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ABSTRAK 
 

Fuaddana, Anna. 2015. “Faktor-faktor Kesulitan Belajar Pada Mata Pelajaran 
Menggambar Busana Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Satu (SMK 
N 1) Pekalongan”. Skripsi. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing Dra. Marwiyah, M.Pd dan Dra. Uchiyah Achmad, M.Pd 
 
Kata Kunci: Kesulitan Belajar, Mata Pelajaran Menggambar Busana 
 

Mata pelajaran menggambar busana di SMK N 1 Pekalongan merupakan mata 
pelajaran produktif yang dipelajari oleh siswa jurusan busana butik di kelas XI. Mata 
pelajaran menggambar busana sebagai pengembangan diri merupakan upaya 
membentuk watak dan kepribadian siswa yang dilakukan untuk meningkatkan 
keterampilan guna mengembangkan kreativitas sesuai dengan bakat seni yang 
dimiliki siswa. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui faktor kesulitan belajar 
apasajakah dan seberapa besar kesulitan belajar yang dialami siswa dalam 
mempelajari mata pelajaran menggambar busana di SMK N 1 Pekalongan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI jurusan busana 
butik di SMK N 1 Pekalongan sebanyak 90 siswa. Teknik pengambilan sampelnya 
adalah teknik popusive sample atau teknik bertujuan, yaisehingga didapat 30 siswa. 
Variabel dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor Kesulitan Belajar Pada Mata 
Pelajaran Menggambar Busana Siswa Kelas XI di SMK N 1 Pekalongan. Metode 
pengumpulan data yang utama menggunakan metode kuesioner (angket) yang 
didukung dengan metode observasi, dokumentasi dan analisis data menggunakan 
deskriptif persentase.  

Hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif persentase, diketahui faktor-
faktor kesulitan belajar pada mata pelajaran menggambar busana di SMK N 1 
Pekalongan termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 65,47%, dengan 
rincian per indikator penglihatan (3,12%), kondisi fisik (1,79%), perhatian siswa 
terhadap pelajaran (4,64%), rasa senang dalam megikuti pelajaran (7,13%), 
kemampuan dalam mengerjakan tugas dari guru (8,06%), kemampuan yang dibawa 
sejak lahir (5,26%), semangat dalam pelajaran (6,85%), perhatian siswa mengkuti 
pelajaran (2,18%), kemampuan memahami pelajaran (2,95%), ruang praktik (2,80%), 
peralatan praktik (1,45%), metode megajar (3,85%), ekonomi keluarga (3,61%), 
perhatian orang tua (2,05%), kegiatan masyarakat (3,03%) dan mass media (6,75%). 

Simpulan dari penelitian ini dengan indikator kesehatan, minat, bakat, 
motivasi, kemampuan kognotif, sekolah, keluraga, dan masyarakat dalam kategori 
tinggi dengan persentase 65,47%. Saran berdasarkan penelitian ini hendaknya siswa 
sebaiknya mengikuti mata pelajaran menggambar busana atas kemauan sendiri. Guru 
sebaiknya memberikan tugas pada siswa untuk mencari macam-macam desain busana 
lewat internet, majalah dan diharapkan agar siswa semakin proaktif dan kreatif.
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ABSTRACT 

Fuaddana, Anna. 2015. “Factors Learning Difficulties in The Subjects of Fashion 
Drawing Class XI Sekolah Mengengah Kejuruan Negeri Satu (SMK N 1) 
Pekalongan”. Skripsi. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing Dra. Marwiyah, M.Pd dan Dra. Uchiyah Achmad, M.Pd. 
 
Keywords: Learning difficulties, Fashion drawing class. 
 

Fashion drawing subject in vocational of SMK Negeri 1 Pekalongan is a 
productive subject for students majoring in fashion boutiques in class XI. These 
subjects as self- development and it was an effort to set up a character and personality 
of the students to improve they skills for develop their creativity and life skills as 
according to get artistic talents as they owned. This research has popused to find the 
criteria of studying probelms and also built to find how many kind of difficulties that 
students find in class of fashion drawing  at of SMK Negeri 1 Pekalongan. 

The population on this study is all of XI class students in fashion boutiqes as 
90 students at of SMK Negeri 1 Pekalongan. The technique of sampling is popusive 
sampling, in order to get 30 students. Variables in this research are learning 
difficulties in the subject of fashion drawing in class XI in SMK Negeri1 Pekalongan. 
The main method of data collection using questionnaires (questionnaire), which is 
supported by the observation and documentation methods and data analysis using 
decriptive percentages. 

The results based on descriptive analysis of the precentage, known the factors 
of fashion drawing in SMK Negeri 1 Pekalongan included in the high category with 
of (65,80%), whith details of indicators are visual (3,12%), physical condition 
(1,79%), the stdents attention (4,64%), pleasuse in the following the lessons (7,35%), 
the students ability to do the work (8,06%), innate ability (5,26%), the spirit of the 
lesson (6,58%), the students attention to learn (2,12%), the stdents ability to 
understand the lessons (2,95%), practice room (2,80%), practice equipment (1,45%), 
methods of teaching (3,85%), family economic circumstance (3,61%), the attention of 
parents (2,05%), community activities (3,03%), and mass media (6,75%). 

The conclusions of this research, with indicators : health, interest, talents, 
motivation, cognitive ability, shool, family, and community in the high category a 
percentage of (65,47%). Suggestions based on this research is the students should 
follow the subject of fashion drawing without being forced or of their own accord. 
Teacher should assign tasks to student to explore various fashion design over the 
internet, magazine, and make student more active, inovation and creative.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Salah satu lembaga yang menciptakan pendidikan mencerdaskan 

kehidupan bangsa ialah lembaga sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan salah satu dari penyelenggara pendidikan. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang 

mengemban tugas untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada 

bidang-bidang tertentu. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga 

pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja,yaitu dengan kurikulum yang 

mengacu pada karakteristik sistem serta bertujuan untuk mempersiapkan anak 

didik dalam memenuhi lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional dan 

menyiapkan siswa agar mampu berkarir, berkompetisi dan mampu 

mengembangkan diri serta menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk 

mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan 

datang. Dengan demikian siswa SMK harus dibekali dengan pengetahuan tentang 

karakter kerja yang tinggi agar tujuan dari SMK dapat tercapai dengan maksimal. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yang lebih dalam mempersiapkan peserta didik dengan bekal ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian masing-masing, karena 

menyangkut kemampuan lulusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 
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suatu bidang kerja. Oleh karena itu, SMK sangat perlu menciptakan dan 

mengembangkan sikap profesionalisme, mampu memiliki karier dan mampu 

mengembangkan diri. Salah satu mata pelajaran yang fungsinya sebagai 

pengembangan diri salah satu yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) program keahlian busana butik adalah menggambar busana. Mata 

pelajaran menggambar busana merupakan mata pelajaran yang dipelajari di kelas 

XI. Mata pelajaran menggambar busana merupakan bidang studi yang bertujuan 

agar peserta didik mempunyai kemampuan dasar-dasar teknik dalam menggambar 

(mendesain) busana dan dapat mengaplikasikan sesuai dengan standar kompetensi 

kerja yang ada. Program keahlian Busana Butik sangat penting karena dapat 

digunakan sebagai dasar untuk membuka usaha sendiri atau mandiri (wiraswasta) 

maupun dapat di gunakan di lingkungan industri atau garment. 

Sejalan dengan visi, misi dan tujuannya, Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) dalam bidang Busana Butik memiliki peran serta menyiapkan peserta 

didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi 

lowongan pekerjaan. Mata pelajaran menggambar busana menitik beratkan pada 

bidang keahlian sebagai seorang designer, atau pecipta mode menciptakan desain 

busana dengan kreasi baru dan keindahan dari segi desain busana. Oleh karena itu 

siswa dituntut untuk menguasai dan memahami agar dapat memperoleh prestasi 

belajar yang maksimal pada mata pelajaran menggambar busana.Namun 

keterbatasan waktu dan kesulitan belajar yang dialami siswa pada mata pelajaran 

menggambar busana menyebabkan terbatasnya siswa untuk meningkatkan 

penguasaan keterampilan menggambar busana di sekolah. 
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Mata pelajaran menggambar busana merupakan bagian dari pelajaran 

produktif SMK. Selain mata pelajaran produktif di SMK juga terdapat mata 

pelajaran yang di golongkan dalam mata pelajaran adaptif dan normatif. Mata 

pelajaran produktif menggambar busana (fashion drawing) adalah mata pelajaran 

kompetensi kejuruan yang hanya diberikan kepada siswa di program keahlian 

Busana Butik. Mata pelajaran ini merupakan bidang studi yang bertujuan agar 

peserta didik menjadi manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, pantang menyerah, 

rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi yang kuat untuk sukses, beroentasi pada 

tindakan dan berani mengambil resiko, karakter tersebut tercantumpada silabus 

mata pelajaran menggambar busanadi SMK 1 Pekalongan. 

Berdasarkan penelitian awal, persentase hasil belajar siswa kelas XI di 

SMK Negeri 1 Pekalongan tahun ajaran 2013/2014 adalah terdapat 20% dari 

keluruhan jumlah 90 siswayang belum kriteria ketuntasan minimalyaitu 75. 

Dengan demikian terdapat 19 siswa yang belum tercapai dari tujuan pembelajaran. 

Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. 

Yang menjadi bahan dasar dari masalah tersebut, peneliti memfokuskan pada 

kesulitan belajar yang dialami siswa dalam  mengikuti mata pelajaran 

menggambar busana. 

Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana peserta didik atau siswa 

tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, disebabkan adanya hambatan maupun 

gangguan dalam belajar ( Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, 2004: 77). Adapun 

yang dimaksud dari pendapat tersebut bahwa kesulitan belajar adalah suatu 
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kondisi dalam proses pembelajaran dimana siswa mengalami hambatan- hambatan 

tertentu untuk mencapai tujuan belajar. 

Dengan nilai yang belum memenuhi tujuan belajar atau ketuntasan nilai 

minimal siswa di Kelas XI program studi Busana Butik SMK Negeri 1 

Pekalongan diduga adanya beberapa kendala atau hambatan yang dialami oleh 

siswa, salah satu yang diduga sebagai faktor kesulitan belajar dari siswa 

yaitudengan adanya pergantian kurikulumlama ke kurikulum baru. Dalam 

pelaksanaannya kurikulum baru atau kurikulum 2013 menitik beratkan agar siswa 

mampu menguasai keseluruhan materi, yaitu dengan mengembangkan karakter 

siswa serta lulus dengan nilai sesuai dengan ketuntasan nilai minimal. Salah satu 

faktor lain yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar adalah faktor 

dari dalam diri siswa dan faktor dari luar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar dari dalam diri siswa (Intern) yaitu kesehatan kondisi tubuh 

siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi siswa dan kecerdasan kemampuan 

kognitif siswa dalam mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran menggambar 

busana. Sedangkan faktor dari luar siswa (Ekstern) adalah faktor sekolah, faktor 

keluarga dan faktor masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bertujuan untuk mengetahui penelitian 

dengan judul Faktor- Faktor Kesulitan Belajar Pada Mata Pelajaran Menggambar 

Busana  Siswa Kelas XI di SMK Negeri 1 Pekalongan. 
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1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa kesulitan belajar 

Menggambar Busana yang dialami oleh siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Pekalongan dalam mengikuti mata pelajaran Menggambar Busana ? 

1.2.2 Seberapa besar masing-masing tingkat kesulitan belajar menggambar 

busana yang menyebabkan siswa kesulitan belajar dalam mata pelajaran 

Menggambar Busana di SMK Negeri 1 Pekalongan? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar terhadap mata pelajaran 

menggambar Busana yang dialami siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Pekalongan. 

1.3.2 Mengetahui seberapa besar masing-masingtingkat kesulitan belajar 

menggambar busana  yang menyebabkan kesulitan belajar  siswa  kelas XI 

SMK Negeri 1 Pekalongan. 
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1.4   Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak lain, 

diantaranya: 

1.4.1 Bagi Lembaga Pendidikan  

(1) Memberikan informasi tentang seberapa besar tingkat kesulitan belajar 

siswaterhadap mata pelajaran menggambar busana di SMK Negeri 1 

Pekalongan yang diharapkan dapat mengupayakan cara-cara untuk lebih 

meningkatkan keterampilan siswa sebagai bekal masa depan. 

(2) Dapat menemukan solusi yang tepat serta dapat menjadi pedoman bagi 

gurudalam memberikan ilmu sebagai bekal peserta didik yang tidak bisa 

melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan lebih lanjut.  

1.4.2 Bagi Peneliti  

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengetahuan tentang hal-

hal yang berhubungan dengan kesulitan belajar siswa terhadap mata pelajaran 

menggambar busana. 

 

1.5   Penegasan Istilah  

Penegasan istilah pada suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi salah penafsiran. Penelitian dengan 

judul Faktor- Faktor Kesulitan Belajar Pada Mata Pelajaran Menggambar Busana 

Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Pekalongan terdapat beberapa istilah yang perlu 

penegasan, antara lain: 
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1.5.1  Kesulitan Belajar 

Secara sederhana kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana anak 

didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, disebabkan adanya 

hambatan maupun gangguan dalam belajar ( Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, 

2004: 77). Adapun yang dimaksud dari pendapat tersebut bahwa kesulitan belajar 

adalah suatu kondisi dalam proses belajar atau pembelajaran dimana siswa 

mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan belajar. 

Kesulitan belajar mata pelajaran menggambar busana adalah suatu kondisi 

dimana siswa tidak dapat belajar secara baik disebabkan adanya gangguan atau 

hambatan - hambatan tertentu dalam belajar mata pelajaran menggambar busana, 

baik dari faktor dalam diri siswa maupun dari luar.Indikator faktor kesulitan 

belajar siswa dari dalam diri siswa adalah (1) Kesehatan Siswa, (2) Bakat, (3) 

Minat, (4) Motivasi, (5) Kemampuan Kognitif. Sedangkan indikator faktor dari 

luar siswa adalah : (1) Sekolah, (2) Keluarga, (3) Masyarakat. 

Secara sederhana menurut M. Dalyono (2009: 49) bahwa belajar 

merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di 

dalam diri seseorang, didalam belajar mencakup perubahan tingkah laku, sikap, 

kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan. Belajar sebaiknya didasari dari 

perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan sistemastis, 

mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik berupa fisik, mental serta 

dana, panca indra, otak, serta anggota tubuh, asepek kejiwaan seperti intelegensi, 

bakat, motivasi, minat dan sebagainya. 
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Belajar sendiri mempunyai tujuan yang positif bagi seseorang atau siswa, 

tujuan dari belajar merupakan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang 

ilmu, mengubah sikap seseorang menjadi lebih baik. Belajar merupakan suatu 

proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan 

perubahan perubahan kualitatif individu sehingga berkembang pula dari suatu 

tingkah laku. Semua aktifitas dan prestasi belajar merupakan hasil dari belajar. 

Sehingga belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan 

berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

1.5.2 Pengertian Menggambar Busana 

Mata pelajaran menggambar busana berisi kumpulan bahan kajian yang 

memeberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat suatu gambar 

busana atau desain busana. Menggambar busana merupakan mata pelajaran yang 

menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap menghasilkan karya nyata 

dalam bentuk benda atau jasa guna memberikan pengalaman pada siswa agar 

menjadi kreatif, inovatif dan mandiri. 

Mata pelajaran menggambar busana merupakan ilmu yang mutlak 

diperlukan untuk mengungkapkan dari suatu busana (fashion), karena dalam hal 

ini gambar adalah cara pengungkapan ide kreatif atau gagasan yang paling efektif 

(Poespo.G, 2000: 1). Oleh karena itu, selama belajar menggambar busana 

sebaiknya melakukan berbagai percobaan dengan gaya-gaya yang berbeda-beda, 

dan mencoba mengadaptasi arahan-arahan (trend) baru serta pengaruhnya. Cara 

yang sederhana untuk belajar menggambar adalah mencontoh atau menggadopsi 

karya seniman lain. Namun bukan untuk menjiplak seutuhnya melainkan 
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menjadikan sebagai sumber inspirasi dari karya yang akan kita hasilkan yang 

kemudian dikreasikan sesuai dengan ide gagasan diri sendiri. 

 

1.6   Sitematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi sangat penting artinya, karena sistematika 

memberikan gambaran mengenal langkah langkah penelitian dan permasalahan-

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Secara garis besar sistematika 

skripsi di bagi menjadi tiga bagian yaitu, bagian awal, bagian pokok, dan bagian 

akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian awal berisi sampul, lembar berlogo, judul, penegasan kelulusan, 

pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, serta daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Pokok 

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

(1) BAB I Pendahuluan 

Bab I ini membahas tentang latar belakang tentang masalah, rumusan 

permasalahan, tujuan permasalahan, manfaat permasalahan, penegasan istilah serta 

sistematika penulisan skripsi. 

(2) BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab II ini menguraikan tentang landasan teori yang menjadikan dasar untuk 

melangkah secara logis dan ilmiah dalam rangka menjawab permasalahan dari 
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skripsi, yaitu: pengertian kesulitan belajar, pengertian menggambar busana, serta 

kerangka berfikir. 

(3) BAB III Metodelogi Penelitian 

Bab III ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, variabel, 

metodelogi pengumpulan data untuk mendapatkan hasil penelitian, ujicoba 

instrumen (validitas dan reabilitas instrumen) dan metode analisis data. 

(4) BAB IV Hasil Penelitian 

Bab IV ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

berupa deskripsi data dan hasil penelitian beserta penjelasan, pembahasan dan 

keterbatasan penelitian. 

(5) BAB V Penutup 

Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan  saran yang berisi perbaikan serta 

masukan yang di berikan oleh peneliti sehingga berguna bagi kalangan pendidikan. 

1.6.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir skripsi mencakup daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

berisi sesuatu yang berhubungan dengan hasil skripsi penelitian faktor faktor 

kesulitan belajar pada mata pelajaran menggambar busana siswa kelas XI SMK N 

1 Pekalongan pada bagian akhir. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian  Kesulitan Belajar 

2.1.1 Kesulitan Belajar  

Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana peserta didik atau siswa 

tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, disebabkan adanya hambatan maupun 

gangguan dalam proses belajar ( Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, 2004: 77). 

Adapun yang dimaksud dari pendapat tersebut bahwa kesulitan belajar 

merupakan suatu kondisi dalam proses belajar atau pembelajaran dimana siswa 

mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan belajar. Pada 

dasarnya kesulitan belajar dalam mengikuti mata pelajaran menggambar busana 

dapat di minimalisir dari dalam diri siswa. Kesulitan belajar pada mata pelajaran 

menggambar busana ini sangat komplek, karena mata pelajaran menggambar 

busana merupakan mata pelajaran produktif sehingga menuntut siswa aktif dalam 

pembelajaran praktik dan teori. Sehingga siswa yang meginginkan suatu hasil 

karya yang maksimal hendaknya berlatih keterampilan secara teratur dan 

dilanjutkan dengan percobaan secara kontiyue dan berkesinambungan atau terus 

menerus. Untuk mencapai keterampilan maksimal (keahlian) dalam hal 

menggambar busana atau merancang suatu karya mode, diperlukan tindakan 

sebagai berikut: 1) mengoleksi sebanyak mungkin ilistrasi mode mulai dari 

sekarang, 2) mengkreasikan dari berbagai sumber ide, 3) latihan secara terus 

menerus dan mencoba kreasi baru sebagai pengembangan potensi diri. 
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  Kegiatan pengembangan diri yang diberikan sekolah antara lain melalui 

sejumlahmata pelajaran yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna dan bervariasi bagi siswa. Oleh sebab itu mata pelajaran 

menggambar busana adalah satu bagian untuk memberi bekal kepada siswa agar 

mempunyai sikap dan bakat kreatif, inovatif serta mandiri. 

Kesulitan belajar mata pelajaran menggambar busana adalah suatu kondisi 

dimana siswa tidak dapat belajar secara baik disebabkan adanya gangguan atau 

hambatan-hambatan tertentu dalam mempelajari mata pelajaran menggambar 

busana, baik dari faktor dalam diri siswa maupun dari luar. 

2.1.1.1 Faktor Kesulitan Belajar PadaMata Pelajaran Menggambar Busana 

Faktor-faktor  penyebab kesulitan belajar menurut Abu Ahmadi & Widodo 

Supriyono (2004: 78-80) dapat digolongkan kedalam dua golongan yaitu: 

2.1.1.1.1 Faktor Intern  

Faktor intern dalah faktor faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan 

belajar yang berasal dari dalam diri siswa menurut Slameto (2010:54), meliputi: 

2.1.1.1.1.1 Kesehatan  

Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat (Slameto, 2010: 54).Kesehatan 

adalah faktor penting didalam belajar siswa, bagi yang siswa kurang sehat maka 

tidak dapat belajar dengan baik. Siswa yang mengalami pendengaran dan 

penglihatan yang terganggu, maka hal ini akan mengakibatkan siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar. Kondisi fisik yang letih, kurang gizi, kurang tidur dan 

sakit akan terhambat kegiatan belajarnya, sehingga materi pelajarannya kurang 

dipahami. 
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Mata pelajaran menggambar busana tidak hanya dituntut kerja pada 

fikiran, melainkan kerja pada panca indera seperti tangan, telinga dan mata yang 

cukup memerlukan tenaga. Maka siswa yang terganggu kesehatannya akan 

mengalami  kesulitan dalam belajar. Contoh siswa yang mengalami penglihatan 

yang kurang tidak bisa membedakan warna, sehingga dapat menganggu proses 

belajar siswa tersebut. 

2.1.1.1.1.2 Minat  

Minat adalah kecederungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan (Slameto, 2010:57). Sehingga yang dimaksud dari 

minat adalah kecendrungan yang menetap pada diri siswa untuk merasa tertarik 

terhadap mata pelajaran menggambar busana dan merasa senang untuk 

mempelajari. 

Siswa yang tidak mempunyai minat terhadap suatu mata pelajaran 

setidaknya akan timbul kesulitan dalam proses belajar, karena minat merupakan 

kesadaran dalam diri siswa dalam belajar. Siswa yang mempunyai minat dalam 

mengikuti mata pelajaran menggambar busana, selalu merasa senang dan 

perhatian dalam mengikuti pelajaran menggambar busana, misalnya bersungguh-

sungguh dalam mengikuti pelajaran, tidak dapat diganggu oleh temannya, 

mengikuti mata pelajaran akan datang lebih awal, ketika libur atau jam kosong 

maka siswa merasa tidak senang, dan sering berlatih dengan mandiri. 

Siswa yang tidak mempunyai minat terhadap mata pelajaran menggambar 

busana, akan merasa kurang senang dalam mengikuti pelajaran, sehingga 
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kurangmemeprhatikan guru saat proses belajar, kurang perhatian mendalam dalam 

mengikuti mata pelajaran menggambar busana. 

2.1.1.1.1.3 Bakat  

Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir dengan 

kata lain bakat adalah kemampuan untuk belajar (Slameto, 2010: 57). Manusia 

yang dilahirkan ke dunia ini dilengkapi dengan bakat atau kemampuan yang 

melekat pada dirinya, maka dari itu dalam kagiatan belajar faktor bakat juga 

mempunyai peranan penting. Bakat yang sesuai dengan pengetahuan atau 

pelajaran bisa dikembangkan dengan latihan- latihan yang menghasilkan prestasi 

yang memuaskan. Bakat yang tidak sesuai dengan pengetahuan atau pelajaran 

yang ditekuni, maka akan mengakibatkan siswa kesulitan dalam belajar. 

Siswa yang tidak mempunyai bakat mendesain atau menggambar busana, 

dalam mengikuti mata pelajaran menggambar busana akibatnya siswa lamban 

mencerna penjelasan dari guru dan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru, sehinnga tidak dapat mengerjakan tugas secara maksimal yang diberikan 

oleh guru. 

2.1.1.1.4  Motivasi  

Motivasi ialah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu, 

dimana suatu keadaan yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang 

terarah (Slameto, 2010: 58). 
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Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam (Slameto, 2010: 58-60), yaitu: 

(1) Motivasi Instrinsik  

 Motivasi Instrinsik adalah hal & dan kedaan yang berasal dari dalam diri 

siswa yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Contoh : perasaan 

menyenangi suatu pelajaran. Contoh motivasi intrinsik dalam mata pelajaran 

menggambar busana adalah dengan perasaan menyenangi siswa akan lebih mudah 

menyelesikan tugas dalam mata pelajaran menggambar busana. 

(2) Motivasi Entrinsik  

 Motivasi Entrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu 

siswa yang berpengaruh mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. 

Contoh : semangat, dukungan atau hadiah dari orang tua atau guru. Contoh 

motivasi entrinsik dalam mata pelajaran menggambar busana adalah siswa 

mendapatkan hadiah dari guru berupa nilai mata pelajaran menggambar busana 

mendapat nilai baik. 

Siswa yang mendapatkan motivasi terhadap motivasi terhadap mata 

pelajaran menggambar busana maka siswa akan mempunyai dorongan atau 

semangat untuk belajar. Contoh siswa yang mendapatkan motivasi terhadap mata 

pelajaran ialah, pada sebelum jam mata pelajaran menggambar busana siswa dapat 

mempersiapkan dengan materi pelajaran yang akan diterangkan, serta melengkapi 

alat-alat belajar baik teori maupun praktik dan mempunyai perhatian yang penuh 

terhadap tugas-tugas mata pelajaran menggambar busana. 

Siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam mengikuti mata pelajaran 

menggambar busana, siswa akan mengalami kesulitan belajar, karena siswa 
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kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan kurang perhatian dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran menggambar busana. 

2.1.1.1.1.5 Kemampuan intelegensi siswa 

Kemampuan intelegensi menurut Wechler Monnks & Knoers pada buku 

(Dimyati & Mudjiono, 2006: 245) adalah suatu kemampuan atau kecakapan untuk 

bertindak secara terarah dan teratur, yakni berfikir secara baik dan bergaul dengan 

lingkungan. Kemampuan intelegensi akan berkembang dengan baik dengan 

adanya latihan secara terus menerus. 

Belajar secara teratur akan meningkatkan kemampuan intelensi yang 

dimiliki siswa, misal dirumah siswa selalu mempelajari materi yang akan 

diterangkan dan mengulang kembali materi yang teah diterangkan, sehingga lebih 

mudah memahami yang disampaikan oleh guru. 

Kemampuan intelegensi siswa yanng kurang, akan menjadikan siswa 

kurang dapat memahami mata pelajaran menggambar busana. Contoh setiap guru 

memberikan perntayaan, siswa tidak dapat menjawab karena pada saat diberi 

penjelasan siswa kurang dapat memahami. 

2.1.1.1.2 Faktor Ekstern 

Faktor ekstren adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi kesulitan belajar menurut Slameto (2010: 60), yang meliputi: 

2.1.1.1.2.1 Faktor Keluarga 

Keluarga adalah lembaga lembaga pendidikan informal (luar sekolah) 

yang diakui keberadaannya dalam dunia pendidikan. Orang tua yang kurang atau 

tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya acuh tak acuh terhadap 
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belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan kepentingan 

dan kebutuhan kebutuhan anaknya dalam belajar. Tindakan tersebut akan dapat 

mengakibatkan anaknya kurang berhasil dalam belajarnya dan akan mengalami 

kesulitan. 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak 

yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makan, 

pakaian, perlindungan, kesehatan dan sebagainya, juga membutuhkan fasilitas 

belajar ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku dan lain 

lain. Praktik dalam mata pelajaran menggambar busana memerlukan biaya yang 

cukup banyak, maka orang tua seharusnya selalu menyediakan uang untuk 

keperluan praktik. 

Kurangnya kelengkapan alat - alat belajar bagi anak di rumah untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, keterbatasanbiaya untuk membeli 

alat praktik, keadaan keluarga yang demikian berdampak  pada siswa sehingga 

mengakibatkan siswa mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran 

menggambar busana. 

2.1.1.2.2 Faktor Sekolah 

(1) Guru  

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada siswa  disekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman 

dalam bidang keilmuan yang dimilikinya, sehingga dapat menjadikan peserta 

didik menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak. 
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Guru merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar. Guru 

yang kurang tepat dalam mengambil metode yang digunakan ataupun dalam 

penggusaan mata pelajaran menggambar busana maka akan mengakibatkan siswa 

mengalami kesulitan belajar dan memehami materi yang dijelaskan oleh guru. Hal 

ini terjadi karena guru dalam menerangkan kurang jelas, Sehingga sulit 

dimengerti oleh setiap siswa. Contoh lain dalam proses pembelajaran saat guru 

menjelaskan materi desain busana terlalu cepat sehingga siswa tidak memahi apa 

yang diucapkan oleh guru. Hal ini menjadi perhatian penting oleh guru dalam 

proses belajar mengajar di dalam kelas. 

(2)Sarana  

Saran dan prasarana atau fasilitas adalah segala sesuatu yang tujuannya 

dapat memudahkan kelancaran dalam menyelasaikan tugas. Maksud dari 

pengertian diatas sarana adalah segala sesuatu yang diperlukan atau alat dalam 

mencapai  tujuan yang  dapat mempermudah kelancaran tugas. 

Sarana dan fasilitas belajar dalam praktik mata pelajaran menggambar 

busana meliputi: gedung atau tempat belajar siswa, laboratorium kelas praktik 

desain busana, kelengakapan isi laboratorium desain busana dan perpustakaan. 

(3)Metode mengajar 

Slameto (2010: 82) berpendapat bahwa metode adalah cara atau langkah 

yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Mengajar adalah 

upaya dalam memberi bimbingan dan dorongan kepada siswa agar terjadinya 

proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau 

dirumuskan. 
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Metode belajar merupakan cara yang teratur dan baik dalam memberikan 

bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada siswa sehingga terjadi proses belajar 

mengajar dan tercapai tujuan yang diharapkan.  

Metode yang digunakan dalam mata pelajaran menggambar busana adalah 

metode yang sesuai dengan pokok bahasan yang diberikan dan sesuai dengan 

tujuan mata pelajaran, contohnya: teori metode ceramah, praktik dengan metode 

demonstrasi. Metode pembelajaran guru pada mata pelajaran menggambar busana 

dapat menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, demonstrasi dan 

pemberian tugas. 

2.1.1.2.3 Faktor Masyarakat  

Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap 

perkembangan belajar siswa. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat 

menguntungkan terhadaap perkembangan pribadinya, tetapi siswa yang 

mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat yang terlalu banyak, misal 

berorganisasi, kegiatan sosial dan sebagainya sehingga belajarnya akan terganggu, 

lebih jika siswa tidak dapat mengatur waktu. Selain faktor masyarakat, mass 

media juga berpengaruh terhadap perkembangan siswa dalam belajar. 

Mass media yang baik akan memberi pengaruh atau dampak yang 

positifpada diri siswa dan juga terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media yang 

kurang baik akan berpengaruh kurang baik atau negatif terhadap siswa. Mass 

media yang dimaksud dalam mata pelajaran meggambar busana adalah televisi, 

majalah atau tabloid, internet, inspirasi gambar gambar busana yang ada 
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didalamnya misal majalah kartini, majalah femina, tabloid nova, tabloid aura dan 

acara televisi seperti fashion show. 

2.1.2 Belajar 

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan 

masyarakat.Bagi para pelajar atau mahasiswa kata “belajar” merupakan kata yang 

tidak asing.Bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua 

kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Dalam 

Catharina (2007: 2) juga disebutkan bahwa belajar merupakan suatu proses 

pentingbagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003:2). Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Menurut Dalyono (2009:208-209) terdapat beberapa pendapat mengenai 

pengertian belajar.  Pendapat-pendapat tersebut antara lain:  

(1) Menurut Thorndike dalam aliran koneksionisme, belajar adalah usaha untuk 

membentuk hubungan antara perangsang dan reaksi. 

(2) Menurut aliran behaviorisme, belajar adalah usaha untuk menyesuaikan diri 

terhadap kondisi-kondisi atau situasi-situasi di sekitar kita. 
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(3) Menurut aliran psycho refleksiologi, belajar adalah perbuatan yang berwujud 

rentetan dengan gerak reflek itu dapat menimbulkan reflek-reflek buatan.  

(4) Menurut para ahli psikologi assosiasi, belajar adalah usaha untuk membentuk 

tanggapan-tanggapan baru. 

(5) Menurut ahli psikologi Gestalt, belajar adalah suatu proses aktif, yang 

dimaksud aktif di sini ialah bukan hanya aktivitas yang tampak seperti 

gerakan-gerakan badan, akan tetapi juga aktivitas-aktivitas mental, seperti 

proses berfikir, mengingat dan sebagainya. 

Secara sederhana menurut M. Dalyono (2009: 49) bahwa belajar 

merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di 

dalam diri seseorang, didalam belajar mencakup perubahan tingkah laku, sikap, 

kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan.  Belajar sebaiknya didasari dari 

perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan sistemastis, 

mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik berupa fisik, mental serta 

dana, panca indra, otak, serta anggota tubuh, asepek kejiwaan seperti intelegensi, 

bakat, motivasi, minat dan sebagainya. 

Belajar sendiri mempunyai tujuan yang positif bagi seseorang atau siswa, 

tujuan dari belajar merupakan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang 

ilmu, mengubah sikap seseorang menjadi lebih baik. Belajar merupakan suatu 

proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan 

perubahan perubahan kualitatif individu sehingga berkembang pula dari suatu 

tingkah laku. Semua aktifitas dan prestasi belajar merupakan hasil dari belajar. 



 

 
 

22 

Sehingga belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan 

berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

Menurut Dalyono (2009:212-213), terdapat beberapa elemen yang 

mencirikan pengertian belajar yaitu: 

(1) Belajar merupakan sutu perubahan dalam tingkah laku dimana perubahan itu 

dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada kemungkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. 

(2) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman. 

(3) Perubahan dari belajar itu harus relatif mantap dan merupakan akhir dari 

suatu periode waktu. 

(4) Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut 

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis. 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, belajar dapat diartikan sebagai 

suatu proses untuk mendapatkan perubahan pada diri seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, 

sehingga diperoleh pengetahuan baru yaitu dalam bentuk penguasaan, 

penggunaan maupun penilaian mengenai sikap dan kecakapan yang merupakan 

perubahan atau peningkatan perolehan dari berbagai keadaan sebelumnya. 

Sedangkan yang dimaksud belajar dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk 

mendapatkan pengetahuan baru dalam bentuk penguasaan terhadap mata pelajaran 

menggambar busana. Dari beberapa pengertian mengenai belajar dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan yang memiliki ciri-

ciri sebagai berikut : 

(1) Adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang telah belajar. 

(2) Perubahan terjadi karena diperolehnya pengetahuan dan kecakapan baru 

sebagai hasil usaha belajar. 

(3) Perubahan diperoleh karena latihan atau interaksi dengan lingkungan. 

2.1.2.1 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar  menurut M. Dalyono (2009: 

51), meliputi faktor internal (yang berasal dari dalam diri) dan faktor eksternal 

(yang berasal dari luar diri siswa) antara lain: 

Menurut Dalyono, (2007:55-60) berhasil atau tidaknya seseorang dalam  

belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar  

yaitu berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya. Di  

bawah ini dikemukakan faktor-faktor yang menentukan pencapaian hasil belajar:  

2.1.2.1.1  Faktor Internal (yang Berasal dari Dalam Diri)  

2.1.2.1.1.1 Kesehatan  

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Seseorang yang tidak sehat, sakit kepala, demam, pilek, 

batuk, dan sebagainya, dapat mengakibatkan tidak bersemangat untuk belajar. 

Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik, misalnya 

mengalami gangguan pikiran, perasaan kecewa karena konflik dengan teman, 

orang tua atau karena sebab lainnya, ini dapat mengganggu atau mengurangi 

semangat belajar. Karena itu pemeliharaan kesehatan sangat penting bagi setiap 
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orang baik fisik maupun mental, agar badan tetap kuat, pikiran selalu segar dan 

bersemangat dalam melaksanakan belajar.  

2.1.2.1.1.2 Intelegensi dan Bakat 

Kedua aspek kejiwaan (psikis) ini besar sekali pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Seseorang yang memiliki intelegensi yang baik umumnya 

mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya orang yang 

itelegensinya rendah, cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, lambat 

berpikir sehingga prestasi belajarnya pun rendah. Bakat juga besar pengaruhnya 

dalam menentukan keberhasilan belajar. Misalnya belajar desain, apabila dia 

memiliki bakat seni gambar lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan orang 

yang tidak memiliki bakat itu. Selanjutnya, bila seseorang mempunyai intelegensi 

tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajarnya 

akan lancar dan sukses dibandingkan dengan orang yang memiliki bakat saja 

tetapi intelegensinya rendah, demikian pula, jika dibandingkan dengan orang  

yang intelegensinya tinggi tetapi bakatnya tidak ada. Orang berbakat tinggi 

(intelegensi tinggi) biasanya orang yang sukses dalam karirnya. 

2.1.2.1.1.3 Minat dan Motivasi   

Minta dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati  

sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya 

untuk mencapai/memperoleh benda atau tujuan yang diminatinya itu. Timbulnya 

minat belajar disebabkan beberapa hal, antara lain karena keinginan yang kuat 

untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta hidup yang 

senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi 
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yang tinggi, sebaliknya minat belajar rendah akan menghasilkan prestasi yang 

kurang. Motivasi berbeda dengan minat. Merupakan daya penggerak/pendorong 

untuk melakukan suatu  pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri maupun dari 

luar. Motivasi yang berasal dari dalam diri (intrinsik) yantu dorongan yang datang 

dari harti sanubari, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. Atau 

dapat juga karena dorongan bakat apabila ada kesesuaian dengan bidang yang 

dipelajari. Motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik) yaitu dorongan yang datang 

dari luar diri (lingkungan), misalnya dari orang tua, guru, teman-teman, dan 

anggota masyarakat. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut 

mempengaruhi keberhasilannya. 

2.1.2.1.1.4 Cara Belajar  

Cara belajar seseorang juga turut mempengaruhi pencapaian hasil 

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis 

dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

2.1.2.1.2  Faktor Eksternal (yang Berasal dari Luar Diri)  

2.1.2.1.2.1 Keluarga  

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak  

dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 

penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau 

tidaknya kedua orang tua dan hubungan dengan anak-anaknya, serta situasi di 

dalam rumah turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Di samping itu ada 

atau tidaknya media belajar di rumah juga turut menentukan keberhasilan belajar 

seseorang. 
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2.1.2.1.2.2 Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar, kualitas guru, metode pengajaran, 

fasilitas /perlengkapan di sekolah, dan sebagainya juga turut mempengaruhi   

keberhasilan belajar.  

2.1.2.1.2.3 Masyarakat  

Keadaaan masyarakat juga mempengaruhi prestasi belajar. Jika di sekitar  

tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang 

berpendidikan tinggi, moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat 

belajar.   

2.1.2.1.2.4 Lingkungan Sekitar  

Keadaaan lingkungan tempat tinggal juga sangat penting dalam 

mempengaruhi  prestasi belajar. Seperti keadaan lingkungan, bangunan rumah, 

suasana sekitar, iklim dan sebagainya. 

 

2.2. Pengertian Mata Pelajaran Menggambar Busana 

Mata pelajaran menggambar busana dalam bidang busana sering disebut 

dengan desain busana. Berbicara desain busana jelas, desain busana merupakan 

desain yang berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni, khususnya dalam teknologi pembuatan tekstil. Dengan 

berkembangnya teknologi busana yang demikian maju, akan mendorong 

akselerasi munculnya desain desain busana terbaru yang menyesuaikan dengan 

teknologi pembuatan busana, teknologi menghias busana, dengan mesin mesin 

yang sudah didesain dengan komputer. Pada desain yang dibuat dengan desain 
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busana sedemikian rupa yang bertujuan akan diterima masyarakat. Sehingga  

masyarakat dapat mengikuti mode busana yang ada dan dapat menyesuaikan, 

memilih dan mengikuti desain busana yang ada.  

Mata pelajaran menggambar busana atau desain busana merupakan ilmu 

yang mutlak diperlukan untuk mengungkapkansuatu mode (fashion), karena 

dalam hal ini gambar adalah cara pengungkapan ide atau gagasan yang paling 

efektif (Poespo.G, 2000: 1). Desain busana yang berkembang dari zaman kuno 

sampai saat ini terdiri atas bagian bagian busana yang dapat dipilah- pilah sebagai 

bagian yang perlu diketahui dalam mendesai busana yaitu bentuk dasar model 

lengan, model pada bagian badan, bentuk dasar rok dan bentuk siluet model 

busana.Oleh karena itu, dalam proses belajar menggambar busana sebaiknya 

melakukan berbagai percobaan dengan gaya-gaya yang berbeda, dan mencoba 

mengadaptasi arahan-arahan (trend) baru serta pengaruhnya. 

Mata pelajaran menggambar busana (fashion drawing) merupakan suatu 

pola rancangan busana yang menjadi dasar suatu busana yang dihasilkan melalui 

pemikiran, perhitungan, cita, rasa, seni serta kreasi dari seseorang (desaigner) 

yang dituangkan di atas kertas berwujud gambar atau sketsa. Ide Menggambar 

busana atau desain busana dapat di dapatkan dari berbagai sumber, salah satunya 

dengan melihat tanyangan televisi yang menyajikan acara fashion show, hiburan 

dll. Seorang yang menginginkan terampil dalam desain busana hendaknya melatih 

bakat yang dimilikinya dengan cara berlatih secara kontinyue atau secara terus 

menerus sehingga dapat menganalisis kekurangan dan kelebihan dari suatu hasil 

karyanya. Seorang designer juga harus peduli dengan lingkungan sekitar agar 
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dapat mengetahui tentang kegemaran dari masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Sehingga desaigner dapat memenuhi jawaban yang digemari oleh masyarakat. 

Mata pelajaran menggambar busana bertujuan dapat mengganalisis kebutuhan 

masyarakat, seperti menganalisis bentuk tubuh manusia yang berbeda beda 

sehingga seorang designer harus menjawab kebutuhan dan memberikan solusi. 

Mata pelajaran menggambar busana merupakan mata pelajaran Produktif 

yang diampu oleh siswa SMK jurusan busana butik. Mata pelajaran menggambar 

busana pelajaran ini sebagai bentuk pengembangan diri dan sebagai upaya 

membentuk watak dan kepribadian siswa sehingga betujuan untuk meningkatkan 

keterampilan guna mengembangkan kreativitas dan menekan kecakapan hidup 

sesuai dengan bakat yang dimiliki siswa. Dalam mendesain busana, perancang 

(designer) termasuk pula siswa prodi busana butik memerlukan pengetahuan, ide, 

pemikiran yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan busana berupa gambar. 

Penyajian gambar model busana dapat disajikan lengkap dengan proporsi tubuh 

dengan penyajian gambar tampak muka depan, tampak belakang, diberi warna 

atau corak dan tambahan desain struktur, desain dekoratif dan desain fungsional. 

Untuk lebih jelasnya tentang cangkupan dari mata pelajaran menggambar 

busana selama dua semester, dapat dilihat pada tabel 2.1. 

 

2.2.1 Macam-macam Desain Busanaatau Menggambar Busana 

2.2.1.1 Desain struktur  

 Desain struktur pada desain busana merupakan desain berdasarkan bentuk, 

ukuran, warna dan tekstur dari suatu benda. Dalam desain busana desain struktur 
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dapat berupa siluet. Macam-macam siluet itu antara lain siluet S, siluet H, siluet Y 

siluet bustle, siluet A dan siluet I (Chodiyah & Wisri A Mamdy, 1982: 2). 

2.2.1.2 Desain Hiasan  

Desain hiasan merupakan bagian-bagian dalam bentuk busana, tujuan dari 

desain hiasan yaitu untuk mempertinggi keindahan desain struktur. Pada desain 

busana ini dapat berupa bentuk kerah, saku, renda, pita-pita hias, kancing, hiasan 

border, manik- manik, sualaman dan sebgainya yang mempunyai unsur keindahan 

bagi si pemakai didalam nilai berbusana. ( Chodiyah& Wisri A Mamdy, 1982: 5).  

2.2.2 Unsurunsur Desain  

Segala karya seni rupa yang mempunyai suatu wujud (rupa) yang 

dihasilkan dengan susunan unsur-unsurnya. Unsur-unsur desain adalah segala 

sesuatu yang dipergunakan untuk menyusun suatu rancangan, unsur tersebut 

selalu ada dalam setiap desain (Chodiyah & Wisri A Mamdy, 1982: 8).Sejak 

zaman dahulu hingga kini, hal tersebut dapat dilihat pada bidang busana, setiap 

tahun busana selalu berganti, sehingga muncullah trend mode dari tahun ke tahun. 

Unsur-unsur desain tersebut antara lain : 

2.2.2.1 Garis  

Garis merupakan unsur yang digunakan dalam bidang busana, garis 

berguna untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada bentuk badan manusia 

dan berfungsi untuk membatasi bentuk, menentukan model, menetukan siluet dan 

menentukan arah. Garis lurus mempunyai tiga arah utama yaitu : 

a) Horizontal            , yang mempunyai kesan sifat tenang. 

b) Vertikal              , yang mempunyai kesan sifat luhur. 
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c) Diagonal       , yang mempunyai kesan dinamis terhadap si pemakai (Chodiyah 

& Wisri A Mamdy, 1982: 8). 

2.2.2.2 Arah  

Pada dasarnya semua garis mempunyai arah, dalam busana terdapat tiga 

arah utama yang menjadi dasar acuan, antara lain mendatar (horozontal), tegak 

lurus (vertikal), dan miring (diagonal). Tiap-tiap arah mempunyai masing-

masingpengaruh terhadap si pemakai dan pengamat (Chodiyah & Wisri A 

Mamdy, 1982: 9). 

2.2.2.3 Bentuk  

Menurut sifatnya bentuk dibedakan menjadi dua yaitu : bentuk geometris 

(segitiga, lingkaran,  kotak dan  lain-lain) dan bentuk bebas (bunga, air, abstrak) 

Ada tiga bentuk yang dikenal sebagai pedoman didalam desain yaitu : 

(a)nSegi empat dalam busana banyak dijumpai pada bentuk leher, kemeja, tas, 

ponco, kimono, saku. 

(b)Lingkaran banyak dijumpai pada rok, lengan, bentuk leher, topi, mantel, kerah. 

(c) Segitiga dan kerucut banyak dijumpai pada lengan dolman, syal, garis leher. 

(Chodiyah & Wisri A Mamdy, 1982: 13-14). 

2.2.2.4 Ukuran  

Ukuran dapat mempengaruhi hasil desain termasuk keseimbangan. Pada 

desain busana, ukuran digunakan untuk menentukan panjang rok. Dewasa ini 

berlaku model pakain yang tidak menentukan panjang rok. Ada tiga macam 

ukuran panjang, yaitu : 

1) Ukuran panjang  : 
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(a)Mini : model pakaian atau rok yang mempunyai ukuran dari batas 

pinggang sampai panjang rok naik 10cm diatas lutut. 

(b) Kini : model pakaian atau rok ukuran dari batas pinggang sampai 

panjang rok tepat pas lutut 

(c) Midi : model pakaian atau rok ukuran dari batas pinggang sampai 

panjang rok turun 10cm dibawah lutut 

(d)Maksi : model pakaian atau rok ukuran dari batas pinggang sampai 

panjang rok mengenai  mata kaki atau pasa pada pergelangan kaki. 

(e)Longdress : model pakaian atau ukuran dari batas pinggang sampai panjang 

rok  mengenai tumit atau sampai lantai. 

(Chodiyah & Wisri A Mamdy, 1982: 14-16). 

2.2.2.5NilaiGelap Terang 

Nilai gelap terang merupakan suatu sifat warna yang menunjukan warna 

tersebut mengandung warna hitam atau putih. Suatu nilai yang mempunyai 

tingkatan nilai gelap terang, sehingga memberi kesan tenang. Sedangkan 

kombinasi yang menggunakan nilai bertentangan antara gelap dan terang, akan 

memberi kesan gembira dan menarik bagi si pemakai (Chodiyah & Wisri A 

Mamdy, 1982: 16). Berikut contoh nilai gelap terang disalah satu warna yaitu : 

hitam dan putih. 

2.2.2.6 Warna  

  Pemilihan warna yang harmoni atau serasi dalam membuat desain busana 

akan meninciptakan karya tampak indah. Memilih dan menggunakan warna 

dengan kombinasi yang sesuai, setidaknya orang tersebut harus mengetahui 
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istilah-istilah maupun aturan-aturan pemakaian dalam warna. Warna terdiri dari 

warna primer, warna sekunder, warna penghubung, warna asli, warna yang 

diredupkan, warna yang diredupkan, dan warna panas dan warna dingin 

(Chodiyah & Wisri A Mamdy, 1982: 18-20). 

2.2.3 Prinsipprinsip Desain  

Prinsip desain adalah suatu cara untuk menyusun unsur-unsur desain 

sehingga tercapai perpaduan yang memberikan kesan tertentu. Prinsip-prinsip 

desain busana meliputi : 

2.2.3.1 Keselarasan  

Keselarasan merupakan kesatuan dan keterkaitan antara unsur-unsur 

desain busana. Keselarasan dalam busana meliputi : keselarasan dalam garis dan 

bentuk, keselaran dalam tekstur sertakeselerasan dalam kombinasi pemilihan 

warna. 

2.2.3.2 Perbandingan  

Penggunaan unsur Perbandingan di dalam desain busana merupakan untuk 

menunjukkan adanya hubungan antara pakaian serta untuk memperlihatkan kesan 

lebih besar atau lebih kecil bagi si pemakai. 

2.2.3.3 Keseimbangan  

Keseimbangan dalam busana merupakan bagian yang terlihat sama, antara 

sisi kanan maupun sisi kiri, sisi atas maupun sisi bagian bawah dari busana. 

Keseimbangan dalam desain busana terdapat dua macam yakni keseimbangan 

simetris dan keseimbangan asimetris. 
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Keseimbangan simetris merupakan bagian kiri dan kanan dari busana 

maupun rok sama jaraknya dari pusat. Bagian itu dapat berupa kerah, saku, 

kancing, lipit dan sebagainya. 

Sedangkan keseimbangan asimetris merupakan bagian dari busana kanan 

dan kiri dari badan maupun rok tidak sama jaraknya dari pusat, sehingga 

memberikan efek yang terkesan berbeda dan diberi suatu unsur detail 

keseimbangan yang dapat menonjolkan kesan asimetris. 

2.2.3.4 Irama  

Irama merupakan bentuk gerakan yang dapat mengalihkan pandangan 

mata dari bagian satu ke satu bagian yang lain dengan cara menggunakan asas 

desain yang berulang-ulang dan seirama dalam bentuk secara teratur. Ada tiga 

macam cara untuk menghasilkan irama dalam desain. (Chodijah& Wisri A. 

Mamdy, 1982: 31). 

Pengulangan, dapat berupa pengulangan garis, misal lipit, renda serta 

bisband, manik - manik  atau berupa pengulangan warna atau bentuk. 

Peralihan ukuran, atau dikenal dengan gradation / gradasi, adalah suatu 

peralihan yang dapat menimbulkan suatu irama dari desain busana. Pada desain 

busana peralihan ini dapat berupa renda atau lipit-lipit yang bervariasi. 

Pertentangan, irama ini merupakan pertemuan dua garis yang berlawanan 

atau kontras, sebagai contoh, pertemuan antara garis mendatar dan garis tegak 

lurus. Demikian pula pertemuan dua garis diagonal dengan arah naik maupun 

turun maupun zig- zag. 
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2.2.3.5 Pusat perhatian  

Pusat perhatian atau empharis atau pada umumnya disebut center of 

interest. Pusat perhatian yang dimakasud ialah untuk memberikan kesan dalam 

suatu desain tersebut. Penerepan pusat perhatian ini memerlukan ketelitian dan 

kejelian dari seorang desaigner. Dimana seorang desaignerharus pintar-pintar 

menonjolkan kelebihan dari si pemakai busana dan dapat menutupi kekurangan 

bentuk tubuh dari si pemakai. Penggunaan sulaman, aksesoris maupun garis hias 

dapat menjadikan dasar dari pusat perhatian (Chodiyah & Wisri A Mamdy, 1982: 

25-34). 

2.2.4  Bagian -Bagian Busana 

Bagian - bagian busana didalam busana perlu dipelajari sebab bagian-

bagian merupakan pedoman dari seni desain. Setiap insan yang ingin mempelajari 

busana perlu mengetahui pedoman dasar-dasar busana dari berbagai macam 

bagian busana. Sehingga dapat dikembangkan, dimodifikasi dan divariasi 

sehingga menjadi suatu desain busana yang serasi serta tepat pada suatu 

kesempatan yang tertentu. 

Bagian-bagian busana meliputi : 

1) Dasar garis leher  

2) Dasar bentuk kerah 

3) Dasar bentuk lengan 

4) Dasar rok 

5) Dasar blus dan jaket (Chodiyah & Wisri A Mamdy, 1982: 34). 
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2.3 Kerangka Berpikir 

SMK Negeri 1 Pekalongan merupakan Sekolah Menengah Kejuruan 

(kepariwisataan) yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya membentuk watak dan 

kepribadian siswa yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guna 

mengembangkan kreativitas dan menekankan kecakapan hidup sesuai dengan 

minat bakat yang dimiliki siswa. 

Keterampilan menggambar busana mendorong individu atau siswa untuk 

melakukan aktivitas aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Aktivitas 

dalam mempelajari mata pelajaran menggambar busana terdapat kesulitan, 

kesulitan tersebutdimana suatu kondisi siswa dalam proses belajar mengalami 

hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan belajar.  

Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana anak didik atau siswa 

tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, disebabkan adanya hambatan ataupun 

gangguan dalam belajar ( Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, 2004: 77). Dalam 

penelitian ini, ada beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar yaitu faktor 

kesulitan belajar dari dalam diri siswa maupun faktor kesulitan belajar dari luar 

siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 kerangka berfikir 

penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 1. Diagram Alur Kerangka Berfikir Penelitian Faktor Faktor 

Kesulitan Belajar Pada Mata Pelajaran Menggambar Busana Siswa Kelas XISMK 

Negeri 1 Pekalongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan Belajar 

Faktor Faktor Kesulitan Belajar Pada Mata Pelajaran 
Menggambar Busana Siswa Kelas XI 

SMK Negeri 1 Pekalongan 

Faktor Kesulitan Belajar 

dari Dalam Diri Siswa : 

 1. Kesehatan 

 2. Minat 

 3. Bakat  

 4. Motivasi  

 5.Kemampuan kognitif 

Faktor Kesulitan Belajar 

Dari Luar Siswa: 

1. Sekolah  

2. Keluarga  

3. Masyarakat  
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 BAB III   

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian   

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu memaparkan dan 

menjabarkan data indikasi indikasi kesulitan belajar dari dalam diri siswa dan dari 

luar siswa yaitu dengan suatu pengukuran gejala-gejala yang diterjemahkan dalam 

skor-skor atau angka-angka untuk dianalisis secara statistik (Suharsimi. A, 2010: 

282). 

3.2  Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi.A, 

2010:173). Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang sudah ditentukan. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah siswa prodi Busana Butik siswa kelas XI di 

SMK Negeri 1 Pekalongan sebanyak90 siswa. Terdiri dari tiga kelas yaitu kelas 

XI Busana 1, XI Busana 2, dan XI Busana 3 yang mengikuti mata pelajaran 

menggambar busana.Gambaran populasi dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut : 

Tabel 3.2. Distribusi Populasi Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Pekalongan 
No Kelas Jumlah Siswa  

1. XI Busana 1 31 Siswa 

2. XI Busana 2 29 Siswa 

3. XI Busana 3 30 Siswa 

Jumlah Populasi 90 Siswa 

Sumber : Data SMK N 1 Pekalongan 2014 
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3.3  Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi.A, 

2010: 174). Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sample atau sampel bertujuan. Teknik purposive sample atau sampel 

bertujuan merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

berdasarkan random atau acak. Teknik ini digunakan karena beberapa 

pertimbangan, yaitu berdasarkan hasil belajar siswa yang kurang memenuhi 

KKM, sehingga peneliti merujuk pada kelas yang terdapat banyak siswa yang 

belum memenuhi KKM, yaitu satu kelas. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah  30 siswa, yaitu 

dilihat setiap kelas yang memenuhi dalam penelitian ini, sehingga dari tiga kelas 

kemudian kelas yang diambil adalah XI busana 3 dimana kelas ini terdapat 19 

siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan nilai minimal yang ditentukan sekolah. 

Tabel 3.3  Distribusi sampel Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Pekalongan 

No

. 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Proporsi Sampel 

1 XI Bus 3 30 100% 30 

Jumlah 90 30% 30 

Sumber : Data diolah 2014 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa jurusan Busana Butik siswa 

kelas XI di SMK Negeri 1 Pekalongan sejumlah 30 siswa. Terdiri dari satu kelas 

yaitu kelas XI Busana 3. 
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3.4  Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Pekalongan yang berlokasi di Jl. Angkatan 66 No. 45  Kota Pekalongan. Sekilas 

tentang berdirinya SMK N 1 Pekalongan, tokoh wanita kota madya Pekalongan 

pada tanggal 1 Agustus 1965 yang dipimpin oleh Ibu R. Suwondo (saat itu kepala 

SKKP Perwari) merintis berdirinya sebuah sekolah Sekolah Kesejahteraan 

Keluarga Atas (SKKA) Persiapan Negeri.SKKA pada awal berdirinya Sekolah 

SKKA persiapan dipimpin oleh Ibu Amiryati Hardjokusumo. 

SKKA Persiapan pada tanggal 1 Januari 1970 pindah tempat lagi ke 

Jalan Hayam Wuruk No 138. Pada tanggal 5 Maret 1970 keluarlah SK Penegerian 

dari Menteri Pendidikan dan Keputusan No:30/UKK-3/1970 tentang Penegerian 

SKKA Persiapan Negeri menjadi SKKA Negeri terhitung mulai tanggal 1 Januari 

1970. SKKA Negeri Pekalongan berubah nama menjadi SMKK Negeri 

Pekalongan tepatnya pada tahun 1977.  

Mengisi kekosongan kepala sekolah pada tahun 1998, kepala sekolah 

dijabat oleh Drs. Maryadi.Masih pada tahun 1998 ditunjuklah Drs. Soemarno SA, 

sebagai kepala sekolah. Pada masa kepala Sekolah Drs. Soemarno tepatnya pada 

tahun 2001 SMK Pariwisata Negeri Pekalongan berubah nama lagi menjadi SMK 

Negeri 1 Pekalongan sampai sekarang. 

Selanjutnya kepala SMK Negeri 1 Pekalongan dijabat oleh Drs. Soeharso 

Saleh sampai bulan Juni 2011.Dan sejak bulan Juni 2011 kepala SMK Negeri 1 

Pekalongan dijabat oleh Pejabat Sementara. Kemudian pada bulan Nopember 

2011 sampai sekarang kepala SMK Negeri 1 Pekalongan dijabat oleh 
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Dra.Sukowati.SMK N 1 Pekalongan memiliki empat Prodi yaitu : 1) Prodi Tata 

Kecantikan, 2) Prodi Busana Butik, 3) Prodi Tata Boga dan 4) Prodi Perhotelan.  

(diambil dari http://www.smk1pekalongan.sch.id tanggal 23 Februari 2014). 

 

3.5kVariabel Penelitian  

Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penilaian (Suharsimi.A,2010:161). Variabel dalam penelitian 

ini yaitu faktor faktor kesulitan belajar pada mata pelajaran menggambar busana 

siswa kelas XI SMK Negeri 1 Pekalongan dengan indikator sebagai berikut: 

faktor dari dalam diri siswa yaitu: (1) Kesehatan; (2) Minat; (3) Bakat; (4) 

Motivasi; (5) Kemampuan Kognitif, sedangkan faktor dari luar siswa yaitu : (1) 

Sekolah; (2) Keluarga; (3) Masyarakat. 

 

3.6   Metode Pengumpulan Data 

Teknik untuk memperoleh data yang baik harus digunakan metode dan 

alat pengumpul data yang tepat, agar kesimpulan yang diambil nantinya tidak 

menyimpang. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah : 

3.6.1  Metode Angket  

Metode angket adalah sejumlah pertanyaan  tertulis yang digunakan dalam 

memperoleh informasi dari responden tentang pengalaman, hal - hal pribadi yang 

diketahui oleh responden (Suharsimi.A, 2010: 268).Metode angket dalam 

http://www.smk1pekalongan.sch.id/
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penelitian ini digunakan untuk mengungkap data diri siswa tentang kesulitan 

belajar yang siswa dialami atau hadapi. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau 

disebut juga close from questioner yaitu kuesioner yang disusun dengan 

menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi atau responden 

hanya memberikan jawaban silang pada jawaban yang telah disediakan.Pada 

setiap item pertanyaan terdapat 4 alternatif jawaban dengan sekor jawaban 1 

sampai 4. 

Pemberian skor untuk angket adalah sebagai berikut : 

a. Skor 1 untuk jawaban a 

b. Skor 2 untuk jawaban b 

c. Skor 3 untuk jawaban c 

d. Skor 4 untuk jawaban d 

3.6.3 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip hasil belajar siswa, 

nama siswa, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya 

(Suharsimi.A, 2010: 274). 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data nama-nama  

siswa yang menjadi populasi dalam penelitian ini, hasil nilai ulangan siswa 

padamata pelajaran menggambar busanakelas XI Busana 1 SMK Negeri 1 

Pekalongan Tahun Ajaran 2013/2014. 
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3.7 Uji  Coba Instrumen  

Uji coba instrumen dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dan 

akurat.Uji coba instrumen berguna untuk mengetahui tingkat kesahihan dan 

kendala instrumen, karena validitas dan reabilitas merupakan ketentuan pokok 

untuk menilai suatu alat ukur. Uji coba ini dilakukan sebelum angket digunakan 

pada penelitian sesungguhnya. Untuk memperoleh data pada penelitian ini 

digunakan instrumen penelitian yang disusun atas dasar kisi-kisi dari tiap-tiap  

variabel penelitian. 

3.7.1 Uji Validitas 

 Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi. A: 2010: 211). Selain itu 

validitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mempunyai validitas 

tinggi, begitu juga sebaliknya apabila hasil perhitungan validitas rendah berarti 

instrumen kurang valid. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas (pvalue) dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. 

Apabila perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS, diperoleh 

probabilitas (pvalue) < 0,05 maka dapat dikatakan butir istrumen tersebut valid. 

Namun sebaliknya, apabila diperoleh probabilitas > 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. 

 Uji validitas digunakan teknik uji validitas internal dengan kolerasi 

Product Moment dari person sebagai berikut: 
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��� =
�∑�� − (∑�)(∑�)

�{�∑�� − (∑�)�} {�∑�� − (∑�)�}
 

Keterangan : 

rXY = Nilai koefisien kolerasi 

X = Skor butir 

Y = Skor total 

N = Jumlah responden 

∑�� =  Jumlah kuadrat nilai X 

∑�� = Jumlah kuadrat nilai Y 

(Suharsimi.A, 2010: 213). 

Dari hasil uji coba didapatkan hasil sebagai berikut:  

��� =
28  � 9200− 79 � 3189

�{28 � 245) − 79�)} �  {28 � 372213) −  3189� ) }
 

 rXY=0,454 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Kesulitan Belajar 

No Rxy Rtabel Kriteria  No rxy rtabel Kriteria 

1 0,454 0,388 Valid  26 0,620 0,388 Valid 

2 0,486 0,388 Valid  27 0,549 0,388 Valid 

3 0,513 0,388 Valid  28 0,205 0,388 Tidak 

4 0,432 0,388 Valid  29 0,547 0,388 Valid 

5 0,548 0,388 Valid  30 0,462 0,388 Valid 

6 0,397 0,388 Valid  31 0,458 0,388 Valid 

7 0,429 0,388 Valid  32 0,413 0,388 Valid 

8 0,126 0,388 Tidak  33 0,569 0,388 Valid 

9 0,488 0,388 Valid  34 0,082 0,388 Tidak 

10 0,491 0,388 Valid  35 0,555 0,388 Valid 

11 0,421 0,388 Valid  36 0,398 0,388 Valid 

12 0,546 0,388 Valid  37 0,427 0,388 Valid 

13 0,528 0,388 Valid  38 0,238 0,388 Tidak 

14 0,258 0,388 Tidak  39 0,499 0,388 Valid 

15 0,053 0,388 Tidak  40 0,639 0,388 Valid 

16 0,451 0,388 Valid  41 0,493 0,388 Valid 

17 -

0,037 

0,388 Tidak  42 0,042 0,388 Tidak 

18 0,409 0,388 Valid  43 0,479 0,388 Valid 

19 0,597 0,388 Valid  44 0,131 0,388 Tidak 

20 0,243 0,388 Tidak  45 0,529 0,388 Valid 

21 0,624 0,388 Valid  46 0,560 0,388 Valid 

22 0,102 0,388 Tidak  47 0,444 0,388 Valid 

23 0,488 0,388 Valid  48 0,578 0,388 Valid 

24 0,550 0,388 Valid  49 0,063 0,388 Tidak 

25 0,494 0,388 Valid  50 0,601 0,388 Valid 

Sumber : Data diolah 2014 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba pada responden (N) = 28, dapat 

diketahui bahwa perhitungan dari 50 butir soal atau pertanyaan terdapat 12 item 

pertanyaan yang tidak valid ( sehingga dari jumlah 50 butir soal menjadi 38 butir 

soal, berdasarkan 12 butir soal yang tidak valid makatidak diikut sertakan dalam 

penelitian yang sebenarnya), dengan harga rxy lebih besar dari  rtabel dan tidak valid 

(jumlah 12 soal) dengan taraf signifikan 5% meliliki angka kritik 0,388, bahwa 
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harga rxy (0,454) > rtabel (0,388) hasil analisis keseluruhan butirnya diatas angka 

kritik product moment tersebut, berarti kuesioner tersebut valid, sehingga 

instrumen ini dapat digunakan untuk penelitian.  

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena intsrumen 

tersebut sudah baik (Suharsimi.A,2006: 168). Reabilitas berhubungan dengan 

masalah kepercayaan. Suatu kuesioner dapat dikatakan mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika kuesioner tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap (Suharsimi.A, 2010: 221). 

Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

���  =  �
�

��� 
��� −

∑��
�

���
� 

Keterangan : 

r11       =  Reliabilitas yang dicari 

k  = Banyak butir pertanyaan atau banyaknya kuesioner 

∑��
�= Jumlah varians skor tiap tiap item (Suharsimi.A, 2010: 223). 

Dengan hasil sebagai berikut : 

���=  �
�

��� 
��1 −

∑��
�

���
� 

=  �
��

�� � � 
� � �1 −

��,��

���,�� 
� 

=  0,903 
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Hasil perhitungan realibilitas tersebut dikonsultasikan dengan rtabel  pada 

taraf signifikan 5%. Jika r11> rtabel maka instrumen penelitian tersebut reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada N = 28 diperoleh hasil r11 = 0.903 dengan 

taraf signifikan 5% lenih besar dari rtabel = 0,388. Karena r11 lebih besar dari rtabel 

maka dapat dinyatakan reliabel sehingga instrumen ini dapat digunakan untuk 

penelitian. 

3.8  Metode Analisis  Data 

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. 

Analisis data yang telah diperoleh kemudian dinalisis, hasil analisis inilah yang 

dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis 

desktriptif presentase (DP). Analisis Deskriptif Presentase digunakan untuk 

menggambarkan atau mengungkap suatu keadaan atau fenomena (Suharsimi.A, 

2010: 282). Sehingga analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul. Jadi penelitian ini hanya menjelaskan hanya, memaparkan dan 

menggambarkan secara obyektif data yang diperoleh tanpa bertujuan menguji 

hipotesis. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya 

tingkat kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran menggambar busana di SMK 



 

 
 

47 

Negeri 1 Pekalongan adalah statistik deskriptif dengan presentase, yang dapat 

dilihat dengan rumus sebagai berikut: 

   DP (% ) = 
�

�
x 100%   

Keterangan: 

DP % = Persentase yang diperoleh 

n = Jumlah yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh  (Muhammad Ali, 2000: 104) 

Nilai persentase yang selanjutnya dibandingkan dengan kriteria persentase 

untuk ditarik kesimpulan. 

Adapun langkah langkah pembuatan kreteria persentase adalah sebagai 

berikut: 

(1)  Mencari persentase tertinggi 

Skor tertinggi  = 
����� ����� ���������

����� ����� ��������
 X 100% 

    = 
�

�
x  100% =  100% 

 

(2)  Mencari presentase terendah 

Skor terendah  =
����� ����� ���������

����� ����� ��������
 X 100% 

     = 
�

�
x  100%  =  25% 

(3)  Menghitung rentang presentase 

 Rentang persentase = persentase tertinggi – persentase terendah  

    = 100% - 25%  = 75% 
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(4)  Menentukan interval presentase 

   Interval = 
���� ���������� ���� ��������

���������  �����������
 

    =
������

�
 = 18,75 

Sehingga didapat persentase maksimum = 100% 

Persentase minimum = 25% 

Rentang persentase  = 100% - 25% = 75% 

Interval persentase  = 75% : 4 = 18,75% 

(5) Membuat tabel kreteria persentase sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Interval Nilai Presentase Deskripstif Kesulitan Belajar   

No Interval Kriteria 

1  81,26 – 100  Sangat tinggi 

2  62,51 – 81,25  Tinggi  

3  43,76 – 62,50  Rendah  

4  25,00 – 43,75  Sangat rendah 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitain dan pembahasan tentang faktor-faktor 

kesulitan belajar pada mata pelajaran menggambar busana siswa kelas XI SMK N 

1 Pekalongan diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1.1 Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada mata pelajaran 

menggambar busana yang dialami oleh siswa kelas XI SMK Negeri 1 Pekalongan 

adalah faktor intern meliputi faktor kesehatan, minat, bakat, motivasi dan 

kemampuan kognitif, sedangkan faktor ekstern meliputi faktor sekolah, keluarga 

dan lingkungan masyarakat. 

5.1.2 Besarnya tingkat kesulitan belajar pada mata pelajaran menggambar busana 

siswa kelas XI SMK N 1 Pekalongan sebesar (65,47%) dalam kategori tinggi, 

faktor – faktor yang meliputi dari faktor tertinggi hingga terendah adalah faktor 

motivasi, faktor bakat, faktor masyarakat, faktor sekolah, faktor kemampuan 

kognitif, faktor keluarga, faktor kesehatan dan faktor minat. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian faktor- faktor 

kesulitan pada mata pelajaran menggambar busana siswa kelas XI SMK N 1 

Pekalongan adalah sebagai berikut :  

 



 

 
 

62 

5.2.1 Siswa sebaiknya mengikuti mata pelajaran menggambar busana atas dasar 

kesenangan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran sehingga tercapai 

tujuan pembelajaran. 

5.2.2 Siswa sebaiknya mempunyai kemauan sendiri untuk  mengasah bakat seni 

yang ada pada dirinya sehingga dalam mendesain busana banyak ide-ide kreatif 

yang muncul untuk menciptakan kreasi desain busana. 

5.2.3 Guru Sebaiknya memberikan tugas pada siswa untuk mencari desain busana 

berupa gambar busana dari internet, majalah dan sebagainya, tugas ini juga 

berpotensi meningkatkan minat siswa dalam menggambar busana dan diharapkan 

agar siswa aktif sehingga dapat mengikuti perkembangan desain busana. 
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Lampira 2 
 

 
 
 



 

 
 

67 

 
Lampiran 3 
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Lampiran 5 
 

Kisi kisi Lembar Peneliatian Faktor faktor Kesulitan Belajar siswa Mata 
Pelajaran Menggambar Busana SMK N 1 Pekalongan 

 

Variabel Sub Variabel   Indikator 
No. 
Soal 

Faktor –
faktor 
Kesulitan 
Belajar pada 
mata 
pelajaran 
menggambar 
busana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Faktor Dari Dalam Diri 
Siswa 
  
1. Kesehatan  
 
 
2. Minat  

 
 
 
 

3. Bakat  
 
 
 
 
 
 

4. Motivasi 
 
 
 
 

5. Kemampuan Kognitif  
 
 

B. Faktor Dari Luar Siswa 
  

1) Sekolah  
 
 
 

2) Keluarga  
 
 

3) Masyarakat 

 
 
 

a. Penglihatan  
b. Kondisi fisik 
 
a. Perhatian siswa 

terhadap pelajaran  
b. Rasa senang dalam 

mengikuti pelajaran 
 
a. Kemampuan dalam 

mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh 
guru 

b. Kemampuan yang 
dibawa sejak lahir 

 
a. Semangat dalam 

mengikuti pelajaran 
b. Perhatian siswa dalam 

mengerjakan tugas  
 
a. Kemampuan dalam 

memahami pelajaran 
 

 
 
a. Ruang praktik 
b. Peralatan praktik 
c. Metode mengajar 
 
a. Ekonomi keluarga  
b. Perhatian orang tua 
 
a. Kegiatan siswa dalam 

masyarakat 
b. Mass media 
 

 
 
 

1-2 
3-4 

 
5-8 

 
9-13 

 
 
14-20 
 
 
 
21-24 

 
 

25-27 
 

28-29 
 

 
30-31 

 
 

 
 
32-33 
34-35 
36-38 

 
39-40 
41-42  

 
43-45 

 
46-50 



 

 
 

69 

 

Lampiran 8 

Daftar nama siswa kelas XII Busana 1 di SMK N 1 Pekalongan  untuk uji coba 

penelitian skripsi: 

1. Akhlam  

2. Aminataz Zuhriyah 

3. Ana Hanifah 

4. Anisah Rosidah 

5. Ayu Nita Firdasari 

6. Castra Andriani 

7. Chofifah Nisfhu Laela 

8. Choirotun Nisa 

9. Dewi Marlina 

10. Dewi Nurizzah 

11. Dyah Kurniawati 

12. Eka Septianah 

13. Emilia Husna 

14. Eva Nur Sari 

15. Ina Zulfiana 

16. Isna Rosada 

17. Kurniawati  

18. Lina Suciyati 

19. Maisaroh  

20. Mardiana  

21. Nur Khasanah 

22. Nur Khikmah 

23. Nur Laela 

24. Nur Latifah 

25. Nuzula Arini 

26. Puspita Apriliani Bayu P 

27. Siti Fadillah 

28. Sri Lantini 
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Lampiran 9 

Daftar nama siswa kelas XI Busana 3 di SMK N 1 Pekalongan yang mengisi 

angket untuk penelitian skripsi: 

1. Alin Agil Santyka 

2. Amilia Chairunisa 

3. Aslikhatikum  

4. Erika Dewi Santika 

5. Fatma Kumala 

6. Fina Rizqina 

7. Ida Alfiana Rokhmawati 

8. Intriana 

9. Isna Aisyal Karimah 

10. Isna Yunaini 

11. Khikmawati 

12. Krisnawati 

13. Kun Avivatul Muna 

14. Laely Qomariah 

15. Lailatuz Zahro 

16.  Luviana Yuniar  

17. Muhanisah  

18. Muna Mumtazah  

19. Nabella Ika Pertiwi 

20. Naelatul Khusnah 

21. Naeli Nikmah 

22. Nur Afiyani 

23. Putri Hidayah 

24. Rini Masruroh 

25. Rizqi Maula Zuhroh 

26. Robi’atul Adawiyah 
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Lampiran 10 

ANGKET PENELITIAN 

 

 

Kepada Yth. 

Siswa kelas XI Busana 

SMK N1 Pekalongan 

Di Pekalongan 

 

 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka tugas penyusunan skripsi dan menyelesaikan studi srata I 

untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di jurusan Teknologi Jasa dan Produksi 

Fakultas Teknik UNNES, kami bermaksud mengadakan penelitian tentang “ 

Faktor Faktor Kesulitan Belajar Mata Pelajaran Menggambar Busana Siswa Kelas 

XI SMK N 1 Pekalongan” 

Sehungungan dengan itu, saya mohon bantuan adik-adik untuk dapat 

mengisi angket atau jawaban pertanyaan yang telah saya sediakan, adapun 

keterangan atau jawaban yang adik-adik berikan tidak akan mempengaruhi nilai 

ataupun kedudukan di kelas ini serta jawaban yang adik-adik berikan akan kami 

jaga kerahasiaanya. 

Demikian  permohanan dari saya atas kesediaan dan bantuannya kami ucapkan 

terima kasih.  

 

Semarang, November 2014 

Penyusun 

 

 

Anna Fuaddana 
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Lampiran 10 

Nama   : 

Kelas   : 

No. Absesn : 

Petunjuk Pengisian: 

1. Silahkan membaca dengan baik setiap pertanyaan yang telah tersedia dan 

pahamilah sebelum memilih jawaban 

2. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d sesuai dengan keadaan 

anda 

3. Jawablah dengan jujur sesuai dengan yang anda alami, ketahui dan 

merasakan tanpa adanya pengaruh teman 

4. Anda tidak perlu mencocokkan dengan jawaban teman lain karena tidak 

ada jawaban yang benar atau salah 

5. Jawaban anda tidak mempengaruhi studi 

Butir Soal : 

1. Bagaimanakah kondisi penglihatan anda saat menggambar busana? 

a. Normal 

b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

d. Terganggu, dan saya tidak bisa mengikuti 

 

2.  Bagaimanakah kondisi pendengaran anda saat  menggambar busana,? 

a. Normal 

b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

d. Terganggu, dan saya tidak bisa mengikuti 

 

 

3. Bagaimanakah kondisi badan anda saat menggambar busana? 
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a. Selalu Sehat  

b. Sehat  

c. Cukup  sehat 

d. Tidak sehat 

 

4.  Bagaimanakah kondisi tangan anda saat mengikuti mata pelajaran 

menggambar busana? 

a. Normal, baik – baik saja 

b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

d. Terganggu dan saya tidak mengikuti 

 

5. Apakah yang anda lakukan pada waktu guru menyampaikan materi pelajaran 

menggambar busana? 

a. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mencatat hal-hal yang penting 

b. Mendengarkan sambil mencatat 

c. Mencatat sambil berbicara dengan teman 

d. Mendengarkan tapi tidak mencatat 

 

6. Bagaimanakah cara anda menambah pengetahuan tentang mode/trend busana 

terbaru? 

a. Melihat dan mencermati buku-buku yang berhubungan dengan mode busana 

b. Membaca majalah 

c. Menonton lewat TV 

d. Jarang  mencari buku atau majalah 

 

7. Berapakah nilai rata-rata yang anda dapatkan dalam menggambar busana? 

a. Lebih dari 8 

b. 8 

c. 7,5 

d. 7 
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8. Dibandingkan teman-teman yang lain, bagaimanakah kemampuan anda di 

dalam menyelesaikan tugas-tugas desain anda? 

a. Paling cepat menyelesaikan dibanding teman-teman yang lain 

b. Sama cepat menyelasaikan dengan teman-teman yang lain 

c. Lebih lambat menyelesaikan dengan teman-teman yang lain 

d. Paling lambat menyelesaikan dibanding teman-teman yang lain 

 

9. Bagaimanakah perasaan anda terhadap pelajaran menggambar busana saat ini? 

a. Sangat senang, karena saya sangat menyukai pelajaran menggambar busana 

b. Senang, karena saya menikmati mata pelajaran menggambar busana 

c. Kurang senang , karena menurut saya pelajaran menggambar busana sama 

seperti mata pelajaran lainnya 

d. Tidak senang, karena saya tidak bisa menggambar busana 

 

10. Bagaimanakah perasaan anda pada saat guru menerangkan cara tahap-tahap 

menggambar busana? 

a. Sangat tertarik, karena guru menerangkan dengan kreatif 

b. Tertarik, karena guru menerangkan dengan pelan-pelan 

c. Cukup tertarik, karena guru menerangkan dengan suara lantang 

d. Tidak tertarik, karena guru hanya begitu-begitu saja cara menerangkannya 

 

11. Bagaimanakah perasaan anda dalam menyelesaikkan tugas menggambar 

busana? 

a. Sangat senang, karena saya sangat puas dengan hasil karya sendiri 

b. Senang, karena saya bisa menghasilkan karya sendiri walau tidak sebagus 

teman 

c. Cukup senang,karena tidak bisa menyelasaikan tugas menggambar  

d. Tidak senang, karena saya kurang menguasai tugas menggambar busana 

 

12. Apakah yang anda lakukan ketika ada jadwal menggambar busana ? 
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a. Datang lebih awal 

b. Tepat waktu 

c. Datang setelah melihat guru jalan menuju kelas 

d. Datang setelah guru masuk kelas 

 

13. Bagaimanakah perasaan anda ketika jam kosong/ guru tidak datang bertepatan 

pada jadwal menggambar busana? 

a. Tidak senang, karena saya merasa rugi tidak mendapatkan pelajaran 

menggambar busana 

b. Biasa saja, karena kadang juga ada jam kososng 

c. Senang, karena saya bisa mengerjakan tugas mata pelajaran lain  

d. Sangat senang, karena saya bisa berbincang-bincang dengan teman 

 

14. Kesulitan apakah yang anda alami ketika anda menggambar macam-macam 

bentuk proporsi tubuh manusia? 

a. Cara menggambar berbagai pose anatomi tubuh 

b. Cara membentuk anatomi tubuhnya 

c. Cara menggambar anatomi tubuh 

d. Cara membagi perbandingan tubuhnya 

 

15. Kesulitan apakah yang anda alami ketika anda menggambar berbagai macam-

macam bentuk anatomi tubuh manusia ? 

a. Menggambar berbagai bentuk tangan  

b. Menggambar bentuk wajah  

c. Menggambar macam-macam rambut  

d. Menggambar bentuk lekuk pinggang  

 

16. Kesulitan apakah yang paling sulit menurut anda alami ketika anda 

menggambar busana sesuai dengan kebutuhan? 

a. Sesuai dengan usia 

b. Sesuai dengan bahan tekstil 
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c. Sesuai dengan kesempatan 

d. Sesuai dengan postur tubuh 

 

17. Kesulitan apakah yang anda alami ketika anda menyelesaikan penyelesaian 

teknik kering menggambar busana? 

a. Kerapian menggambar 

b. Kebersihan menggambar 

c. Ketelitian menggambar 

d. Menyiapkan alat dan bahan 

 

18. Kesulitan apakah yang anda alami ketika anda menyelesaikan penyelesaian 

teknik basah menggambar busana? 

a. Mencampurkan warna satu sama lain tidak pas 

b. Kerapian dan kebersihan menggambar 

c. Ketelitian menggambar 

d. Menyiapkan alat dan bahan 

 

19. Bagaimanakah usaha anda dalam menyelesaikan tugas menggambar 

rancangan busana sesuai dengan kesempatan? 

a. Lebih cepat dari waktu yang ditargetkan 

b. Tepat waktu 

c. Kadang tepat waktu 

d. Lebih lama dari waktu yang ditargetkan 

 

20. Kesulitan bagian apakah yang anda alami ketika menyelesaikan tugas 

menggambar macam-macam bagian busana? 

a. Macam-macam bentuk leher 

b. Macam-macam bentuk lengan 

c. Macam-macam bentuk garis hias 

d. Macam-macam bentuk rok 
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21.  Apakah dikeluarga anda atau kerabat dekat anda ada yang bisa menggambar 

busana atau berprofesi sebagai designer? 

a. Ada, ibu saya 

b. Ada, kakak saya 

c. Ada, kerabat dekat 

d. Tidak ada 

 

22. Sejak kapan anda mengetahui tentang desain busana/ rancangan busana? 

a. Sejak SD 

b. Sejak SMP 

c. Sejak awal masuk SMK 

d. Sejak menggenal pelajaran menggambar busana 

 

23. Ketika anda menyelesaikan suatu desain busana, dari manakah inspirasi yang 

anda dapat? 

a. Melihat majalah fashion mode 

b. Menonton TV 

c. Dari Window shoping saat jalan-jalan 

d. Inspirasi dari teman 

 

24. Sebelum menggambar busana, apakah yang dipersiapan anda? 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

b. Mempelajari teknik menggambar, karena apabila dijelaskan akan lebih 

memahami 

c. Seadanya saja 

d. Tidak mempelajari teknik gambar karena akan dijelaskan 

 

25. Setiap ada pelajaran menggambar busana, peralatan apa saja yang anda 

persiapkan? 

a. Buku gambar, alat tulis, buku catatan 

b. Buku gambar dan alat tulis 
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c. Buku gambar dan buku catatan 

d. Alat tulis dan buku catatan 

 

26. Apakah yang anda persiapakan setiap ada praktik menggambar busana teknik 

basah dan kering? 

a. Mempersiapkan alat dan bahan praktik 

b. Menyiapkan bahan praktik 

c. Menyiapkan alat praktik 

d. Menyiapkan buku gambar 

 

27. Apakah yang anda lakukan bila tidak puas dengan hasil praktik menggambar 

anda? 

a. Cepat-cepat mengerjakan ulang, dengan mengganti halaman baru 

b. Memperbaiki hasil praktik yang sudah ada sebaik mungkin 

c. Menjiplak hasil praktik teman 

d. Menerima keadaan, karna itu kemampuan saya 

 

28. Apakah yang anda lakukan sebelum mengerjakan tugas menggambar busana, 

ketika guru menjelaskannya kurang jelas? 

a. Berdiskusi dengan teman, berkomunikasi kepada guru, sehingga pada saat 

mengerjakan tugas langsung paham 

b. Berdiskusi dengan teman 

c. Mempelajari sendiri 

d. Tidak bertanya langsung mengerjakan 

 

29. Apakah yang anda lakukan setiap ada pertanyaan tentang teori menggambar 

busana dari guru? 

a. Selalu dapat menjawab dengan benar 

b. Dapat menjawab, meskipun kurang benar 

c. Kadang-kadang bisa menjawab 

d. Tidak bisa menjawab 
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30. Berapa kali anda berlatih mempraktikan menggambar busana pose anatomi 

tubuh dalam satu semester? 

a. Lebih dari 4 kali 

b. 4 kali 

c. 3 kali 

d. 2 kali 

 

31. Apakah yang anda lakukan setelah belajar tentang model bentuk pose-pose 

tubuh? 

a. Membuat 4 model pose 

b. Membuat 3 model pose 

c. Membuat 2 model pose 

d. Membuat 1 model pose 

 

32. Bagimanakah kondisi penerangan yang ada dalam ruang praktik di sekolah 

anda? 

a. Terang sekali, karena terdapat banyak lampu 

b. Cukup terang, karena lampu dinyalakan 

c. Kurang terang, karena ada beberapa lampu ada yang belum diganti 

d. Tidak terang, karena jarang menggunakan lampu saat pembelajaran 

 

33. Bagaimanakah pendapat anda tentang kebersihan ruang praktik desain ? 

a. Sangat bersih, karena setiap pagi dan selesai praktik disapu 

b. Bersih, karena ada jadwal piket setiap pagi 

c. Kurang bersih, karena setelah praktik tidak langsung dibersihkan  

d. Tidak bersih, karena jadwal piket tidak jalan 

 

34. Bagaimanakah pendapat anda koleksi buku-buku tentang menggambar busana 

yang ada diperpustakaan sekolah anda? 

a. Sangat lengkap dan memadai 

b. Lengkap dan memadai 
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c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 

35. Bagaimanakah perbandingan antara meja belajar dengan jumlah siswa yang 

ada di kelas anda? 

a. 1 meja digunakan untuk 1 siswa 

b. 1 meja digunakan untuk 2 siswa 

c. 1 meja digunakan untuk 3 siswa 

d. 1 meja digunakan untuk 4 siswa 

 

36. Bagaimanakah pendapat anda tentang metode yang digunakan guru pada saat 

menyampaikan materi teori menggambar busana? 

a. Sangat menarik, karena guru menjelaskan dengan kreatif dan pelan-pelan 

b. Menarik, karena guru menjelaskan dengan kreatif 

c. Cukup menarik, karena guru menjelaskan dengan pelan-pelan 

d. Kurang menarik, karena saya tidak suka cara yang dijelaskan guru 

 

37. Apakah suara guru jelas dalam mendemonstrasikan cara menggambar busana? 

a. Sangat jelas, karena saya selalu dengar walaupun saya duduk dibelakang 

b. Jelas, karena saya selalu memperhatikan dengan seksama 

c. Cukup jelas, karena pendengaran saya masih normal 

d. Kurang begitu jelas, karena saya kadang mengobrol dengan teman 

 

38. Apakah yang dilakukan guru pada saat sedang praktik menggambar busana? 

a. Guru berkeliling memeriksa siswa satu persatu 

b. Guru memperhatikan siswa sambil duduk dimuka kelas dan menyuruh siswa 

yang belum paham maju kedepan 

c. Guru mengobrol dengan guru lain 

d. Guru membaca majalah dimuka kelas 
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39. Apakah yang anda lakukan kepada orang tua anda setiap kali akan praktik 

menggambar busana? 

a. Orang tua selalu menyediakan uang praktik untuk kebutuhan praktik 

menggambar 

b. Orang tua menyediakan uang praktik, tetapi hanya pas-pasan 

c. Orang tua kadang-kadang menyiapkan  

d. Orang tua tidak menyiapkan uang untuk praktik gambar 

 

40. Bagaimanakah orang tua anda dalam mendorong anda untuk belajar 

menggambar busana? 

a. Menyediakan fasilitas belajar membelikan buku pelajaran busana dan 

menyediakan biaya praktik untuk membeli alat dan bahan menggambar 

busana 

b. Membelikan buku tentang mode busana dan menyediakan biaya untuk bahan 

praktil 

c. Membelikan buku-buku mode busana 

d. Tidak peduli 

 

41. Bagaimanakah sikap orang tua anda, ketika mengahadapi masalah tugas 

praktik menggambar busana? 

a. Menasehati agar tidak cepat putus asa dan mendorong untuk lebih giat 

berlatih 

b. Menasehati agar tidak cepat putus asa 

c. Orang tua kadang memperhatikan tetapi tidak ikut menyelesaikan  

d. Tidak pernah memperhatikan 

 

42. Setiap kapan peranan sikap orang tua anda mengingatkan waktu belajar anda? 

a. Pada sore hari 

b. Pada malam hari  

c. Pada siang hari, setelah pulang sekolah 

d. Tidak pernah mengingatkan belajar karena sibuk 
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43. Apakah anda mengikuti semua kegiatan yang terdapat dalam masyarakat, 

(misalnya, mengaji, karang taruna, aerobik, kegiatan remaja masjid, volly)? 

a. Ikut 3 kegiatan 

b. Ikut 2 kegiatan 

c. Ikut 1 kegiatan 

d. Tidak ikut sama sekali 

 

44. Apakah anda mengikuti kegiatan atau khursus yang menunjang bidang studi 

kejuruan anda, (kursus modeling, kursus desain, kursus menjahit)? 

a. Ikut 3 kursus 

b. Ikut 2 kursus 

c. Ikut 1 kursus 

d. Tidak ikut sama sekali 

 

45. Bagaimanakah tingkat pendidikan masyarakat disekitar tempat tinggal anda? 

a. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi 

b. Sebagian besar lulusan SMA 

c. Sebagian beasar lulusan SMP 

d. Sebagian besar lulusan SD 

 

46. Apakah yang anda lakukan apabila ada artikel atau majalah mode yang 

berhubungan dengan mata pelajaran menggambar busana? 

a. Saya akan gunting jadikan kliping, karena akan menambah pengetahuan saya 

tentang busana 

b. Saya amati, karena akan menambah pengetahuan saya tentang busana 

c. Dilihat-lihat saja, karena biasa saja 

d. Saya biarkan saja, karena biasa saja 

 

47. Apakah anda selalu mengikuti acara televisi yang menyiarkan tentang fashion 

show atau mode buasana? 

a. Selalu, karena akan menambah pengetahuan saya tentang busana 
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b. Sering, karena akan menambah pengetahuan saya tentang busana 

c. Kadang-kadang, karena saya kurang menyukai acara fashion 

d. Tidak pernah, karena tidak sempat menonton TV  

 

48. Saat acara hiburan show ditelevisi, apakah yang sering anda amati? 

a. Busana yang dikenakan artis 

b. Mengamati artisnya saat menyanyi 

c. Menikmati acara hiburan 

d. Tidak menghiraukan 

 

49. Apakah anda sering mecari trend mode busana lewat internet saat ini? 

a. Sering, karena saya selalu up date  

b. Kadang –kadang, kalau saya membuka internet saja 

c. Tidak terlalu, karena tidak ada akses internet dirumah 

d. Tidak pernah, karena saya jarang mengakses internet  

 

50. Mass media apakah yang sering anda jadikan acuan untuk bahan  menambah 

ilmu desain busana anda? 

a. Melau Televisi  

b. Melalui Internet  

c. Melalui Majalah  

51. Melalui Iklan 




