d = C – L = 2,2cm 

E – u = kekiri 1cm 

u – q = ½ ujung lengan dikurangi 1/10 rendah punggung (C – L)  

14cm – 2,2cm = 11,8cm 

d – e = ½ lingkar lengan dikurangi 1/10 rendah punggung (C – L)  

17cm – 2,2cm = 14,8cm 

Garis yang menghubungkan : 

n – m – h – d – u – q – e dan n adalah pola lengan bawah. 

Gambar 1.11. pola Lengan atas 

skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah Wahyuningsih;6) 

 

 

 

 

Pola lengan atas 

Dari pola lengan bawah :  

Perubahannya  : 

N – O = O – n = 2,2cm : 2cm = 1,1cm 

h – g = g – L = 2,2cm. h – L = 2 x 2,2cm = 4,4cm 
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d – i = u – r = h – L = 4,4cm 

garis yang menghubungkan : O – T – L – i – r – u – q – e dan O adalah pola lengan atas. 

 

Membuat pola saku dan lapisan saku  

Gambar 1.12. pola saku 

skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah Wahyuningsih;6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Celana piyama 

Celana piyama : 

Celana piyama ini membuat polanya ada 2 macam : 

A. Celana piyama satu pola ( biasa ), pola bagian depan dan belakang sama. 

B. Celana piyama model terusan, pola bagian depan menjadi satu dengan pola 

bagian belakang. 
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A. Celana piyama biasa 

Ukuran : 98 – 80 – 66 – 31 – 24 – 22  

1. Membuat garis siku A – B – C – D dan E 

A – B = 4 cm 

A – C = ½ lingkar pesak dikurangi 2 cm 

(dewasa) 

½ lingkar pesak dikurangi 1 cm (anak) 

A – E = 98 cm, ukuran panjang celana.  

C – D = ½ (C – E) dikurangi 5 cm. 

2. Menentukan besar paha 

C – K = ½ lingkar paha = 31 cm 

K – L = kekiri 4 cm 

2. Menentukan besar pinggang 

A – P = ¼ lingkar pinggang ditambah + 5 cm 

Titik P hubungkanlah ke titik L 

L – S = + 6 cm 

Dari titik S melengkung ke titik K. 

3. Menentukan lingkar lutut 

D – Y = ½ lingkar lutut = 24 cm 

4. Menentukan lingkar kaki 

E – Z = ½ lingkar kaki = 22 cm 

Satukanlah titik Z – Y – K  

 

Gambar 1.13. Pola celana piyama satu pola (biasa) 

Skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah Wahyuningsih,:81 ) 
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Garis A – F dalam prakteknya adalah lipatan bahan (kain). 

Depan dan belakang merupakan satu pola. 

 

B. Celana piyama model terusan 

Ukuran : 98 – 80 – 66 – 31 – 24 – 22  

1. Membuat pola depan 

A – B = 4 cm 

A – C = 1/3 lingkar pesak ditambah 6 cm 

(66 cm : 3 cm) + 6 cm = 28 cm 

A – E = 98 cm, ukuran panjang celana 

C – D = ½ (C – E) dikurangi 5 cm 

C – K = ½ lingkar paha dikurangi 5 cm 

31 cm – 5 cm = 26 cm 

K – L = 3 ½ cm 

C – L = 26 cm – 3 ½ cm = 22 ½ cm 

A – P = C – L = 22 ½ cm 

D – Y = ½ lingkar lutut dikurangi 3 cm 

24 cm – 3 cm = 21 cm 

E – Z = ½ lingkar kaki dikurangi 2 cm 

22 cm – 2 cm = 20 cm 

 

2. Membuat pola belakang 

Gambar 1.14. Pola celana piyama model terusan 

Skala 1 : 4 

( Soekarno dalam buku Sri Endah Wahyuningsih,: 82 ) 
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Diambil dari pola belakang  

Perubahannya : 

P – H = naik 3 cm 

A – H = ¼ lingkar pinggang ditambah + 5 cm 

K – M = kekanan 4 cm 

K – K’ = kekanan 10 cm 

K’ = turun ½ cm 

Y – Y’ = kekanan 6 cm 

Z – Z’ = kekanan 4 cm 

A – E = dalam prakteknya merupakan lipatan kain. 

Pakaian konveksi mengerjakannya  

A – E pinggiran kain (potongan kain), itu tujuannya supaya menghemat kain. 

Tanda-tanda yang digunakan pada pola yaitu : 

______________________ : Garis pensil hitam adalah pola asli 

______________________ :Garis merah adalah garis pola bagian depan atau muka 

______________________ :Garis biru adalah garis pola bagian belakang 

-----------------------------------:Garis putus-putus adalah batas garis pelapis TM dan TB 

…………………………… : Garis penolong 

                                             :Garis titik-garis titik adalah gari lipatan kain, warna       

sesuai tempat 
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:Tanda bagian pola yang dilebarkan  satu lipit 

:Tanda lipit 

TM  :Tengah Muka 

TB  :Tengah Belakang 

:Tanda arah benang lungsin 

(  Pratiwi Djati, 2001 ; 17) 

Tabel 1. Rancangan bahan dan harga 

Tabel 1. Rancangan Bahan dan Harga 

No. Bahan Banyaknya Harga satuan Jumlah 

1. Kain katun 4 meter @Rp. 10.000,00 Rp. 40.000,00 

2. Benang 2 buah @Rp. 600,00 Rp. 1.200,00 

3.  Kain kapas ½ meter @Rp. 5.000,00 Rp. 2.500,00 

4. Kancing 6buah @Rp. 3.000,00 Rp. 1.500,00 

5. Elastic  ½ meter @Rp. 3.000,00 Rp. 3.000,00 

6.  Kertas pola 2gulung @Rp. 500,00 Rp. 1.000,00 

 Total  Rp. 49.200,00 
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2.2. Kerangka Berfikir 

Kemampuan setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain sebab 

kemampuan individu dipengaruhi oleh faktor ekstern maupun intern individu, 

sehingga pada diri individu terdapat kemampuan baik, sedang dan kurang. Sehingga  

hasil belajar yang didapatpun berbeda pula, untuk itu apabila pada diri individu kurang 

dalam persiapan belajar maka akan tertinggal jauh dengan yang lain dan hasil 

belajarnyapun mendapat nilai yang kurang maksimal. Untuk itu perlu sekali dilakukan 

remidial pada diri individu jika mengalami kegagalan dalam pembelajar agar nantinya 

hasilnya lebih baik. 

Teknik menjahit busana pria adalah tehnik menjahit busana yang 

dikerjakan secara teliti (cermat) dan halus, menggunakan mesin jahit dan semua 

penyelesaian dikerjakan dengan jahitan tangan. Menggunakan beberapa macam bahan 

pelapis seperti underliving, lining ( furing ) sehingga penampilan busana tersebut rapi. 

Untuk mendapatkan hasil / penampilan busana yang sempurna harus memiliki 

pengetahuan, ketrmpilan  dan pengalaman dalam menjahit bagian – bagian busana, 

serta kompetensi yang menunjang seperti tehnik pengepresan, teknik penyelesaian 

dengan tangan, serta menangani bahan / kain dengan berbagai macam sifat bahan. 

Dalam hal ini akan dibahas tentang menjahit bagian – bagian busana pria 

yang meliputi :Memeriksa bagian – bagian busana, Membuat saku, Menjahit sisi, 

Membuat gulbi, Penyelesaian busana pria seperti kelim, kampuh, dll. 

Matakuliah ini terdapat pada program studi PKK Konsentrasi Tata Busana 

semester IV yang merupakan Matakuliah Keahlian. Matakuliah diberikan dalam 
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bentuk teori dan praktek. Mahasiswa harus mempelajari secara keseluruhan dan 

mutlak karena menyangkut kemampuan dan keterampilan membuat busana butik. 

Penguasaan teknik membuat busana dengan penyelesaian yang halus, perlu 

memperhatikan dan memahami teori-teori yang dipelajari.  

Matakuliah Teknologi Busana mempelajari tentang pengetahuan dan 

keterampilan membuat macam-macam fragmen dasar penyelesaian busana dengan 

berbagai sistem manual maupun machinal. Mahasiswa dalam mempelajari Teknologi 

Busana akan memiliki keterampilan menggunakan alat jahit, latihan menjahit, fragmen 

tusuk dasar menjahit, fragmen kampuh, fragmen pemasangan kancing, fragmen 

pembuatan lubang kancing, fragmen penyelesaian tepi, fragmen lipit, fragmen saku, 

fragmen belahan, dan macam-macam gambar.  

Penguasaan materi pada matakuliah Teknologi Busana yang nantinya 

merupakan kelanjutan pada proses menjahit pada Matakuliah Manajemen Busana Pria. 

Dengan penguasaan materi yang didapat pada matakuliah Teknologi Busana yang 

maksimal akan ditunjukkan dengan membuat busana dengan hasil yang bagus pada 

matakuliah yang selanjutnya. Sedangkan mahasiswa yang mengikuti matakuliah 

Teknologi Busana penguasaanya kurang bagus, maka dalam membuat busana pada 

matakuliah Manajemen Busana Pria hasilnya akan kurang bagus. 

Matakuliah Manajemen Busana Pria merupakan aplikasi dari matakuliah 

Teknologi Busana. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan teknik jahitan dalam 

membuat busana. Pembuatan busana dengan teknik yang benar akan mempengaruhi 

pada proses menjahit di Manajemen Busana Pria. Uraian tersebut menimbulkan 
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dugaan bahwa penguasaan pada Matakuliah Teknologi Busana berhubungan dengan 

proses menjahit pada Matakuliah Manajemen Busana Pria. 

 

2.3. Hipotesis 

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka berfikir diatas,maka 

perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

2.3.1. Hipotesis kerja ( Ha ) 

Ada hubungan antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan Proses 

Menjahit pada Matakuliah Manajemen Busana Pria Program studi PKK,S1 

Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang. 

2.3.2. Hipotesis nihil ( Nol ) 

Tidak ada hubungan antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan 

Proses Menjahit pada Matakuliah Manajemen Busana Pria Program studi PKK,S1 

Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah 

dan mencari jawaban permasalahan secara ilmiah, sintesis, dan logis. Pelaksanaan 

penelitian membutuhkan langkah-langkah yang terencana dengan sistematis, sehingga 

jawaban terhadap masalah yang dihadapi dapat terpecahkan. 

Urutan langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut : 

3.1. Menentukan Subyek Penelitian 

3.1.1. Populasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:173) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Apabila seseorang akan meneliti semua yang ada dalam wilayah penelitian, 

maka penelitian merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut 

studi populasi atau studi sensus. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi 

merupakan keseluruhan subyek yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Program studi PKK,S1 

Tata Busana yang mengikuti Matakuliah Manajemen Busana Pria di Universitas Negeri 

Semarang angkatan 2010 dengan jumlah mahasiswa 95 orang. 
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Tabel 2.Populasi penelitian 

No. Kelas Jumlah siswa 

1. Tata Busana rombel 1 25 

2. Tata Busana rombel 2 22 

3. Tata Busana rombel 3 24 

4. Tata Busana rombel 4 24 

 Jumlah 95 

(Sumber: Daftar Mahasiswa angkatan tahun 2010/2011 Universitas Negeri Semarang). 

3.1.2. Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2011:81) sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan 

karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 

(2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Berdasarkan beberapa teori di atas sampel adalah wakil dari jumlah karateristik 

yang dipunyai populasi. Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah simple ramdom sampling yaitu dengan mengambil 20 mahasiswa 

dengan diundi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut 

yaitu proporsional random sampling terhadap sampel kelas. 
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3.2. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut,  kemudian ditarik kesimpulanya.  

Menurut Arikunto variable diartikan sebagai objek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (2010:161). Variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.2.1. Variabel Bebas atau independent variabel(X) 

Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat) (Sugiyono, 

2011:39). Variabel bebas yang dimaksud adalah penguasaan materi berupa hasil belajar 

mahasiswa pada Matakuliah Teknologi Busana program studi PKK,S1 Konsentrasi Tata 

Busana di Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2010. 

3.2.2. Variabel Terikat atau dependent variabel(Y) 

Variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas (Sugiyono, 2011:39). Variabel terikat 

yang dimaksud adalah proses menjahit berupa hasil belajar mahasiswa pada Matakuliah 

Manajemen Busana Pria. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang tepat adalah sangat penting dalam penelitian, 

karena data menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data-data 
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merupakan usaha-usaha untuk memperoleh bahan-bahan keterangan serta kenyataan yang 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: 

 

3.3.1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan data-data yang ada yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:274) metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.  

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data berupa nama 

mahasiswa, data nilai semester/hasil belajar mahasiswa pada matakuliah Teknologi 

Busana pada saat semester II yang diambil dari bagian kependidikan jurusan Teknologi 

Jasa dan Produksi di Universitas Negeri Semarang. Data tersebut meliputi arsip-arsip 

mengenai letak geografis, peta wilayah lokasi pembelajaran, nilai kurs, nilai mid semester, 

dan nilai akhir angka semester serta nilai akhir yang berupa huruf, mengambil foto 

(memotret) obyek penelitian seperti foto-foto pada saat pembelajaran/test praktek 

berlangsung. Dalam penelitian ini diperlukan adanya dokumen sebagai bukti dari adanya 

suatu penelitian di daerah yang diteliti. 
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3.3.2. Metode Tes 

Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahaun, inteligensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh setiap individu/kelompok ( Suharsimi Arikunto,2010:193 ). Tes 

dalam penelitian ini adalah tes praktek untuk memperoleh data hasil belajar pada kelas 

control dan kelas eksperimen. Dalam penelitian ini tes diberikan pada saat ujian tes 

praktek. 

3.3.3.1. Tes praktek  

Tes praktek digunakan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu 

menerapkan teori yang telah didapat pada mata kuliah Teknologi Busana dalam praktek 

pembuatan Busana Pria. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar observasi 

hasil belajar tes praktek pada Matakuliah Manajemen Busana Pria. Tes praktek berupa 

lembar penilaian berisi aspek-aspek penilaian yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan pada aspek psikomotorik pada mahasiswa terampil yang menerapkan 

bermacam-macam fragmen dasar penyelesaian busana sesuai model dan kesempatan 

secara manual maupun machinal pada waktu membuat busana pada Matakuliah 

Manajemen Busana Pria berupa lembar penilaian. Aspek yang dinilai antara lain teknik 

jahitan bagian-bagian busana, penyelesaian belahan, penyelesaian saku, keserasian, 

kerapihan, dan kebersihan beserta proses pembuatannya ( Silabus jurusan TJP,2006 ). 
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3.3.4 Metode Observasi 

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi digunakan untuk 

memperoleh keberhasilan pengelolaan yang tidak dapat diungkapkan dengan metode 

lainnya, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat.  

Metode observasi yaitu metode yang digunakan dengan membuat format atau 

blangko pengamatan sebagai instrumen. Format disusun berisi item-item tentang kejadian 

atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Suharsimi Arikunto (2002:204). Pada 

metode observasi akan diperoleh data dari hasil pengamatan, variabel yang akan diungkap 

didaftar pada alat pengamat yaitu format blangko yang berisi tentang perkuliahan 

Manajemen Busana Pria khususnya pembuatan piyama. Menilai lembar observasi dengan 

proses pembuatan busana. 

3.4. Instrumen Penelitian.  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti 

lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi Arikunto 

2002:136). Instrumen yang digunakan adalah lembar penilaian yang berisi kriteria hasil 

pembuatan piyama. Alternatif jawaban diberi kode setiap kode jawaban diberi skor yang 

berwujud angka dengan kriteria tersebut. 
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3.5. Validitas dan Reliabilitas 

Baik buruknya suatu penelitian tergantung dari benar tidaknya suatu data. Karena data 

merupakan gambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian 

hipotesis. 

3.5.1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2010:211).Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat dan mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas 

instrumen digunakan teknik korelasi person untuk menunjukkan adanya dukungan 

instrumen tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas secara baik sesuai dengan variabel yang 

dimaksud. Validitas logis dikaitkan dengan penelitian adalah hasil belajar mahasiswa pada 

matakuliah pembuatan piyama dengan menggunakan lembar evaluasi. Dalam penelitian 

ini, analisis yang digunakan adalah korelasi product moment, yaitu untuk melihat 

hubungan korelasi antara dua variabel yaitu X dan Y, dengan rumus: 
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Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi skor item dan skor total 

∑x : jumlah skor item 

∑y : jumlahskor total 

∑xy : jumlahperkalianskor item danskor total 

∑x
2
 : jumlahkuadratskor item 

∑y
2
 : jumlahkuadratskor total 

N : banyaknyaobyek 

Untuk menguji validitas instrumen dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menyampaikan instrumen (kuesioner) ke seluruh responden. 

b. Mengelompokkan item-item dari jawaban ke dalam butir dan jumlah skor total 

yang diperoleh dari masing-masing responden. 

c. Dari skor yang diperoleh kemudian dibuat tabel perhitungan validitas. 

d. Mengkolerasikan tiap butir skor dengan menggunakan rumus product momen. 

e. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Pada 

penampilan output SPSS pada Cronbach Alpha di kolom correlated Item-total 

correlation, jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif maka butir pernyataan 

atau indikator tersebut dinyatakan valid atau layak digunakan dalam pengambilan 



90 
 

 
 

data. Jika terdapat butir pernyataan yang tidak valid maka butir tersebut harus 

diperbaiki atau dibuang. 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistikal Product 

and Service Solution) 17.0 for windows. Pengukuran validitas instrumen diperoleh dari 

hasil uji coba instrumen terhadap 20 responden.Dalam hal ini validitas itemnya 

menggunakan harga kritik dari r product momen dengan taraf signifikan 5%. Hasil ujicoba 

dengan menggunakan 20 orang mahasiswa sebagai ujicoba dan menggunakan analisis 

butirsebagaiberikut. 

Tabel 3.Uji validitas 

NO r hitung r  tabel 5% N = 20 Keterangan 

1 0.485 0.444 Valid 

2 0.553 0.444 Valid 

3 0.547 0.444 Valid 

4 0.058 0.444 Invalid 

5 0.554 0.444 Valid 

6 0.690 0.444 Valid 

7 0.591 0.444 Valid 

8 0.554 0.444 Valid 

9 0.604 0.444 Valid 

10 0.638 0.444 Valid 

11 0.539 0.444 Valid 

12 0.485 0.444 Valid 

13 0.449 0.444 Valid 

14 0.564 0.444 Valid 

15 0.456 0.444 Valid 

16 -0.022 0.444 Invalid 

17 0.577 0.444 Valid 

18 0.469 0.444 Valid 

19 0.451 0.444 Valid 
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20 0.470 0.444 Valid 

21 0.539 0.444 Valid 

22 0.168 0.444 Invalid 

23 0.516 0.444 Valid 

24 0.511 0.444 Valid 

25 0.511 0.444 Valid 

26 0.568 0.444 Valid 

27 0.501 0.444 Valid 

28 0.494 0.444 Valid 

29 0.553 0.444 Valid 

30 0.553 0.444 Valid 

31 0.542 0.444 Valid 

32 0.502 0.444 Valid 

33 0.666 0.444 Valid 

34 0.120 0.444 Invalid 

35 0.642 0.444 Valid 

36 0.511 0.444 Valid 

37 -0.217 0.444 Invalid 

38 0.542 0.444 Valid 

39 0.506 0.444 Valid 

40 0.629 0.444 Valid 

 

Berdasarkan hasil tryout pada responden (N) = 20, dapat diketahui bahwa perhitungan 

dari 40 soal antara skor masing-masing butir dengan skor total keseluruhan butir adalah 

valid (jumlah soal 20 ) dengan hargarXYlebih besar dari rtabel dan tidak valid (jumlah soal 

20) dengan harga rXY lebih kecil darirtabel.  Hasil uji instrument menunjukkan terdapat 

beberapa soal yang tidak valid yaitu soal no 4, 16, 22, 34, 37 butir pernyataan yang tidak 

valid maka butir tersebut harus dibuang dan soal yang valid digunakan untuk penelitian. 
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3.5.2.  Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto, 2010:221). Sedangkan pengujiannya menggunakan ratings. Ratings 

adalah prosedur pemberian skor berdasarkan judgmentsubjektif terhadap aspek atau 

atribut tertentu yang dilakukan melalui pengamatan sistematik secara langsung ataupun 

tidak langsung. Umumnya, untuk meminimalkan pengaruh subjektivitas pemberian skor 

tersebut, suatu prosedur evaluasi melalui ratings dilakukan oleh lebih dari seorang 

pemberi rating atau rater(Drs. Saifuddin azwar, 2001). Formula berikut akan memberikan 

koefisien yang merupakan rata-rata interkorelasi hasil rating diantara semua kombinasi 

pasangan rater yang dapat dibuat dan merupakan rata-rata reliabilitas bagi seorang rater. 

 

Keterangan : 

𝑠𝑠
2

 = varians antar subjek yang dikenai rating 

𝑠𝑒  
2

= varians eror, yaitu varians interaksi antar subjek (s) dan rater (r) 

k   = banyaknya rater yang memberi rating 

Untuk menghitung 𝑠𝑒  
2

dan 𝑠𝑠
2

dilakukan dengan formula-formula berikut : 
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Keterangan: 

i = angka rating yang diberikan oleh seorang rater kepada subjek 

T = jumlah angka rating yang diterima oleh seorang subjek dari semua rater 

R =jumlah angka rating yang diberikan oleh seorang rater pada semua subjek 

n = banyaknya subjek 

k = banyaknya rater 

 

Penggunaan formula diatas dapat ditunjukkan pada hasil rating oleh tiga orang 

rater terhadap 20 orang subjek disertai perhitungan-perhitungan yang diperlukan guna 

komputasi koefisien reliabilitasnya. Komputasi terhadap varians eror dan varians antar 

subjek adalah : 
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No. 
No. 

Resp. 

Rater  
T T

2
 

I II III 

1 R01 57 54 62 173.00 29929.00 

2 R02 88 80 85 426.00 181476.00 

3 R03 64 56 55 428.00 183184.00 

4 R04 56 56 57 344.00 118336.00 

5 R05 78 73 75 395.00 156025.00 

6 R06 89 85 89 489.00 239121.00 

7 R07 60 77 76 476.00 226576.00 

8 R08 53 80 87 433.00 187489.00 

9 R09 61 73 87 441.00 194481.00 

10 R10 56 80 55 412.00 169744.00 

11 R11 65 66 51 373.00 139129.00 

12 R12 86 65 55 388.00 150544.00 

13 R13 86 63 55 410.00 168100.00 

14 R14 54 75 57 390.00 152100.00 

15 R15 74 66 52 378.00 142884.00 

16 R16 54 56 55 357.00 127449.00 

17 R17 67 59 56 347.00 120409.00 

18 R18 73 68 66 389.00 151321.00 

19 R19 52 62 60 381.00 145161.00 

20 R20 75 67 60 376.00 141376.00 

 

R 1348 1361 1295 
∑R = ∑T = 

∑i = 
4004 

 

R2 1817104 1852321 1677025 ∑R
2
 =  5346450 

 

n = 20     ∑T
2
 =  3124834 

 

k = 3     ∑i
2
 =  275422 

Tabel 4. Hasil rating dari 3 orang rater terhadap 20 orang subjek 

 

Nilai estimasi rata-rata reliabilitas rater sebesar 1,266667227. Tingginya koefisien 

reliabilitas rating dapat diartikan bahwa pemberian rating yang telah dilakukan oleh 

masing-masing rater adalah konsisten satu sama lain (Saifuddin azwar : 2001).  
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3.6. Uji Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dalam suatu 

penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis 

data dilakukan secara bertahap. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

3.6.1. UjiNormalitas Data 

Ujinormalitas bertujuan untuk menguji variable berdistribusi normal atau tidak. 

Jika data berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan statistic parametrik, 

sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan statistik 

non-parametrik. Tes normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-

Smirnov dengan criteria pengujian sebagaiberikut: 

- Signifikansi> 0,05, maka data berdistribusi normal. 

- Signifikansi< 0,05, maka data tidakberdistribusi normal. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, variabel independen, 

variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. 

 Menurut Ghozali (2007), normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residu. Dasar 

pengambilan keputusan: 
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1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.2. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika varians dari 

satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homogen 

(homokedastisitas) atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dan jika varians berbeda maka 

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

 Menurut Ghozali   (2007),   untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas 

dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen 

(ZPRED) dengan residual (SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y’ adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) (Ghozali, 2007). 

Dasar analisis: 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

(Ghozali, 2006:55) 

3.6.3. PengujianHipotesis 

3.6.3.1 Uji Korelasi 

 Penelitian komparasi bertujuan untuk mengetahui kesamaan perbedaan, maka 

penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, 

berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu. 

Koefisien korelasi adalah suatu alat statistik, yang dapat digunakan untuk 

membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan 

tingkat hubungan antara variabel-variabel ini. Dalam beberapa hal, riset korelasi memang 

sama dengan riset komparasi sebab-akibat(causal comparative study), dan kenyataannya 

koefisien korelasi biasanya dapat dihitung dari kemanfaatan menjelaskan studi komparasi 

sebab-akibat. 

3.6.3.2 Korelasi Product-Moment 

Korelasi product-moment digunakan untuk menentukan hubungan antara dua 

gejala interval seperti nilai matematika dan nilai IPA. Untuk menentukan koefisien 

korelasi dapat digunakan rumus : 
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Syaratpenerimaanhipotesis 

Dikatakan pada penggunaan rumus bahwa setelah diperoleh nilai r, lalu 

dikonsultasikan ke Tabel r – Product – moment. Namun ada cara yang lebih sederhana 

dan mudah tetapi kuno yaitu menggunakan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang 

diperoleh, atau nilai r. Interpretasi tersebut adalah sebagai berikut.  

TabelInterpretasiNilai r*) 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat rendah ( Tak berkorelasi ) 

 

Apabila diperoleh angka negatif, berarti korelasinya negatif. Ini menunjukkan adanya 

kebalikan urutan. Indeks korelasi tidak pernah lebih dari 1,00. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan hasil kajian ilmiah untuk membuktikan adanya hubungan 

antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan proses menjahit pada matakuliah 

Manajemen Busana Pria Program studi PKK S1,Konsentrasi Tata Busana di  

Universitas Negeri Semarang. Data diambil dengan angket untuk mengetahui 

penguasaan materi Teknologi Busana dan proses menjahit pada matakuliah Manajemen 

Busana Pria Program studi PKK S1. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif dan analisa sederhana. 

4.1.1 Analisis Deskriptif Data 

4.1.1.1 Diskripsi Data Penguasaan Materi Teknologi Busana 

Berdasarkan hasil  perhitungan deskriptif pada sampel penelitian diketahui 

tingkatan penguasaan materi teknologi busana seperti pada tabel 4.1 dan diagram batang 

4.1 berikut ini. 

Tabel 5. Tingkat Persentase Penguasaan Materi Teknologi Busana 

No Interval (%) Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84% - 100%  Sangat Tinggi 11 55% 

2 68% - 83% Tinggi 9 45% 

3 52% - 67% Sedang 0 0% 

4 36% - 51% Rendah 0 0% 

5 20% - 35% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  20 100% 

(Sumber : Data primer diolah, 2012 ) 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui tingkat prosentase 

penguasaan materi teknologi busana mahasiswa pada Matakuliah Teknologi Busana 

termasuk dalam kategori sangat tinggi sebanyak 11 mahasiswa (55%), dan sebanyak 9 

mahasiswa (45%) termasuk kategori tinggi.  

Untuk melihat tingkat persentase nilai teknologi busana dapat dilihat pada 

diagram batang 4.1 di bawah ini: 

 
Gambar 4.1 Diagram BatangPersentase Penguasaan Materi Teknologi Busana 

 

4.1.1.2 Deskriptif Data Hasil Proses Menjahit 

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif pada sampel penelitian diketahui 

tingkatan hasil proses menjahit seperti pada tabel 4.2 dan diagram batang 4.2 berikut ini. 
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Tabel 6. Tingkat Persentase Hasil Proses Menjahit 

No Interval (%) Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84% - 100%  Sangat Tinggi 12 60% 

2 68% - 83% Tinggi 8 40% 

3 52% - 67% Sedang 0 0% 

4 36% - 51% Rendah 0 0% 

5 20% - 35% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  20 100% 

(Sumber : Data primer diolah, 2012 ) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui tingkat prosentase 

hasil proses menjahit mahasiswa pada Matakuliah Teknologi Busana termasuk dalam 

kategori sangat tinggi sebanyak 12 mahasiswa (60%), dan sebanyak 8 mahasiswa (40%) 

termasuk kategori tinggi.  

Untuk melihat tingkat persentase hasil proses menjahit dapat dilihat pada 

diagram batang 4.1 di bawah ini: 

 
Gambar 4.2 Diagram BatangPersentase Hasil Proses Menjahit 

 

Dalam penilaian mata kuliah teknologi busana terhadap 20 mahasiswa prodi 

PKK/Tata Busana di UNNES terdapat 6 indikator, yaitu persiapan sebelum menjahit, 
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saku tempel, jahitan sisi, belahan golbi, ujung celana, dan hasil praktik keseluruhan. 

Berikut ini adalah deskripsi data hasil penilaian dari ke-6 indikator tersebut: 

1) Persiapan Sebelum Menjahit 

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif pada sampel penelitian diketahui hasil 

seperti pada tabel 4.3 dan diagram batang 4.3: 

 

Tabel 7. Persiapan sebelum menjahit 

No Interval (%) Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84% - 100%  Sangat Tinggi 11 55% 

2 68% - 83% Tinggi 3 15% 

3 52% - 67% Sedang 6 30% 

4 36% - 51% Rendah 0 0% 

5 20% - 35% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  20 100% 

(Sumber : Data primer diolah, 2012) 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa terdapat 11 mahasiswa atau 55% yang 

tingkat penilaiannya dalam kategori sangat tinggi, 3 mahasiswa atau 15% termasuk 

dalam kategori tinggi dan 6 mahasiswa atau 30% termasuk dalam kategori sedang. 

Untuk melihat tingkat persiapan sebelum menjahit dapat dilihat pada diagram batang 

4.3 di bawah ini: 
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Gambar 4.3 Diagram batang persentase persiapan sebelum menjahit  

 

2) Saku tempel  

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif pada sampel penelitian diketahui hasil 

seperti pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 8. Saku tempel 

No Interval (%) Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84% - 100%  Sangat Tinggi 16 80% 

2 68% - 83% Tinggi 4 20% 

3 52% - 67% Sedang 0 0% 

4 36% - 51% Rendah 0 0% 

5 20% - 35% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  20 100% 

(Sumber : Data primer diolah, 2012) 

 Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa terdapat 16 mahasiswa atau80% yang 

memiliki tingkat pengetahuan membuat saku tempel dalam kategori sangat tinggi dan4 

mahasiswa atau 20% termasuk dalam kategori tinggi. Untuk melihat tingkat persentase 
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tingkat pengetahuan tentang membuat saku tempel dapat dilihat pada diagram batang 

4.4 di bawah ini: 

 

Gambar 4.4 Diagram batang persentase pembuatan saku tempel 

 

3) Jahitan sisi  

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif pada sampel penelitian diketahui hasil 

seperti pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 9. Jahitan sisi 

No Interval (%) Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84% - 100%  Sangat Tinggi 10 50% 

2 68% - 83% Tinggi 10 50% 

3 52% - 67% Sedang 0 0% 

4 36% - 51% Rendah 0 0% 

5 20% - 35% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  20 100% 

 (Sumber : Data primer diolah, 2012)  

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa terdapat 10 mahasiswa atau50% yang 

memiliki tingkat pengetahuan tentang membuat jahitan sisi dalam kategori sangat tinggi 
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dan 10 mahasiswa atau 50% termasuk dalam kategori tinggi. Untuk melihat tingkat 

persentase tingkat pengetahuan tentang membuat jahitan sisi dapat dilihat pada diagram 

batang 4.5 di bawah ini 

 

Gambar 4.5 Diagram batang persentase pembuatan jahitan sisi 

 

4) Belahan golbi  

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif pada sampel penelitian diketahui hasil 

seperti pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 10. Belahan Golbi 

No Interval (%) Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84% - 100%  Sangat Tinggi 13 65% 

2 68% - 83% Tinggi 7 35% 

3 52% - 67% Sedang 0 0% 

4 36% - 51% Rendah 0 0% 

5 20% - 35% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  20 100% 

(Sumber : Data primer diolah, 2012) 
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Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa terdapat 13 mahasiswa atau 65% yang 

memiliki tingkat pengetahuan tentang membuat belahan golbi dalam kategori sangat 

tinggi dan 7 mahasiswa atau 35% termasuk dalam kategori tinggi. Untuk melihat tingkat 

persentase tingkat pengetahuan tentang membuat belahan golbi dapat dilihat pada 

diagram batang 4.6 di bawah ini 

 

Gambar 4.6 Diagram batang persentase pembuatan belahan golbi 

5) Ujung celana  

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif pada sampel penelitian diketahui hasil 

seperti pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 11. Penyelesaian ujung celana 

No Interval (%) Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84% - 100%  Sangat Tinggi 13 65% 

2 68% - 83% Tinggi 7 35% 

3 52% - 67% Sedang 0 0% 

4 36% - 51% Rendah 0 0% 

5 20% - 35% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  20 100% 

 (Sumber : Data primer diolah, 2012) 
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Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa terdapat 13 mahasiswa atau 65% yang 

memiliki tingkat pengetahuan tentang penyelesaian ujung celana  dalam kategori sangat 

tinggi, 7 mahasiswa atau 35% termasuk dalam kategori tinggi. Untuk melihat tingkat 

persentase tingkat pengetahuan tentang penyelesaian ujung celana dapat dilihat pada 

diagram batang 4.7 di bawah ini 

 

Gambar 4.7 Diagram batang persentase penyelesaian ujung celana 

6) Hasil keseluruhan praktek Teknologi Busana 

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif pada sampel penelitian diketahui hasil 

seperti pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 12. Hasil keseluruhan praktek Teknologi Busana 

No Interval (%) Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84% - 100%  Sangat Tinggi 8 40% 

2 68% - 83% Tinggi 9 45% 

3 52% - 67% Sedang 3 15% 

4 36% - 51% Rendah 0 0% 

5 20% - 35% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  20 100% 

(Sumber : Data primer diolah, 2012 ) 
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Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa terdapat 8 mahasiswa atau 40% yang 

memiliki tingkat hasil menjahit keseluruhan dalam kategori sangat tinggi, 9 mahasiswa 

atau 45% termasuk dalam kategori tinggi, dan 3 mahasiswa atau 15% termasuk dalam 

kategori sedang. Untuk melihat tingkat persentase tingkat hasil keseluruhan praktek 

Teknologi Busana dapat dilihat pada diagram batang 4.8 di bawah ini 

 
Gambar 4.8 Diagram batang persentase hasil keseluruhan praktek 

teknologi busana 

 

 

4.1.2 Analisis normalitas data  

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variable berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidak, digunakan program SPSS 

17.0 for windows dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil pengujian 

normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 13. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Teknologi 

Busana 

Manajemen 

Busana Pria 

N 20 20 

Normal Parameters
a
 Mean 29.65 86.15 

Std. Deviation 2.434 6.900 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .145 .160 

Positive .140 .098 

Negative -.145 -.160 

Kolmogorov-Smirnov Z .647 .717 

Asymp. Sig. (2-tailed) .796 .684 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

Berdasarkan data tabel 4.9 menunjukan bahwa hasil Kolmogorov-Smirnov Test 

pada semua variabel diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan data hasil penelitian berdistribusi normal. 

Selain itu, uji normalitas juga dapat dilihat dari grafik normal probability plot. 

Apabila variabel berdistribusi normal maka penyebaran plot akan berada disekitar dan 

sepanjang garis diagonal. Berdasarkan grafik normal probability plot, maka variabel 

berdistribusi normal sebagai berikut: 
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Gambar 4.9 Hasil Uji Normalitas 

Dari gambar 4.9 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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4.1.3. Analisis korelasi product moment 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan antara 

dua variabel atau lebih variabel. 

Tabel 14. Hasil Hubungan Penguasaan Materi Teknologi Busana dengan 

Proses Menjahit 

Correlations 

  Teknologi 

Busana 

Manajemen 

Busana Pria 

Teknologi Busana Pearson Correlation 1 .498
*
 

Sig. (2-tailed)  .025 

N 20 20 

Manajemen Busana Pria Pearson Correlation .498
*
 1 

Sig. (2-tailed) .025  

N 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

Hasil uji korelasi pearson product moment diperoleh p-value 0.025 dan kurang 

dari angka singnifikansi 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan proses menjahit pada matakuliah 

Manajemen Busana Pria Program studi PKK S1,Konsentrasi Tata Busana di  

Universitas Negeri Semarang. Koefisien korelasi bertanda positif artinya hubungan 

antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan proses menjahit searah sehingga 

jika penguasaan materi Teknologi Busana meningkat maka proses menjahit juga akan 

meningkat. 
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Gambar 4.10 Koefisien korelasi penguasaan materi teknologi busana 

dengan hasil proses menjahit 

 

Besarnya hubungan penguasaan materi teknologi busana terhadap hasil proses 

menjahit dapat dilihat dari nilai pearson correlation, yaitu sebesar 0,498 atau 49,8%. 

Dengan demikian besarnya hubungan antara penguasaan materi Teknologi Busana 

dengan proses menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria Program studi PKK 

S1,Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang sebesar 49,8%.  
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4.2 Pembahasan  

Hubungan penguasaan materi mahasiswa pada mata kuliah Teknologi Busana 

dengan praktek pembuatan piyama pada matakuliah Manajemen Busana Pria termasuk 

kriteria baik karena menunjukkan koefisien korelasi tersebut signifikan. Hubungan 

tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil belajar mahasiswa pada materi Teknologi Busana 

diaplikasikan pada pembuatan piyama pada matakuliah Manajemen Busana Pria, 

sehingga mahasiswa terampil dalam membuat piyama. Semakin tinggi nilai matakuliah 

Teknologi Busana maka semakin tinggi pula nilai Manajemen Busana Pria, sehingga 

hasil matakuliah Teknologi Busana berhubungan dengan matakuliah Manajemen 

Busana Pria. 

Hasil uji korelasi pearson product moment diperoleh p-value 0.025 dan kurang 

dari angka singnifikansi 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan proses menjahit pada matakuliah 

Manajemen Busana Pria Program studi PKK S1,Konsentrasi Tata Busana di  

Universitas Negeri Semarang. Besarnya hubungan antara penguasaan materi Teknologi 

Busana dengan proses menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria Program studi 

PKK S1,Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang sebesar 49,8%. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa penguasaan materi pada matakuliah Teknologi Busana 

sangat berpengaruh terhadap hasil praktek pembuatan piyama pada matakuliah 

Manajemen Busana Pria. 

Keberhasilan mahasiswa tidak lepas dari beberapa faktor yaitu faktor yang ada 

pada diri mahasiswa misalnya intelegensi/kecerdasan, bakat, dan faktor dari luar diri 
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mahasiswa, yaitu peranan dosen, mahasiswa, sarana prasarana, sistem 

evaluasi/kurikulum dan lingkungan sosial seperti diungkapkan oleh Nana Sudjana 

(2002:39) yang menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar yaitu faktor datang dari diri mahasiswa berupa kemampuan, 

motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial, 

ekonomi serta faktor fisik, sedangkan faktor dari luar yaitu faktor lingkungan yang 

mempengaruhi hasil belajar salah satunya yaitu kualitas pengajaran berupa tinggi 

rendahnya atau efektif tidaknya proses pembelajaran, tetapi lebih komplek lagi dapat 

dijelaskan bahwa penguasaan materi pada matakuliah Teknologi Busana dan praktek 

pembuatan piyama pada matakuliah Manajemen Busana Pria berkaitan erat dengan 

faktor diri mahasiswa meskipun ada faktor lain yaitu luar diri mahasiswa baik itu dosen, 

sarana prasarana, sistem evaluasi/kurikulum dan lingkungan sosial mahasiswa yang 

berkaitan erat pula sebagai pendukung keberhasilan hasil belajar mahasiswa tersebut 

(Nana Sudjana 2002:39). 
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4.3 Keterbatasan Penelitian 

4.3.1 Penelitian ini hanya mengungkap hubungan penguasaan materi pada matakuliah 

Teknologi Busana sebagai matakuliah prasyarat mengikuti matakuliah 

Manajemen Busana Pria sedangkan masih ada matakuliah prasyarat lain yang 

belum terungkap misalnya Desain Busana, Pola Konstruksi Busana, Dasar 

Busana I dan II ( Struktur Kurikulum PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana ; 

2010). Matakuliah tersebut merupakan kemampuan awal yang diaplikasikan 

kedalam matakuliah Manajemen Busana Pria yang berhubungan dengan hasil 

praktek pembuatan piyama.  

4.3.2 Penelitian hanya dilakukan di Universitas Negeri Semarang program studi Tata 

Busana sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan pada 

lingkungan yang lebih luas misalnya program studi Pendidikan Tata Busana atau 

D3 Tata Busana dan tempat-tempat kursus di Semarang. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab IV, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut : 

5.1.1 Ada hubungan yang signifikan antara penguasaan materi pada Matakuliah 

Teknologi Busana dengan hasil praktek pembuatan piyama pada Matakuliah 

Manajemen Busana Pria program studi PKK Tata Busana di Universitas 

Negeri Semarang. 

5.1.2 Besarnyahubungan antara penguasaan materi Teknologi Busana dengan 

proses menjahit pada matakuliah Manajemen Busana Pria Program studi 

PKK,S1 Konsentrasi Tata Busana di Universitas Negeri Semarang sebesar 

49,8%. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil pembahasan dan keterbatasan 

penelitian adalah, sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi pihak dosen, agar memberikan peningkatan dalam pemberian tugas 

praktek bagi mahasiswa dengan berbagai variasi model dan fragmen 

penyelesaian busana. 

5.2.2 Bagi mahasiswa agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang 

busana dengan memperbanyak latihan dan mencoba mempraktekkan berbagai 
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macam variasi model busana sesuai dengan tren yang ada saat ini seperti 

membuat bermacam variasi kerah, variasi garis leher, dan macam variasi 

bentuk lengan, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Duwi Priyatno. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS. Andi Yogyakarta. 

Dra.Arifah A. Riyanto, M.Pd. 2003.Teori Busana : YAPEMDO Bandung. 

Drs. Saifuddin Azwar. MA. 2001. Reliabilitas dan Validitas.Yogyakarta :Pustaka 

Pelajar Anggota IKAP. 

Drs. Sri Endah Wahyuningsih. 2004. Buku Ajar Teknik Pembuatan Busana Pria I. 

Semarang : UNNES PRESS. 

Drs. Sri Endah Wahyuningsih. 2006. Modul Pembuatan Busana Pria. Semarang. 

Erna Setyowati. 2006. Konstruksi Pola Busana Wanita. UNNES . 

Harpini Kadaraan, Syahandini Purnomo, Sri Kiswani. Tata Busana 3. 

Jurusan TJP. 2006. Legger Jurusan TJP. Semarang :Jurusan TJP UNNES. 

Jurusan TJP. 2010. SilabusJurusan TJP.Semarang :Jurusan TJP UNNES 

M.H.Wancik.2003. Bina Busana Pelajaran Menjahit Pakaian Pria. Jakarta 

:PT.Gramedia Pustaka Utama. 

Prof.Dr.Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung :Alfabeta. 

Prof.Drs.S.Wojowasito-W.J.S.Poerwadarminta.1996. Kamus Inggris 

Indonesia.Bandung : Hasta. 

Reader`s Digest. 2010. Complete Guide to Sewing. Sydney. 

Sudjana. 1997. Metode Statistika.Bandung :Tarsito. 

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 

Sri Kiswani, Harpini Kadaiaan, Yusmi Marjoko. Tata Busana 2. 

Thursan Hakim. 2002. Belajar Secara Efektif.Jakarta :Puspa swara. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1989. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta :Balai Pustaka. 

 



120 

 
 

Universitas Negeri Semarang. 2006. Buku Informasi UNNES. Semarang. 

V.M. Bambang Soemantri. Tusuk Sulam Dasar. Yogyakarta . 

Wasia Rusbani. 1985. Pengetahuan Busana II.Depdikbud. 

Wildati Zahri. 1993. Penyelesaian Pakaian. 

Wiyanto.2011. Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah. FMIPA UNNES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

HASIL SPSS 

Lampiran 1. 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Teknologi 

Busana 

Manajemen 

Busana Pria 

N 20 20 

Normal Parameters
a
 Mean 29.65 86.15 

Std. Deviation 2.434 6.900 

Most Extreme Differences Absolute .145 .160 

Positive .140 .098 

Negative -.145 -.160 

Kolmogorov-Smirnov Z .647 .717 

Asymp. Sig. (2-tailed) .796 .684 

a. Test distribution is Normal.   
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Lampiran 2. 

Uji Homogenitas Data 

 
 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 224.761 1 224.761 5.951 .025
a
 

Residual 679.789 18 37.766   

Total 904.550 19    

a. Predictors: (Constant), Teknologi Busana    

b. Dependent Variable: Manajemen Busana Pria   
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 44.250 17.230  2.568 .019 

Teknologi Busana 1.413 .579 .498 2.440 .025 

a. Dependent Variable: Manajemen Busana Pria    
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Lampiran 3 

 

Uji Regresi 

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Teknologi Busana
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Manajemen Busana Pria 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .498
a
 .248 .207 6.145 

a. Predictors: (Constant), Teknologi Busana 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 224.761 1 224.761 5.951 .025
a
 

Residual 679.789 18 37.766   

Total 904.550 19    

a. Predictors: (Constant), Teknologi Busana    

b. Dependent Variable: Manajemen Busana Pria   
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 44.250 17.230  2.568 .019 

Teknologi Busana 1.413 .579 .498 2.440 .025 

a. Dependent Variable: Manajemen Busana Pria    
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Lampiran 4  

 

UJI KORELASI PRODUCT-MOMENT 

 

Correlations 

  

Teknologi Busana 

Manajemen Busana 

Pria 

Teknologi Busana Pearson Correlation 1 .498
*
 

Sig. (2-tailed)  .025 

N 20 20 

Manajemen Busana Pria Pearson Correlation .498
*
 1 

Sig. (2-tailed) .025  

N 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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Lampiran 5 

DAFTAR SAMPEL NAMA MAHASISWA 

1. YULIA ARIYANI DEWI  5401410014 

2. RINA FITRIANINGSIH  5401410016 

3. LARAS SUPRIHATIN   5401410017 

4. DITA PUSPITA   5401410018 

5. RETNOWATI    5401410019 

6. OKA INDAH MEGAWATI  5401410055 

7. DIAH ISTIQOMAH   5401410056 

8. TRIANA KURNIANINGSIH  5401410058 

9. FITRIA UTAMMY   5401410062 

10. TRI HARYATI    5401410088 

11. ELIDA DWI YUNITA   5401410124 

12. HALIMAH    5401410134 

13. YUYUN YUNITA   5401410127 

14. ANISA RAHMAWATI   5401410131 

15. ISTIQOMAH    5401410135 

16. SITI ISTIANAH   5401410155 

17. DIANA SAFITRI   5401410156 

18. SRI WAHYUNI   5401410158 

19. HENI FERAWATI   5401410178 

20. ROHMATIN NI’MAH   5401410159 
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Lampiran 6 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

No. Variabel Sub variabel  Indikator Alat  

1. Penguasaan materi 

teknologi busana 

khususnya 

pembuatan piyama 

Persiapan sebelum 

menjahit 

1. Memakai seragam praktek 

2. Menyiapkan alat dan 

perlengkapan menjahit 

lengkap 

3. Menyiapkan bahan 

4. Ketepatan waktu 

menyiapkan peralatan dan 

perlengkapan menjahit 

 

- Tes praktek 

- Tes teori 

- Dokumentasi 

2.  Proses (Langkah 

kerja)  

 Saku tempel 

1. Menyiapkan komponen 

pola saku 

2. Menjahit sesuai dengan 

tertib kerja 

3. Ketepatan letak saku 

4. Ketepatan cara menjahit 

5. Ketepatan waktu 

menjahit 

6. Setikan rapi dan bersih 

7. Setikan tidak loncat-

loncat 

 

- Tes praktek 

- Tes teori 

- Dokumentasi 

3   Jahitan sisi 1. Ketepatan cara menjahit 

2. Ketepatan waktu 

menjahit 

3. Menjahit sesuai tertib  

kerja menjahit 

4. Setikan tidak loncat-

loncat 

5. Setikan rapi dan bersih 

6. Jahitan tidak melintir 

 

- Tes praktek 

- Tes teori 

- Dokumentasi 

4.   Belahan gulbi 1. Penyiapan lapisan gulbi 

2. Jumlah pelapis gulbi 

tengah 

3. Menjahit sesuai tertib 

kerja menjahit 

4. Setikan rapi dan bersih 

- Tes praktek 

- Tes teori 

- Dokumentasi 
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No. Variabel Sub variabel  Indikator Alat  

5. Setikan tidak loncat-

loncat 

6. Ketepatan waktu 

menjahit 

7. Ketepatan letak gulbi 

5.   Ujung celana 1. Ketepatan cara menjahit 

2. Ketepatan waktu 

menjahit 

3. Lipatan rapi sesuai 

dengan garis rader 

4. Keterampilan 

menggunakan alat 

5. Jahitan rapi dan bersih 

 

- Tes praktek 

- Tes teori 

- Dokumentasi 

6.   Hasil  1. Hasil setikan mesin 

2. Ketepatan teknik 

menjahit 

3. Penyelesaian menjahit 

4. Kerapihan hasil praktek 

5. Ketepatan ukuran hasil 

praktek 

 

- Tes praktek 

- Tes teori 

- Dokumentasi 
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Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Model piyama 

No. Ukuran No. Ukuran 

1. Panjang piyama/jas = 67 cm 8. Lingkar badan = 88 cm 

2. Rendah bahu = 4 ½ cm 9. Lingkar pinggang = 72 cm 

3. Rendah punggung = 22cm 10. Lebar muka/dada = 36 cm 

4. Panjang punggung = 40 cm 11. Panjang lengan = 57 cm 

5. Lingkar leher = 36 cm 12.  ½ lingkar lengan = 17cm 

6. Lebar punggung = 42 cm   
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Lanjutan Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Macam-Macam Tusuk 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Lokasi  Kampus Universitas Negeri Semarang 
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GAMBAR MEMBUAT DAN MEMOTONG POLA 
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GAMBAR MEMOTONG BAHAN 
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GAMBAR PROSES MENJAHIT 
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Menjahit Saku  Menjahit Sisi  

  

Menjahit lapisan  Menjahit serip  

  

Pengecekan 

  
 

 

 

 

 


