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ABSTRAK 

Desi Putri Asih, 2015. “Efektivitas LKS Pada Peningkatan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal”. Pembimbing Dra. Widowati, 

M.Pd. Program Studi PKK Tata Busana, Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, 

Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang.  

 

Pendidikan  adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar 

dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya 

untuk berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Seluruh kegiatan 

pendidikan, yakni berupa bimbingan, pengajaran dan pelatihan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar 

siswa mengalami perkembangan dan peningkatan. Tujuam Penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pembuatan LKS dan untuk mengetahui efektivitas LKS pada 

peningkatan hasil belajar Mata Pelajaran Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan 

menggunakan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest, dan untuk menguji 

hipotesis menggunakan t-test. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI Busana Butik di SMK N 1 Tegal yang terdiri dari 3 kelas yang berjumlah 78 

siswa. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling  

dengan cara undian, dan diperoleh kelas Busana Butik 2 sebagai kelas eksperimen 

yang akan diberi pembelajaran menggunakan LKS. Pengumpulan data yang 

digunakan metode tes, lembar observasi, dan dokumentasi. Uji coba validitas 

instrumen menggunakan rumus product moment dan reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus K-R20. Metode analisis data menggunakan t test yang 

sebelumnya dilakukan uji prasyarat normalitas dan homogenitas. Besar efektivitas 

dianalisis dengan uji gain score. 

 

Hasil Penelitian berdasarkan analisis uji t menunjukan thitung = 10,330 > 

ttabel = 2,060 dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima. Kesimpulan yang 

diperoleh yaitu ada efektivitas penggunaan LKS pada Mata Pelajaran Pembuatan 

Pola dengan pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap dan besarnya efektivitas 

adalah 0,50 atau dalam perhitungan gain masuk pada kategori sedang. Saran yang 

dapat diberikan yaitu penggunaan bahan ajar LKS dapat digunakan pada Mata 

Pelajaran lain selain Mata pelajaran Pembuatan Pola misalnya pada Disain 

Busana, pembiasaan pada siswa untuk disiplin dalam mengumpulkan tugas 

sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama dalam penilaian hasil belajar. 

 

 

Kata Kunci : Efektivitas, LKS, Hasil Belajar, Mata Pelajaran  Pembuatan Pola.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang Masalah  

Suatu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat ditingkatkan 

dengan berbagai macam cara, yang salah satunya dapat ditingkatkan melalui 

pendidikan. “Pendidikan  adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa 

agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara ade kuat dalam kehidupan masyarakat” 

(Oemar Hamalik,  2004: 79). 

Seluruh kegiatan pendidikan, yakni berupa bimbingan, pengajaran dan 

pelatihan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan 

dikatakan tercapai apabila hasil belajar siswa mengalami perkembangan dan 

peningkatan. Perkembangan dan peningkatan dapat dicapai melalui kegiatan 

belajar. “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, 

2013: 2).  

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal ayat (2) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional merupakan sumber landasan hukum tertinggi yang mengatur 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa, “Pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan”. 
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SMK sebagai pencipta tenaga kerja yang siap pakai harus membekali siswanya 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi program 

keahlian mereka masing – masing (Depdikbud, 1999 :1). Tenaga pengajar SMK 

harus dapat meningkatkan kualitas kelulusan agar dipercaya oleh industri dan 

mempunyai daya saing tinggi. 

SMK Negeri 1 Tegal merupakan salah satu sekolah Menengah Kejuruan 

ditegal. “SMK Negeri 1 Tegal mempunyai 5 jurusan, antara lain jurusan 

Akomodasi Perhotelan (APH), Tata Boga (JBO), Tata Kecantikan kulit (TKK), 

Tata Kecantikan Rambut (TKR) dan Busana Butik (BBU) “ (Profil SMK Negeri 1 

Tegal). Kurikulum yang diterapkan di SMK N 1 Tegal merupakan kurikulum 

2013. “Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada 

pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana siswa dituntut untuk 

memahami atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta 

memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi” (Novan Ardy Wiyani, 

2013: 93). 

Proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Tegal pada Mata Pelajaran 

Pembuatan Pola dilakukan dengan metode ceramah dan demonstrasi. 

Pembelajaran metode ceramah berlangsung dengan cara menjelasan kepada 

sekelompok siswa di kelas dan siswa memperhatikan dengan memahami apa yang 

disampaikan oleh guru, sedangkan metode demonstrasi dilakukan dengan 

peragaan tentang  proses kegiatan praktek yang akan dilakukan. Penggunaan 

metode ceramah dan demonstrasi sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh 

siswa sudah memahami atau mengerti apa yang dijelaskan atau belum, meskipun 
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ketika siswa diberi kesempatan bertanya dan tidak ada yang bertanya, semua itu 

tidak menjamin siswa seluruhnya sudah memahami materi yang disampaikan oleh 

guru.  

 Siswa merupakan satu kesatuan individu yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Perbedaan itu dapat mempengaruhi tingkat daya ingat dan 

kemampuan siswa. Penggunaan metode ceramah  dan demonstrasi masing-masing  

siswa mempunyai batas kemampuan memahami dan mengingat apa yang di 

sampaikan  oleh guru. Perbedaan individu tersebut besar pengaruhnya terhadap 

kegiatan dan keberhasilan belajar.  

Hasil belajar materi Pembuatan Pola dengan nilai KKM (kriteria 

ketuntasan minimal) yaitu 75, pada kelas XI Busana Butik 2 dengan jumlah siswa 

26, siswa yang tidak tuntas 11 dengan prosentase 42.31% dan jumlah siswa yang 

tuntas 15 dengan prosentase  ketuntasan 57.69%. (Sumber : SMK N 1 Tegal 

2014/2015). Hasil pembelajaran masih banyak dibawah nilai KKM, pas KKM dan 

beberapa anak yang sudah mampu mendapatkan nilai di atas KKM. Belum adanya 

bahan ajar mandiri  yang digunakan dalam proses belajar mengajar Mata 

Pelajaran Pembuatan Pola merupakan Salah satu pengaruh terhadap kegiatan 

belajar dan keberhasilan belajar.  

Usaha untuk meningkatkan minat belajar siswa yaitu dengan 

menumbuhkan ketertarikan siswa untuk belajar, salah satunya guru dapat 

memanfaatkan bahan ajar cetak. “Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang 

disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau 

penyampaian informasi, misalnya buku, Lembar Kerja Siswa, modul, handout, 
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dan bahan ajar cetak lainnya” (Kemp dan Dayton, dikutip Andi Prastowo, 2011: 

40).  

Upaya pemanfaatan bahan ajar cetak pada Mata Pelajaran Pembuatan Pola 

pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap akan dibahas pada penelitian skripsi 

yang berjudul: ”Efektivitas LKS Pada Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang dapat di identifikasi berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan adalah sebagai berikut : 

1.2.1. Siswa mempunyai batas kemampuan memahami dan mengingat apa yang 

di sampaikan  oleh guru dalam pembelajaran praktik dengan metode 

ceramah dan demonstrasi.  

1.2.2. Belum adanya bahan ajar mandiri bagi siswa pada saat kegiatan praktikum. 

1.2.3. Setelah pembelajaran selesai, siswa tidak dapat mempelajari kembali materi 

pembelajaran. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pemanfaatan LKS pada 

pembelajaran Pembuatan Pola dengan pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah 

1.4.1. Bagaimana proses pembuatan LKS untuk peningkatan hasil belajar Mata 

Pelajaran Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal? 
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1.4.2. Bagaimana efektivitas LKS pada peningkatan hasil belajar Mata Pelajaran 

Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal ? 

1.4.3. Seberapa besar efektivitas LKS pada peningkatan hasil belajar Mata 

Pelajaran Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.4. Untuk mengetahui proses pembuatan LKS untuk peningkatan hasil belajar 

Mata Pelajaran Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal? 

1.5.1. Untuk mengetahui efektivitas LKS pada peningkatan hasil belajar Mata 

Pelajaran Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal. 

1.5.2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas LKS pada peningkatan hasil 

belajar Mata Pelajaran Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan 

atau diterapkan setelah terungkap hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan 

memiliki manfaat sebagai berikut : 

1.6.1 Bagi Guru, dapat mengetahui informasi mengenai efektivitas LKS sebagai 

bahan ajar pembelajaran praktikum di SMK N 1 tegal. 

1.6.2 Bagi Siswa, dapat lebih mudah dalam memahami materi dan  praktik 

pembuatan rok lipit hadap. 

1.6.3 Bagi Peneliti, sebagai calon guru memperoleh wawasan dan ilmu 

pengetahuan terhadap penerapan LKS sebagai bahan ajar dalam kegiatan 

praktikum. 
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1.7 Penegasan Istilah 

Penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi 

salah penafsiran. Perlu bagi penulis untuk mempertegas maksud dalam judul 

“Efektifitas LKS Pada Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pembuatan Pola 

di SMK Negeri 1 Tegal” tersebut diatas dengan terlebih dahulu mempertegas 

batasan pengertian beberapa istilah sebagai berikut: 

1.7.1 Efektivitas 

“Efektivitas secara harfiah diartikan pengaruh dan mempunyai daya guna 

serta membawa hasil” (Depdiknas, 2007: 284). Efektivitas secara umum 

menunjukkan taraf  tercapainya hasil, menekankan pada hasil yang dicapai dan 

mewujudkan tercapainya suatu tujuan. Jadi efektivitas adalah suatu hal yg 

dikenakan dengan waktu yang cepat dan tepat kegunaannya.  

Pada penelitian ini efektivitas dapat diartikan adanya peningkatan pada 

hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Tegal, sehingga dapat membedakan hasil 

belajar sebelum dan sesudah adanya LKS pada Mata Pelajaran Pembuatan Pola 

pada pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap.   

1.7.2 Lembar Kerja Siswa 

 “Lembar Kerja Siswa yaitu materi ajar yang sudah dikemas sedemikian 

rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut 

secara mandiri” (Andi Prastowo, 2011:204). (Cenci, dikutip Azinar F. Kuncahyo 

(2011:9), “Lembar Kerja merupakan salah satu bentuk informasi yang berisi 

tentang petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan serangkaian proses yang 

diperlukan untuk menyesuaikan tugas”.  
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 Penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa LKS merupakan suatu bahan 

ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. 

  Bentuk Lembar Kerja Siswa yang akan dijadikan sebagai bahan ajar pada 

Mata Pelajaran Pembuatan Pola yaitu dengan pokok bahasan pembuatan rok lipit 

hadap. 

1.7.3 Hasil belajar 

“Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami aktivitas belajar” ( Achmad Rifa’i & Catharina Tri Anni, 2009: 85). 

Oleh karena itu apabila pembelajaran mempelajari pengetahuan tentang konsep, 

maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Dalam  pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah 

melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. “Tujuan 

pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan 

atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi”  (Gerlach 

dan Ely, dalam Achmad Rifa’i & Catharina Tri Anni, 2009:85).   

 Hasil belajar yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu hasil belajar 

pada Mata Pelajaran Pembuatan Pola dengan materi pokok pembuatan rok lipit 

hadap. 
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1.7.4 Mata Pelajaran Pembuatan Pola 

“Mata pelajaran merupakan pelajaran yang harus di ajarkan, baik berupa 

teori maupun praktek” (Depdiknas, 2005: 366). Mata Pelajaran Pembuatan Pola 

adalah mata diklat yang diajarkan pada Jurusan Busana Butik, Materi yang 

dipelajari didalam Mata Pelajaran Pembuatan Pola ini berupa teori dan praktik 

yang berisikan beberapa materi pokok tentang pembuatan busana.  

Silabus Mata Pelajaran Pembuatan Pola SMK kurikulum 2013 Materi Pokok yang 

akan dibahas antara lain : 1) Mengubah pola blus sesuai disain, 2) Merubah pola 

kemeja sesuai disain, 3) Teknik pembuatan sampel rok, 4) Pembuatan sampel rok, 

5) Teknik pembuatan sampel blus, 6) Pembuatan sampel blus, 7) Teknik 

Pembuatan Sampel Kemeja, 8) Pembuatan sampel kemeja, 9) Membesarkan dan 

mengecilkan pola, sesuai ukuran standar/S,M,L (menggrading), 10) Grading pola 

rok, 11) Membesarkan dan mengecilkan pola, sesuai ukuran standar/S,M,L 

(grading), 12) Menggrading pola blus, 13) Membesarkan dan mengecilkan pola, 

sesuai ukuran standar/S,M,L (menggrading), 14) Menggrading pola kemeja, 15) 

Pembuatan pola celana panjang (Silabus SMK N 1 Tegal, 2013). 

Mata Pelajaran Pembuatan Pola akan di bahas dengan bahan ajar LKS 

pada pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap. Hasil belajar akan di evaluasi 

berdasarkan penilaian kognitif (pengetahuan), Afektif (sikap), dan Psikomotorik 

(unjuk kerja).  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Belajar 

Achmad Rifa’i & Catharina Tri Anni, (2009: 82) “Belajar merupakan 

proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencangkup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang”. Slameto, (2013: 2) 

berpendapat “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”. Belajar 

menurut Oemar Hamalik, (2004: 29) “Belajar adalah suatu proses, belajar bukan 

suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, jadi 

merupakan langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh”. 

Pengertian belajar diatas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru.  

2.1.2 Prinsip–Prinsip Belajar  

Slameto, (2013: 27) berpendapat bahwa prinsip–prinsip belajar adalah hal–

hal yang sangat penting yang harus ada dalam proses belajar dan pembelajaran. 

Belajar mempunyai prinsip–prinsip belajar antara lain: Prasyarat yang diperlukan 

untuk belajar, Sesuai hakikat belajar, sesuai materi atau bahan yang harus 

dipelajari. 
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Slameto, (2013: 27) menyatakan berdasarkan prasyarat yang di perlukan 

untuk belajar ada 4 yaitu: 

1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan    minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

2. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi   

yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

3. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif. 

4. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

 

Slameto, (2013: 28) menyatakan berdasarkan sesuai hakekat belajar  ada 3 

yaitu: 

1. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan 

discovery. 

3. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan 

pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan 

menimbulkan response yang diharapkan. 

 

Slameto, (2013: 28) menyatakan berdasarkan sesuai materi atau bahan 

yang harus dipelajari ada 2 yaitu: 

1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

 

Slameto, (2013: 28) menyatakan berdasarkan syarat keberhasilan belajar 

ada 2 yaitu: 

1. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang. 

2. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa 
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Belajar yang menjadi pengertian dalam penelitian ini yaitu proses 

perubahan tingkah laku dan hasil belajar dengan serangkaian kegiatan 

pembelajaran menggunakan  LKS pada pembelajaran Mata Pelajaran Pembuatan 

Pola dengan materi pokok pembuatan rok lipit hadap. 

2.1.3 Hasil Belajar 

“Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami aktivitas belajar” ( Achmad Rifa’i & Catharina Tri Anni, 2009: 85). 

Oleh karena itu apabila pembelajaran mempelajari pengetahuan tentang konsep, 

maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Dalam  pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah 

melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. “Tujuan 

pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan 

atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi”  (Gerlach 

dan Ely, dalam Achmad Rifa’i & Catharina Tri Anni, 2009:85).  

(Benyamin Bloom, dikutip Achmad Rifa’i & Catharina Tri Anni, 2009: 

85) Mengusulkan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik”. Bloom hanya mengkategorikan 

jenis perilaku ranah afektif dan ranah psikomotorik dirinci oleh para pengikutnya. 

Adapun pengertian jenis – jenis ranah: 

2.1.3.1  Ranah kognitif (Cognitive Domain) 

     Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran. Ranah kognitif mencangkup kategori yaitu pengetahuan 
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(Knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), penilaian (evaluation).  

 Kategori ranah kognitif menurut Achmad Rifa’i & Tri Anni (2009: 86), 

mencangkup 6 kategori yaitu: 

1. Pengetahuan (Knowledge)  

Pengetahuan (Knowledge) yaitu Pengetahuan didenifisikan sebagai 

perilaku mengingat informasi (materi pembelajaran) yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

2. Pemahaman (Comperhension) 

Pemahaman (Comperhension merupakan kemampuan memperoleh 

makna dari materi pembelajaran.  

3. Penerapan (Application) 

Penerapan (Applicatin) ini mengacu pada kemampuan 

menggunakan materi pembelajaran yang telah dipelajari dalam 

situasi baru dan kongkrit.  

4. Analisis (Analysis)  

Analisis (Analysis) ini mengacu pada kemampuan memecahkan 

material ke dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur 

organisasinya.  

5. Sintesis (Syntesis)  

Sintesis (Syntesis) ini mengacu pada kemampuan menggabungkan 

bagian-bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru.  

6. Penilaian (Evaluation)  

Penilaian (Evaluation) ini mengacu pada kemampuan membuat 

keputusan tentang nilai materi pembelajaran (pernyataan, novel, 

puisi, laporan) untuk tujuan tertentu.  

 

2.1.3.2  Ranah afektif (Afective Domain) 

Pembelajaran ini berhubungan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. 

Kategori tujuan pembelajaran ini mencerminkan hirarkhi yang berentangan dari 

keinginan untuk menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori 

tujuan pembelajaran afektif yaitu penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, pembentukan pola hidup. 
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 Kategori ranah afektif menurut Achmad Rifa’i & Tri Anni (2009: 86), 

mencangkup 5 kategori yaitu: 

1. Penerimaan (Receiving) 

Penerimaan (Receiving) ini mengacu pada keiinginan siswa untuk 

menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, 

buku teks, musik dan sebagainya).  

2. Penanggapan (Responding)  

Penanggapan (Responding) ini mengacu pada partisipasi aktif pada 

diri siswa.  

3. Penilaian (Valuing)  

Penilaian (Valuing) Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai 

yang melekat pada objek, fenomena atau perilaku tertentu pada diri 

siswa.  

4. Pengorganisasian (Organization)  

Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang 

berbeda, memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan 

mulai menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal.  

5. Pembentukan pola hidup (Organization by a valie complex)  

Pembentukan pola hidup (Organization by a valie complex) Pada 

tingkat ranah afektif ini, individu siswa memiliki sistem nilai yang 

telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama 

sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya 

hidupnya.  

 

2.1.3.3 Ranah psikomotorik (Psychomotoric domain) 

     Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik menunjukkan adanya 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan 

koordinasi syaraf. Kategori ranah psikomotorik menurut Elizabeth Simpson, 

dikutip Achmad Rifa’i & Chatarina Tri Anni (2009: 89), yaitu persepsi 

(perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan 

terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex over response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originality). 
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Kategori ranah psikomotorik menurut Elizabeth Simpson, dikutip Achmad 

Rifa’i & Chatarina Tri Anni (2009: 89), ada 7 yaitu: 

1. Persepsi (Perception) 

Persepsi berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik.  

2. Kesiapan (Set)  

Mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. Kategori ini 

mencakup kesiapan mental, dan jasmani.  

3. Gerakan terbimbing (Guided response)  

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam 

belajar ketrampilan kompleks. Gerakan tersebut meliputi peniruan 

(mengulangi tindakan yang didemonstrasikan oleh pendidik) dan 

mencoba-coba (dengan menggunakan pendekatan gerakan ganda 

untuk mengidentifikasi gerakan yang baik). 

4. Gerakan terbiasa (Mechanism)  

Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan kinerja dimana 

gerakan yang telah dipelajari itu menjadi biasa dan gerakan dapat 

dilakukan dengan sangat menyakinkan dan mahir.  

5. Gerakan kompleks (Complex overt response)  

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran kinerja dari 

tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang 

kompleks. Kecakapan ditunjukkan melalui kecepatan, kehalusan, 

keakuratan, dan yang memerlukan energi minimum. Kategori ini 

mencakup hal-hal yang tidak menentu (bertindak tanpa ragu-ragu) 

dan kinerja otomatis (gerakan dilakukan dengan mudah dan 

pengendalian yang baik). 

6. Penyesuaian (Adaptation)  

Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan 

sangat baik sehingga individu partisipan dapat memodifikasi pola-

pola gerakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru atau 

ketika menemui situasi masalah baru.  

7. Kreativitas (Originality)  

Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi atau masalah-masalah tertentu. Hasil 

belajar pada tingkat ini menekankan aktivitas yang didasarkan pada 

ketrampilan yang benar-benar telah dikembangkan. 
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 Hasil belajar yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu hasil belajar 

pada Mata Pelajaran Pembutan Pola dengan materi pokok pembuatan rok lipit 

hadap pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Tegal dengan indikator sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Hasil Belajar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

 

 
Penilaian kognitif (pengetahuan) 

Pengetahuan 

tentang 

pembuatan 

rok lipit 

hadap 

Melalui model pembelajaran langsung pada pembuatan sampel 

rok lipit hadap peserta didik dapat: 

1) Mengidentifikasi pengertian rok lipit hadap dengan benar. 

2) Menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 

pembuatan rok lipit hadap. 

3) Mengetahui cara mengambil ukuran rok. 

4) Mengetahui cara membuat pola dasar dan mengubah pola 

rok lipit hadap. 

5) Menyebutkan bagian-bagian pola dari rok lipit hadap. 

6) Mengetahui cara membuat rancangan bahan dan harga. 

7) Mengetahui tertib kerja pembuatan rok lipit hadap 

 Penilaian Afektif (Sikap) 

Kriteria 

pengamatan 

1) Sikap Spiritual 

 Berdo’a sebelum dan sesudah proses pembelajaran 

 Memberi salam sebelum dan sesudah  menyampaikan 

pendapat/ presentasi 

2) Jujur 

 Tidak mencontek  pada saat mengerjakan ulangan 

 Tidak menyalin pekerjaan teman 

3) Disiplin 

 Masuk kelas tepat waktu 

 Tertib dalam mengikuti pembelajaran 
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Sumber : SMK N 1 Tegal 

 

 

 

 

4) Tanggung jawab 

 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab 

5) Responsif dan Proaktif 

 Melaksanakan tanya jawab dengan teman atau guru 

 Mencari solusi kesulitan belajar dengan kesadaran 

sendiri. 

 
Penilaian psikomotorik (keterampilan) 

Unjuk kerja 1) Persiapan Kerja 

 Pakaian kerja, Mendisain model, Mengambil ukuran, 

Membuat pola dasar dengan skala 1:4, Mengubah pola 

sesuai model skala 1:4, Merancang bahan dan harga, 

Membuat tertib kerja, Membuat pola skala 1:1, 

Mempersiapkan alat dan bahan. 

2) Proses 

 Meletakkan pola pada bahan, Memotong bahan, 

Memberi tanda-tanda pola pada kain, Menjelujur tanda 

jahitan, Teknik menjahit 

3) Hasil kerja 

 Kesesuaian dengan disain, Teknik penyelesaian, 

kebersihan, Kerapihan dan ketepatan ukuran, passen. 

4) Sikap kerja 

 Menerapkan K3, kerjasama, tanggung jawab 

5) Waktu 

 Melaksanakan praktek sesuai dengan prosedur dan 

selesai sebelum waktu yang ditetapkan 
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2.1.4 Efektivitas belajar 

 “Efektivitas secara harfiah diartikan pengaruh dan mempunyai daya guna 

serta membawa hasil” (Depdiknas, 2007: 284). Efektivitas secara umum 

menunjukan taraf tercapainya hasil, menekankan pada hasil yang dicapai dan 

mewujudkan tercapainya suatu tujuan. Jadi efektivitas adalah suatu hal yg 

dikenakan dengan waktu yang cepat dan tepat kegunaannya. 

 Pada penelitian ini efektivitas dapat diartikan adanya peningkatan pada 

hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Tegal, sehingga dapat membedakan hasil 

belajar sebelum dan sesudah adanya LKS pada Mata Pelajaran Pembuatan Pola 

pada pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap. 

2.1.5  Bahan Ajar  

      “Bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang berhasil 

dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara 

sistematis” (Andi Prastowo, 2011: 28). Pengertian bahan ajar bila ditinjau secara 

garis besar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari 

peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang telah ditentukan, maka bahan ajar mengandung isi yang substansinya 

meliputi tiga macam, yaitu pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, dan prosedur), 

keterampilan, dan sikap (nilai). 

 Andi Prastowo, (2011: 43) Bahan ajar mengandung isi yang substansinya 

meliputi tiga macam yaitu sebagai berikut: 

1) Pengetahuan  

 Pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 

Namun terkadang, kita sulit memberikan pengertian pada keempat 
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materi pembelajaran tersebut. Perhatikan perbedaan-perbedaan di 

antara keempat unsur tersebut pada tabel berikut. 

 

                               Tabel 2.2 Pengetahuan 
No Jenis Pengertian Contoh 

1. Fakta  Segala hal yang berwujud 

kenyataan dan kebenaran, 

meliputi nama-nama objek, 

peristiwa sejarah, lambang, 

nama tempat, nama orang, nama 

bagian atau komponen suatu 

benda, dan sebagainya. 

 RI merdeka pada 

tanggal 17 Agustus 

1945 

 Seminggu ada tujuh  

hari 

 

2. Konsep  Segala hal yang berwujud 

pengertian-pengertian baru yang 

bisa timbul sebagai hasil 

pemikiran, meliputi definisi, 

pengertian, ciri khusus, hakikat, 

inti/ isi, dan sebagainya. 

Hukum adalah peraturan 

yang harus dipatuhi/ 

ditaati, dan jika dilanggar, 

pelakunya akan dikenai 

sanksi berupa denda atau 

pidana. 

3. Prinsip  Hal-hal utama, pokok, dan 

memiliki posisi terpenting, 

meliputi: dalil, rumus, adagium, 

postulat, paradigma, teorema, 

serta hubungan antar konsep 

yang menggambarkan implikasi 

sebab akibat. 

Air mengalir dari tempat 

yang lebih tinggi ke 

tempat yang lebih rendah. 

Maka dari itu, jika 

membuat selokan 

pembuangan air harus 

menurun, tidak boleh 

datar atau naik. 

4. Prosedur  Langkah-langkah sistematis atau 

berurutan dalam mengerjakan 

suatu aktivitas dan kronologi 

suatu sistem. 

Langkah-langkah 

membuat bahan ajar 

antara lain meliputi hal-

hal berikut. 

 Langkah pertama, 

menyusun analisis 

kebutuhan bahan ajar 

yang didalamnya 

terdiri atas analisis 

kurikulum, analisis 

sumber belajar, serta 

memilih dan 

menentukan bahan 

ajar. 

 Langkah kedua, 

membuat peta bahan 

ajar.  

 Langkah ke tiga, 

membuat bahan ajar 

sesuai dengan 

strukturnya. 

(Sumber: Andi Prastowo, 2011: 44) 
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2) Keterampilan  

 Keterampilan adalah materi atau bahan pembelajaran yang 

berhubungan dengan, antara lain: kemampuan mengembangkan 

ide, memilih, menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan 

teknik kerja. Ditinjau dari level terampilnya seseorang, aspek 

keterampilan dapat dibedakan menjadi gerak awal, semi rutin, dan 

rutin (terampil). Keterampilan itu sendiri perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik, dengan memperhatikan aspek 

bakat, minat, dan harapan peserta didik tersebut. Tujuannya agar 

mereka mampu mencapai penguasaan keterampilan bekerja 

(prevocational skill) yang secara integral ditunjang oleh 

keterampilan hidup (life skill). 

3) Sikap atau nilai  

 Bahan ajar jenis sikap atau nilai adalah bahan untuk 

pembelajaran yang berkenaan dengan sikap ilmiah, antara lain: 

nilai kebersaaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong-

menolong, nilai semangat dan minat belajar, nilai semangat 

bekerja, bersedia menerima pendapat orang lain.  

 

2.1.6  Macam-Macam Bahan Ajar 

  “Beberapa kategori jenis dan sumber belajar adalah berdasarkan 

bentuknya, cara kerjanya, dan sifatnya” (Andi Prastowo, 2011: 39-43).  

 Andi Prastowo (2011: 40) menurut bentuknya bahan ajar dapat 

dikelompokan menjadi 4 yaitu: 

1. Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas 

yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau 

penyampaian informasi (Kemp dan Dayton, 1985 dalam Andi 

Prastowo, 2011: 40). Contohnya handout, buku, modul, lembar 

kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto atau gambar, dan model 

atau maket. 

2. Bahan ajar dengar atau program radio, yakni semua sistem yang 

menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan 

atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya 

kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. 

3. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual), yakni segala sesuatu 

yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan 

gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya, video compact disk 

dan film. 

4. Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yakni 

kombinasi dari dua atau lebih media (audio,teks, gambar, animasi, 
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dan video)  yang oleh penggunanya di manipulasi atau diberi 

perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami 

dari suatu presentasi. Contohnya, compact disk interactive. 

 

  Andi Prastowo (2011: 41) bahan ajar menurut cara kerjanya dapat 

dikelompokan menjadi 5 yaitu: 

1. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak 

memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi 

didalamnya, sehingga peserta didik bisa langsung mempergunakan 

(membaca, melihat, dan mengamati) bahan ajar tersebut. 

Contohnya, foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. 

2. Bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan ajar yang memerlukan 

proyektor agar bisa dimanfaatkan dan dipelajari peserta didik. 

Contohnya, slide, filmstrips, overbead transparencies, dan 

proyeksi computer. 

3. Bahan ajar audio, yakni bahan ajar yang berupa sinyal audio yang 

direkam dalam suatu media rekam. Untuk menggunakannya, kita 

mesti memerlukan alat pemain (player) media rekam tersebut, 

seperti tape compo, CD Player, VCD Player, multimedia player, 

dan lain sebagainya. contoh bahan ajar seperti ini adalah kaset, CD, 

flash disk, dan lain-lain. 

4. Bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan alat pemutar 

yang biasanya berbentuk video, tape player, VCD Player, DVD 

player, dan sebagainya. Bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan 

ajar audio, maka bahan ajar ini juga memerlukan media rekam. 

Hanya saja bahan ajar ini dilengkapi dengan gambar. Jadi, dalam 

tampilan, dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara secara 

bersamaan. Contohnya video, film, dan lain sebagainya. 

5. Bahan ajar (media) komputer, yakni berbagai jenis bahan ajar non 

cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu 

untuk belajar. Contohnya, computer mediated instruction dan 

computer based multimedia atau hypermedia. 

 

 Rowntree, dalam Belawati, dkk 2003 dikutip Andi Prastowo (2011: 42-43) 

bahan ajar menurut sifatnya dapat dikelompokan menjadi 4 yaitu: 

1. Bahan ajar yang berbasis cetak, misalnya buku, pamflet, panduan 

belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, chart, foto 

bahan dari majalah serta Koran, dan lain sebagainya. 

2. Bahan ajar yang berbasis teknologi, misalnya audio cassette, siaran 

radio, slide, filmstrips, film, video cassettes, siaran televisi, video 

interaktif, computer based tutorial, dan multimedia. 
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3. Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, misalnya kit 

sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan multimedia. 

4. Bahan ajar yang di butuhkan untuk keperluan interaksi manusia 

(terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh), misalnya 

telepon, hand phone, video conferencing, dan lain sebagainya. 

 

2.1.7. Bahan ajar Cetak  

  “Bahan ajar cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian 

informasi” (Kemp dan Dayton, dikutip Andi Prastowo, 2011: 40). Contohnya 

handout, buku, modul, Lembar Kerja Siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto atau 

gambar, dan model atau maket. 

2.1.7.1  Lembar Kerja Siswa 

 “Lembar Kerja Siswa yaitu materi ajar yang sudah dikemas sedemikian 

rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut 

secara mandiri” (Andi Prastowo, 2011:204). Lembar Kerja menurut (Cenci, 

dikutip Azinar F. Kuncahyo (2011:9) merupakan salah satu bentuk informasi yang 

berisi tentang petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan serangkaian proses yang 

diperlukan untuk menyesuaikan tugas”.  

 Penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa LKS merupakan suatu bahan 

ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. 

  Bentuk Lembar Kerja Siswa yang akan dijadikan sebagai bahan ajar pada 

Mata Pelajaran Pembuatan Pola yaitu dengan pokok bahasan pembuatan rok lipit 

hadap. 
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2.1.7.2  Tujuan Penyusunan  LKS 

 Penyusunan LKS menurut (Andi Prastowo, 2011: 206) mempunyai tujuan 

yaitu: 

1. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi 

dengan materi yang diberikan. 

2. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang di berikan. 

3. Melatih kemandirian belajar peserta didik 

4. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik 

2.1.7.3  Manfaat penyusunan LKS 

 Penyusunan LKS bagi kegiatan pembelajaran banyak manfaatnya. LKS 

bagi pendidik dapat mengajak langsung kepada siswa untuk turut aktif dalam 

pembahasan materi yang dibahas. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dari pemanfaatan LKS adalah metode “SQ3R” 

atau Survey, Question, Read, Recite, and Review (menyurvei, membuat 

pertanyaan, membaca, meringkas, dan mengulang).  

 Manfaat dari penjelasan tentang LKS menurut Andi Prastowo (2011: 206) 

tersebut yaitu : 

1. Peserta didik mampu membaca sepintas secara keseluruhan materi, 

termasuk membaca ringkasan materi jika ringkasan diberikan. 

(Survey). 

2. Peserta didik  mampu menjawab pertanyaan yang dibuat sendiri 

pada saat membaca materi yang diberikan ( Question). 

3. Peserta didik mampu membaca dan menentukan rincian yang 

menunjang ide utama dari materi yang diberikan. Dan mampu 

menjawab pertanyaan pada tahap Question (Read). 

4. Peserta didik mampu meringkas materi yang telah dibaca dengan 

kalimat sendiri (Recite). 
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5. Peserta didik mampu mengulang kembali materi yang sudah 

selesai dipelajari sesaat setelah selesai mempelajari materi 

(Review). 

6. Peserta didik lebih aktif melakukan kegiatan belajar untuk 

menemukan atau mengolah sendiri perolehan belajar (pengetahuan 

dan keterampilan) yang perlu dikuasai. 

7. Peserta didik dapat menemukan atau memperoleh ide sendiri tanpa 

bantuan guru, misalnya: setelah membuat rok lipit hadap 

menggunakan LKS, siswa dapat membuat rok dengan model yang 

lebih bervariasi. 

8. Peserta didik dapat melakukan dan mengembangkan keterampilan 

proses terutama dengan disediakan rincian kegiatan dalam LKS. 

Peserta didik dapat bekerja secara mandiri baik individual maupun 

secara berkelompok. 

 

 

2.1.7.4  LKS Sebagai Bahan Ajar 

 Bahan ajar LKS lebih sederhana daripada modul, namun lebih kompleks 

daripada buku. Bahan ajar LKS terdapat enam unsur utama yang meliputi judul, 

petunjuk belajar, kompetensi dasar, atau materi pokok, informasi pendukung, 

tugas atau langkah kerja, dan penilaian. 

 Format LKS memuat delapan unsur yaitu judul, kompetensi dasar yang akan 

dicapai, waktu penyeleseian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus 

dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan.  

 Unsur format yang sudah diketahui untuk pembuatan LKS merupakan 

sedikit gambaran cara penyusunan dalam pembuatan LKS akan tetapi dari unsur 

dan format penulisan LKS tersebut kami juga masih memerlukan pengalaman, 

maupun buku-buku penunjang secara jelasnya dan macam-macam bentuk LKS.  
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2.1.7.5  Macam-Macam Bentuk LKS 

 Lembar kerja siswa disusun dengan menyusun materi dan tugas tertentu 

yang dikemas sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Perbedaan macam-macam 

bentuk LKS didukung karena adanya  perbedaan maksud dan tujuan pengemasan 

materi pada masing-masing LKS tersebut.  

 Bentuk-bentuk LKS yang umumnya digunakan oleh peserta didik menurut 

Andi Prastowo (2011: 208), ada 5 yaitu: 

1. LKS yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. 

Lembar kerja ini ditujukan untuk membantu peserta didik dalam 

memuat apa yang harus dilakukan peserta didik, mengamati dan 

menganalisis. Tahap berikutnya memberikan pertanyaan analisis 

yang membantu peserta didik untuk mengaitkan fenomena yang 

mereka amati dengan konsep yang akan mereka bangun dalam 

pemikiran mereka sendiri. 

2. LKS yang membantu peserta didik menerapkan dan 

mengintegrasikan  berbagai konsep yang telah ditemukan. LKS ini 

menunjukan apabila peserta didik sudah mampu menemukan 

konsep, maka selanjutnya peserta didik dilatih untuk menerapkan 

konsep tersebut kedalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan 

memberikan tugas supaya melakukan diskusi, kemudian melatih 

mereka untuk mengungkapkan pemikiran mereka dengan 

berpendapat yang bertanggung jawab, dengan saling menghargai 

pendapat orang lain. Hal ini menumbuhkan rasa demokrasi pada 

diri peserta didik. 

3. LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar 

LKS ini berisikan pertanyaan atau isian yang jawabannya terdapat 

di dalam buku. Peserta didik akan mampu mengerjakan LKS 

tersebut apabila mereka membaca buku. Fungsi dari LKS bentuk 

ini yaitu untuk membantu menghafal dan memahami materi 

pembelajaran didalam buku. LKS ini juga dapat digunakan untuk 

remidiasi. 

4. LKS yang berfungsi sebagai penguatan 

LKS bentuk ini diberikan setelah peserta didik selesai mempelajari 

materi tertentu. Materi yang dikemas di dalam LKS ini lebih 

mengarah untuk pendalaman dan penerapan materi. LKS ini juga 

dapat digunakan sebagai bahan pengayaan. 

5.   LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum 
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LKS ini dibuat untuk kumpulan petunjuk praktikum, sehingga 

dalam LKS ini petujuk praktikum merupakan salah satu isi 

(content) dari LKS. 

 

2.1.7.6  Kelebihan Lembar Kerja Siswa 

   Kelebihan bahan ajar LKS menurut Azhar Arsyad, (2011: 38), 

adalah: 

a. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. 

b. Siswa dapat mengulang materi dalam LKS. 

c. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman LKS dapat menambah daya 

tarik,serta dapat memperlancar pemahaman materi. 

d. Materi dapat diproduksi dengan ekonomis dan didistribusikan dengan mudah. 

 

2.1.7.7  Keterbatasan Lembar Kerja Siswa 

   Kelebihan bahan ajar LKS menurut Azhar Arsyad, (2011: 39), adalah: 

a. Sulit menampilkan gerak dalam halaman LKS. 

b. Biaya percetakan akan mahal apabila ingin menampilkan ilustrasi, 

gambar, atau foto berwarna warni. 

c. Proses pencetakan LKS seringkali memakan waktu beberapa hari 

sampai berbulan-bulan, tergantung kepada peralatan percetakkan 

dan kerumitan informasi pada halaman LKS. 

d. Perbagian unit-unit pelajaran dalam LKS harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang dan dapat 

membosankan siswa. 

e. Jika tidak dirawat dengan baik, LKS cepat rusak atau hilang. 

 

2.1.7.8  Indikator Lembar Kerja Siswa 

Penyusunan LKS pembelajaran pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap 

terdapat indikator, yaitu:  

1) Siswa mudah untuk memahami materi pembuatan rok lipit hadap. 

2) Meningkatnya penguasaan siswa terhadap materi pembuatan rok lipit hadap. 
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3) Melatih kemandirian belajar siswa.  

4) Siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar. 

2.1.8. Mata Pelajaran Pembuatan Pola 

     “Mata pelajaran merupakan pelajaran yang harus di ajarkan, baik berupa 

teori maupun praktek” (Depdiknas, 2005: 366). Mata Pelajaran Pembuatan Pola 

adalah mata diklat yang diajarkan pada Jurusan Busana Butik, Materi yang 

dipelajari didalam Mata Pelajaran Pembuatan Pola ini berupa teori dan praktik 

yang berisikan beberapa materi pokok tentang pembuatan busana.  

Silabus Mata Pelajaran Pembuatan Pola SMK kurikulum 2013 Materi 

Pokok yang akan dibahas antara lain : 1) Mengubah pola blus sesuai disain, 2) 

Merubah pola kemeja sesuai disain, 3) Teknik pembuatan sampel rok, 4) 

Pembuatan sampel rok, 5) Teknik pembuatan sampel blus, 6) Pembuatan sampel 

blus, 7) Teknik Pembuatan Sampel Kemeja, 8) Pembuatan sampel kemeja, 9) 

Membesarkan dan mengecilkan pola, sesuai ukuran standar/S,M,L 

(menggrading), 10) Grading pola rok, 11) Membesarkan dan mengecilkan pola, 

sesuai ukuran standar/S,M,L (grading), 12) Menggrading pola blus, 13) 

Membesarkan dan mengecilkan pola, sesuai ukuran standar/S,M,L 

(menggrading), 14) Menggrading pola kemeja, 15) Pembuatan pola celana 

panjang (Silabus SMK N 1 Tegal, 2013). 

Mata Pelajaran Pembuatan Pola akan di bahas dengan bahan ajar LKS 

pada pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap. Hasil belajar akan di evaluasi 

berdasarkan penilaian kognitif (pengetahuan), Afektif (sikap), dan Psikomotorik 

(unjuk kerja).  
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2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang pada tahun 

2014 oleh Hikmawati Mufidah, Program Studi Pendidikan Tata Busana, fakultas 

teknik, Universitas Negeri Semarang yang berjudul ”Efektivitas Penggunaan Job 

Sheet Terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Konstruksi Pola Busana Pada 

Mahasiswa Tata Busana UNNES”, menyimpulkan bahwa pemberian job sheet 

pada Mata Kuliah Konstruksi Pola Busana dapat meningkatkan hasil belajar pada 

Mahasiswa Tata Busana UNNES dengan nilai thitung>ttabel yaitu 2,83>2,02. 

Penelitian lain dapat ditunjukkan oleh Kusweni, Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Tata Busana UNNES pada tahun 2008 di Universitas Negeri 

Semarang dengan judul ”Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Pada Kompetensi 

Dasar Pembuatan Hem Antara Siswa yang Diajar Menggunakan Metode Lembar 

Kerja Dengan Metode Demonstrasi Dalam Mata Pelajaran Tata Busana di kelas 

VIII SMP Negeri 2 Tulis Kabupaten Batang Tahun Ajaran 2007/2008”. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa pemberian Lembar Kerja pada Mata Pelajaran 

Tata Busana dengan Kompetensi Dasar pembuatan hem lebih besar dibandingkan 

menggunakan metode demonstrasi, hal tersebut dapat dilihat dari adanya 

peningkatan hasil belajar dengan nilai thitung>ttabel yaitu 6,584>2,00. 

Penelitian diatas dapat di analisa bahwa LKS dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran 

kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas 

pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai. Fokus penelitian ini menggunakan LKS 
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yang diterapkan pada pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap dan diharapkan 

memperoleh hasil yang sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

bahkan lebih baik dari penelitian sebelumnya. 

2.3 Kerangka Pikir 

Mata Pelajaran Pembuatan Pola adalah mata diklat yang diajarkan pada 

Jurusan Busana Butik di tingkat SMK, materi yang dipelajari didalam Mata 

Pelajaran Pembuatan Pola ini berupa teori dan praktik yang berisikan beberapa 

materi pokok tentang pembuatan busana. Mengetahui banyaknya proses yang 

harus dilakukan dalam membuat busana sehingga Mata Pelajaran Pembuatan Pola 

merupakan Mata Pelajaran yang menjenuhkan bagi siswa. Penggunaan metode 

yang digunakan di SMK N 1 Tegal yaitu metode ceramah dan demonstrasi, 

dengan metode ini sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah 

memahami atau mengerti apa yang dijelaskan atau belum, meskipun ketika siswa 

diberi kesempatan bertanya dan tidak ada yang bertanya, semua itu tidak 

menjamin siswa seluruhnya sudah memahami materi yang disampaikan oleh guru.  

Siswa merupakan satu kesatuan individu yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Perbedaan itu dapat mempengaruhi tingkat daya ingat dan 

kemampuan siswa, sehingga pembelajaran dengan metode ceramah  dan 

demonstrasi masing-masing  siswa mempunyai batas kemampuan memahami dan 

mengingat apa yang di sampaikan  oleh guru. Perbedaan individu tersebut besar 

pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. 

  Mata Pelajaran Pembuatan Pola pada siswa kelas XI Busana Butik 2 di 

SMK Negeri 1 Tegal memuat materi pembuatan rok lipit hadap dengan pemberian 
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bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa. Lembar Kerja Siswa yaitu materi ajar 

yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat 

mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. Kelebihan LKS antara lain: 

Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing, siswa 

dapat mengulang materi dalam LKS, adanya perpaduan teks dan gambar dalam 

halaman LKS dapat menambah daya tarik, serta dapat memperlancar pemahaman 

materi. Keterbatasan LKS antara lain: Sulit menampilkan gerak dalam halaman 

LKS, biaya percetakan akan mahal apabila ingin menampilkan ilustrasi, gambar, 

atau foto berwarna warni, proses pencetakan LKS seringkali memakan waktu 

beberapa hari sampai berbulan-bulan, tergantung kepada peralatan percetakkan 

dan kerumitan informasi pada halaman LKS, Perbagian unit-unit pelajaran dalam 

LKS harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang dan dapat 

membosankan siswa, Jika tidak dirawat dengan baik, media cetakan cepat rusak 

atau hilang. 

  Penerapan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran Mata Pelajaran 

Pembuatan Pola perlu dilakukan untuk memudahkan siswa dalam memahami 

materi serta sebagai pedoman kegiatan praktik mandiri untuk siswa. Salah satu 

penerapan bahan ajar cetak yang dapat digunakan untuk siswa yaitu  berupa LKS 

yang dapat disusun berdasarkan bentuk dan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

LKS sebagai bahan ajar mandiri bagi siswa sehingga siswa dapat mempelajari 

kembali diwaktu kapanpun setelah pembelajaran disekolah selesai. Simpulan dari 

uraian diatas bahwa LKS Pembuatan Pola efektif digunakan untuk membantu 

siswa dalam memahami materi dan kegiatan praktik. 
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Kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 
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2.4   Hipotesis Penelitian 

 “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan” (Sugiyono, 2013: 96).  

 Bentuk hipotesis pada penelitian ini yaitu hipotesis deskriptif. Pada 

Penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

2.4.1 Hipotesis alternative (Ha) 

Ada efektivitas LKS pada peningkatan hasil belajar Mata Pelajaran 

Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal ? 

2.4.2  Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada efektivitas LKS pada peningkatan hasil belajar Mata Pelajaran 

Pembuatan Pola di SMK Negeri 1 Tegal ? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 – 27 Januari 2015  pada siswa 

kelas XI Busana Butik 2 SMK Negeri 1 Tegal tahun ajaran 2014/2015. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tegal yang beralamat dijalan Dr. Sutomo No. 

68, Kota Tegal. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2013: 117).  

 Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas XI Busana 

Butik di SMK N 1 Tegal Tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah 78 siswa yang 

terdiri dari 3 kelas yaitu kelas XI Busana Butik 1, Busana Butik 2, dan Busana 

Butik 3.            

Tabel 3.1 Siswa kelas XI Busana Butik SMKN 1 Tegal 

No. Siswa Jumlah 

1. 

2. 

3. 

XI  Busana 1 

XI  Busana 2 

XI  Busana 3 

29 Siswa 

26 Siswa 

23 Siswa 

 Jumlah 78 Siswa 

Sumber : Tata Usaha SMK N 1 Tegal 
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3.2.2. Sampel  

   Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Pengambilan sampel harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi 

sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

sampel acak (Random Sampling). Teknik ini diberi nama sampel acak karena di 

dalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subyek-subyek di dalam 

populasi sehingga semua subyek dianggap sama,  dengan demikian maka peneliti 

memberi hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan 

dipilih menjadi sampel (Suharsimi Arikunto, 2013:177). Penelitian ini mengambil 

sampel dengan cara diundi dan didapatkan 1 kelas XI Busana Butik 2 SMK 

Negeri 1 Tegal yang berjumlah 26 siswa. 

3.3  Variabel Penelitian 

 “Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di 

pelajari dan ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2013: 61). 

 Pada penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Variabel Bebas 

(Independen) dan Variabel Terikat (Dependen). 

1) Variabel Bebas (Independen) /(X) 

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel dependen (terikat). Dalam 
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permodelan persamaan Struktural atau SEM (Stuctural Equation Modeling) 

variabel ini disebut variabel eksogen” (Wiyono Gendro, 2011: 31). 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kelayakan LKS. Cecep 

Kustandi (2011: 145) bahan ajar cetak mempunyai indikator  : 

1) Disain cover 

2) Aspek isi dan materi 

3) Aspek kemanfaatan 

4) Aspek bahasa 

2) Variabel  Terikat (Dependen) / (Y) 

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Independen). Dalam permodelan persamaan 

structural atau SEM (Stuctural Equation Modeling) variabel ini disebut dengan 

variabel endogen” (Wiyono Gendro, 2011: 31) 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar Mata Pelajaran 

Pembuatan Pola, dengan indikator yang berupa: 

1) Penilaian kognitif (pengetahuan) 

2) Penilaian afektif (sikap) 

3) Penilaian psikomotorik (keterampilan) 

3.3.1 Disain Penelitian 

Penelitian ini merupakan quasi eksperimen dengan disain penelitian yang 

digunakan adalah One-Group Pre test-Post test. Pada disain ini terdapat pre test 

sebelum diberikan perlakuan, dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui 
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lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi 

perlakuan.  

Desain eksperimen dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1 One-Group Pre test-Post test Design 

(Sugiyono, 2013: 110-111) 

Keterangan: 

O1  :  nilai tes awal (pre test)(sebelum menggunakan LKS) 

O2  :  nilai tes akhir (post test)(setelah menggunakan LKS) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

sejumlah data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

3.4.1 Metode tes 

3.4.1.1 Tes 

  “Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pegetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang  dimiliki oleh individu atau kelompok” (Suharsimi Arikunto, 2013: 

193). Metode ini digunakan untuk mengukur hasil belajar. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes objektif dan tes praktik. 

  Tes objektif, yatu tes dengan bentuk soal pilihan ganda yang masing-

masing butirnya terdiri dari empat jawaban dengan satu jawaban yang benar 

O1  X  O2 
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dengan cara menyilang salah satu huruf didepan pilihan jawaban. Bentuk 

instrumen tes pada penelitian ini berupa soal pengetahuan teknik pembuatan rok 

lipit hadap. Tes tertulis ini akan dilakukan pada awal pembelajaran (pre test) dan 

pada akhir pembelajaran (post test) untuk mengungkap data tentang kemampuan 

aspek kognitif siswa. 

  Setelah instrumen tes selesai maka yang akan digunakan untuk mengukur 

variabel harus diuji cobakan terlebih dahulu terhadap responden, hal ini bertujuan 

untuk mengetahui kesahihan butir soal dan keadaan instrumen. Uji coba dilakukan 

pada siswa kelas XII Busana Butik 1 SMK N 1 Kota Tegal yang berjumlah 20 

siswa, dengan jumlah soal tes sebanyak 43 soal objektif.  

3.4.1.2 Tes Praktik ( unjuk kerja)  

Tes ini merupakan tes melakukan sesuatu sesuai dengan jenis 

keterampilan. Tes perbuatan (psikomotor) ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam pembuatan rok lipit hadap. Aspek yang dinilai adalah 

aspek psikomotorik dengan menggunakan kriteria penilain yaitu: (1) Persiapan 

Kerja meliputi Pakaian kerja, mendisain model, mengambil ukuran, membuat pola 

dasar dengan skala 1:4, mengubah pola, merancang bahan dan harga, membuat 

tertib kerja, membuat pola skala 1:1, mempersiapkan alat dan bahan. (2) proses 

meliputi meletakkan pola pada bahan, memotong bahan, memberi tanda pola pada 

kain, menjelujur tanda jahitan, teknik menjahit. (3) hasil kerja meliputi: 

kesesuaian dengan disain, teknik penyelesaian, kebersihan hasil pembuatan rok 

lipit hadap, kerapihan hasil pembuatan rok lipit hadap, dan ketepatan ukuran 

sesuai yang ditentukan. (4) sikap kerja meliputi menerapkan K3, kerjasama, 
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tanggung jawab (5) waktu meliputi Melaksanakan praktek sesuai dengan prosedur 

dan selesai sebelum waktu yang ditetapkan. Aspek afektif diukur menggunakan 

lembar penilaian sikap yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial (jujur, 

disiplin, tanggung jawab, responsive dan proaktif). 

3.4.2 Observasi 

“Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pemusatan 

perhatian secara teliti terhadap obyek dengan menggunakan suatu alat indra 

pengamatan langsung” (Suharsimi Arikunto, 2013: 199). Metode ini dilakukan 

pengamatan secara terbuka dengan mengamati aktifitas belajar membuat rok lipit 

hadap. Pengamatan juga dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan dilakukan peneliti bekerjasama dengan guru. Instrumen observasi 

berupa lembar penilaian sikap siswa. Tahapan dalam menganalisis data hasil 

pengamatan sikap siswa adalah: 

1. Mengamati secara langsung sikap siswa selama proses pembelajaran 

2. Menghitung skor berdasarkan kriteria yang diperoleh tiap-tiap pembelajaran 

3. Menentukan kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut 

3.4.3 Metode Dokumentasi 

“Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data berupa catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang” (Sugiono, 2013: 329). Pada penelitian 

ini Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berupa: jumlah 

siswa kelas XI, daftar nama siswa kelas XI, data nilai siswa dan data gambar yang 

berupa foto kegiatan pada saat praktikum pembuatan rok lipit hadap. 
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3.4.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada penelitian ini meliputi: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan penelitian, dan langkah perlakuan (eksperimen), analisis data, dan 

pelaporan hasil 

1) Tahap persiapan penelitian 

a. Observasi lokasi penelitian 

b. Menentukan materi eksperimen 

c. Menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

d. Menentukan kelompok Eksperimen dan uji coba 

2) Tahap pelaksanaan penelitian 

a. Desain Produk 

Desain produk berisi kegiatan menyusun dan membuat bahan ajar tema 

teknik pembuatan rok lipit hadap dengan bentuk LKS yang berfungsi sebagai 

petunjuk praktikum. Bahan ajar LKS, terdiri atas tiga bagian yaitu pembuka, 

isi dan penutup. Bagian pembuka berisi cover, kata pengantar, daftar isi, peta 

konsep, petunjuk penggunaan, standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator yang harus dicapai siswa. 

Bagian isi terdiri satu bab. Pada bab tesebut berisi pengertian rok lipit 

hadap, alat dan bahan, cara mengambil ukuran, membuat pola dasar rok, 

mengubah pola rok lipit hadap, membuat rancangan bahan dan harga, tertib 

kerja. 

Bagian penutup ada Lembar Kerja Siswa berisi tugas praktik dan daftar 

pustaka sebagai rujukan siswa yang digunakan untuk sumber belajar. 
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b. Validasi Desain 

  Pada tahap validasi desain, pembuatan produk awal untuk dievaluasi dan 

divalidasi oleh validator. 

c. Revisi Desain 

 Pada tahap revisi desain, dilakukan revisi penambahan maupun 

pengurangan isi untuk menyempurnakan desain LKS  berdasarkan hasil 

evaluasi para ahli. 

d. Pemberian perlakuan 

Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan ajar LKS 

3) Langkah perlakuan (Eksperimen) 

a. Menerapkan RPP dalam pembelajaran  

b. Pemberian tes awal (Pre test) 

 Tes awal dilakukan untuk mengetahui hasil belajar sebelum perlakuan 

c. Melakukan Perlakuan  

Perlakuan dilakukan dengan Uji coba pemakaian produk dengan 

pelaksanaan pembelajaran. hasil observasi yang diamati adalah sikap siswa 

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

d. Pemberian tes akhir (Post test) 

Tes akhir diberikan untuk mengetahui hasil pembelajaran setelah 

diberikan perlakuan.  

4) Menganalisis hasil uji data dari pre test dan post test. 

5) Menyusun hasil penelitian. 
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Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

6)  

7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur penelitian 

3.4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian (Sugiyono, 2013: 148). Instrumen untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian ini adalah tes teori, tes praktek, Penilaian afektif, penilaian 

psikomotorik.  
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3.4.5.1  Uji Coba Instrumen  

 Uji coba instrumen bertujuan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda instrumen sehingga dapat diketahui valid 

tidaknya instrumen tersebut untuk diambil sebagai data penelitian. Instrumen yang 

di uji cobakan adalah instrumen berisi butir soal tes pilihan ganda pada pokok 

bahasan membuat rok lipit hadap.  

  Uji coba dilakukan pada siswa kelas XII Busana Butik 1 SMK N 1 Kota 

Tegal yang berjumlah 20 siswa, dengan jumlah soal tes sebanyak 43 soal objektif.  

3.4.5.2  Uji Validitas Instrumen 

       “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur” (Sugiyono, 2013: 

173). Teknik yang digunakan untuk menguji validitas butir menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment rumus , yaitu: 

 

𝑟𝑥𝑦 =   
𝑁∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√{𝑁∑𝑥2 − (∑𝑥)2}{𝑁∑𝑦2 − (∑𝑦)2}
 

                (Suharsimi Arikunto, 2013: 213) 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi skor item dengan skor total 

N = Banyaknya siswa 

∑X = Jumlah skor item 

∑Y = Jumlah skor total 
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∑XY = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

∑X2 = Jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 = Jumlah kuadrat skor total 

Kriteria : Apabila rhitung>rtabel, maka butir soal valid. 

Hasil uji coba tes nilai yang diperoleh akan dikonsultasikan dengan rtabel. 

Soal dikatakan valid apabila rhitung> rtabel dengan signifikansi 5% dan n = 20 maka 

rtabel = 0,444. 

Contoh perhitungan uji coba yang dilakukan terhadap 20 siswa kelas XII 

Busana Butik 1 pada soal no 1 diperoleh rhitung= 0,543, kemudian dibandingkan 

dengan rtabel = 0,444. Nilai rhitung= 0,543>rtabel= 0,444 maka item soal no 1 

dikatakan valid, dan seterusnya. Perhitungan validitas keseluruhan terdapat 32 

soal valid dan 11 soal tidak valid. 

Tabel 3.2 Validitas Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Soal 

Valid 1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,26,27, 

29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42 

32 

Tidak valid 5,9,11,16,19,23,25,28,32,38,43 11 

(Sumber: Hasil analisis validitas ) 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11, halaman 166. 

3.4.5.3  Uji Reliabilitas 

  “Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah baik” (Suharsimi Arikunto, 2013: 221). 
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Reliabilitas uji coba soal pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

rumus K-R20 (Suharsimi Arikunto, 2013: 231) sebagai berikut: 

Rumus:                                                                    

 

 Keterangan : 

K : Banyaknya butir soal 

∑pq : Jumlah dari pq 

  s2 : Varians total 

  Kriteria : Apabila r11>rtabel, maka instrument tersebut reliable. 

Hasil uji coba pada N = 20, r11 = 0,956>rtabel = 0,444 maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen tersebut reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 12, halaman 168. 

3.4.5.4  Taraf Kesukaran 

Suharsimi Arikunto (2012: 222) menyatakan bahwa “soal yang baik 

adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar”. Tingkat kesukaran 

butir soal dapat diketahui dengan cara melihat proporsi yang menjawab dengan 

benar untuk setiap butir soal. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

P =
B

𝐽𝑆
 

Rumus Tingkat Kesukaran 

(Suharsimi Arikunto, 2012: 223) 

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
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Js = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Nilai yang diperoleh diklasifikasikan sebagai berikut :               

Tabel 3.3 Klasifikasi Indek Kesukaran 

Nilai indeks kesukaran Kriteria 

P 0,00 sampai 0,30 Soal sukar 

P 0,30 sampai 0,70 Soal sedang 

P 0,70 sampai 1,00 Soal mudah 

Sumber: (Suharsimi Arikunto, 2012: 225) 

Contoh perhitungan tingkat kesukaran untuk item soal 1. Hasil perhitungan 

diperoleh P = 0,500  hal ini berarti item soal 1 termasuk kategori“sedang”. 

Tabel 3.4 Tingkat Kesukaran 

Kriteria NomorSoal Jumlah

Soal 

Sukar 27 1 

Sedang 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2

4,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 

42 

Mudah 0 0 

Sumber : Data hasil uji coba 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12, halaman 169. 

3.4.5.5 Analisis Daya Pembeda 

“Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang  pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah)”  (Suharsimi Arikunto, 2012: 226).  
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Nilai daya pembeda diperoleh dengan menggunakan rumus indeks 

diskriminasi (D) yaitu:  

 

(Suharsimi Arikunto, 2012: 228) 

Keterangan: 

J = Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Untuk mengetahui tingkat daya pembeda soal dilakukan dengan 

mengkonsultasikan skor D yang diperoleh dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

Interval Kriteria 

D  = 0,00-0,20 

D  = 0,21-0,40 

D  = 0,41-0,70 

D  = 0,71-1,00 

D  = negative 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negative sebaiknya dibuang saja 

(Suharsi Arikunto, 2012: 226) 
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 Hasil perhitungan daya pembeda soal dapat dikelompokkan menjadi  4 yaitu; 

jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Contoh perhitungan daya beda pada soal no 1. 

diperoleh D = 0,600, artinya item 1 mempunyai daya beda “baik”. Hasil uji coba 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Daya Pembeda 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Jelek 5,9,11,16,19,23,25,28,32,38,43 11 

Cukup 7,8,12,14,18,26,31,36,39,41,42 11 

Baik 1,4,6,10,13,15,17,20,21,22,27,29,30,33,34,35,37 17 

Sangat Baik 2,3,24,40 4 

(Sumber : Data hasil penelitian) 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12, halaman 169. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas nilai pre test dan post test digunakan untuk menentukan 

apakah data awal dan akhir yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak 

sehingga memenuhi syarat untuk dianalisa. Dalam penelitian ini uji kenormalan 

data dilakukan dengan rumus Chi-Kuadrat yaitu : 

 

  

 

(Sudjana, 2005: 273) 

Rumus Chi kuadrat 

Keterangan: 

𝜒2 = Chi kuadrat 

𝑂𝑖 = Frekuensi pengamatan 

𝐸𝑖 = Jumlah yang diharapkan 
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𝑘  = Banyaknya kelas sampel 

Kriteria yang digunakan HO  diterima jika χ2 
hitung < χ2 

tabel  maka data 

berdistribusi normal, jika  χ
2 

hitung  ≥ χ
2 

tabel  maka Ho  ditolak artinya sampel tidak 

berdistribusi normal.  χ
2  tabel dicari mengunakan distribusi  χ

2  dengan derajat 

kebebasan dk = k-1 dan taraf signifikan 5%. Harapan sampel dalam penelitian 

normal. 

3.5.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kelompok mempunyai 

kemampuan dasar yang sama. Teknik uji kesamaan dua varians ini menggunakan 

rumus : 

F = 
Varians terbesar

Varians terkecil
 

Rumus Hartley Pearson  

(Sudjana, 2005: 250) 

Dengan hipotesis : 

Ho : Varians homogen ( 1

2

 =  2

2

) 

H1 : Varians tidak homogen ( 1

2

≠  2

2

) 

Kriteria pengujian terima Ho jika Fhitung  ≤ Ftabel yang berarti Ho diterima atau 

data berasal dari varians yang sama atau homogen. 

3.5.3 Uji  Hipotesis  

“Pengujian hipotesis menggunakan t-tes sampel related yaitu bila sampel 

berkorelasi atau berpasangan, membandingkan sebelum dan sesudah treatment 



48 

 

 

 

atau perlakuan atau membandingkan kelompok eksperimen satu dengan kelompok 

eksperimen dua” (Suharsimi Arikunto, 2013: 125). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung evektivitas treatmen adalah :  

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 2𝑋 𝑑

𝑁(𝑁 − 1)

 

          (Suharsimi Arikunto, 2013: 125) 

Keterangan:  

Md  = Mean dari devisiasi (d) antara post tes  dan pre tes 

𝑋𝑑   = Perbedaan devisiasi dengan mean devisiasi 

𝑁    = Banyaknya subjek 

𝑑𝑓   = atau dk (derajat kebebasan ) adalah N-1  

Sebenarnya untuk memperoleh ∑ x2 d dapat ditempuh dengan jalan tanoa mencari 

Md terlebih dahulu, serta mengurangkan setiap d dengan Md, dengan rumus 

sebagai berikut:  

∑ x2 d = ∑ d2 – 
(∑ 𝑑 )2

𝑁
 

(Suharsimi Arikunto, 2013: 351) 

Dengan :  

∑ x2 d = Jumlah kuadrat deviasi 

∑ d2     = Nilai post tes-pret tes 

N = Jumlah subjek 

Hasil thitung dikonsultasikan dengan  nilai t pada tabel (α = 0,05) taraf 

signifikansi 5%. Jika thitung lebih besar dari ttabel maka perbedaaan antara hasil tes 

awal (pre-test) dengan tes akhir (post-test) signifikan, sebaliknya jika thitung lebih 
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kecil dari ttabel maka perbedaan antara hasil tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-

test) tidak signifikan. 

3.5.4 Uji Gain Score 

Uji rata-rata gain score digunakan untuk mencari seberapa besar 

peningkatan dari data hasil pre tes dan post tes. Hake (1999: 1) berpendapat 

bahwa rumus yang digunakan untuk menghitung uji gain score adalah sebagai 

berikut: 

G =  
  𝑆 𝑝𝑜𝑠−𝑆 𝑝𝑟𝑒 

100 −𝑆 𝑝𝑟𝑒
 

  Rumus Gain Score 

(Hake, 1999: 1) 

 Keterangan:   

G = skor gain dinormalisasi  

S pre = skor pre test  

S pos = skor post test  

Tabel 3.7 Kategori Indeks Gain Score 

Kategori Nilai 

Tinggi G > 0,7 

Sedang 0,30 < G <0,70 

Rendah G < 0,30 

(Sumber : Hake , 1999: 1) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data Penelitian 

4.1.1 Hasil Pelaksanaan Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 – 27 Januari 2015, dengan 3 

kali pertemuan pada siswa kelas XI Busana Butik 2 SMK Negeri 1 Tegal tahun 

ajaran 2014/2015. Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu 

peneliti melakukan observasi tentang pembelajaran yang ada di SMKN 1 Tegal. 

Hasil observasi di SMK N 1 tegal, dapat dilihat bahwa proses belajar mengajar 

pada Mata Pelajaran Pembuatan Pola dilakukan dengan metode ceramah dan 

demonstrasi.  

 Penerapan metode pembelajaran dengan metode ceramah dan demonstrasi 

merupakan pembelajaran yang memerlukan tingkat pemahaman dan daya ingat 

bagi siswa karena seorang guru menerangkan di depan kelas kepada siswa dan 

siswa memperhatikan dengan memahami langkah-langkah praktik pembuatan 

pola. Siswa SMK Negeri 1 Tegal mempunyai kemampuan dan daya ingat yang 

berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya, sehingga ketika guru sudah 

mulai menerangkan di langkah yang sudah cukup jauh terkadang ada siswa yang 

tertinggal dalam memahami langkah praktik. hal ini yang membuat siswa untuk 

saling bertanya kepada teman lain ketika proses praktikum dilakukan dan 

membuat pembelajaran kurang efektif dan mandiri. 
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 Setelah kegiatan observasi dilakukan, peneliti menerapkan bahan ajar 

cetak berupa Lembar Kerja Siswa yang berisi ringkasan materi, langkah kerja dan 

penugasan praktikum. penerapan bahan ajar LKS ini dilaksanakan dikelas XI 

Busana Butik 2 SMK Negeri 1 Tegal dengan pembelajaran sebanyak 3 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu 4 x 45 menit/pertemuan. Pada pertemuan 

pertama dilaksanakan pre tes dan dilanjutkan dengan pembelajaran menggunakan 

LKS yang berupa materi dan praktik. Akhir pertemuan setelah menyelesaikan 

materi dan praktik dilakukan post tes. Hasil dari post tes tersebut digunakan untuk 

mengukur keefektifan LKS dalam Mata Pelajaran Pembuatan Pola dengan pokok 

bahasan pembuatan rok lipit hadap.  

4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif presentase digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan setiap variabel dalam 

penelitian ini, yaitu efektivitas LKS (X) dan hasil belajar (Y). secara persentase 

agar lebih mudah dalam memahami pengukurannya. 

Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Kelayakan LKS 

Kriteri Penilaian 

Nilai Kriteria 

0-20 Tidak Baik 

21-40 Kurang Baik 

41-60 Cukup Baik 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

(Agus Irianto, 2008: 22) 

4.1.2.1 Hasil Validasi Kelayakan LKS  

  Pengujian dilakukan dengan melakukan validasi media yang terdiri dari 

ahli media pembelajaran, ahli materi dari guru mata diklat Pembuatan Pola di 
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SMK N 1 Tegal. Data dan saran yang ada pada instrumen digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk perbaikan dan merevisi media pembelajaran. Hasil 

validasi ahli media pembelajaran dan ahli materi yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Penilaian Ahli Media 

No Aspek Rata-rata Kriteria 

1. Tampilan 81,25 Sangat Baik 

2. Isi dan materi 66,67 Baik 

3. Kemanfaatan 75 Baik 

 4. Bahasa 65 Baik 

 Rata-rata 71,98 Baik 

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2015 

  Tabel 4.2 memaparkan hasil dari validator media dengan skor rata-rata 

71,98 dalam kategori Baik. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

9, halaman 163. Beberapa komentar dan saran dari validator media dapat dilihat 

dalam tabel 4.3 

Tabel 4.3 Komentar, Saran Ahli Media beserta Perbaikan 

No 
Komentar dan saran Perbaikan 

1. 
Gambar yang dikutip dari buku 

harus dituliskan sumber 

bacaannya, atau daftar pustaka 

Gambar yang dikutip dari 

buku sudah dituliskan sumber 

bacaannya, atau daftar pustaka 

2. 
Gambar disesuaikan dengan skala 

pola yang dibuat 

Gambar sudah disesuaikan 

dengan skala pola  yang dibuat 

3. 
Penempatan gambar dan uraian  

di usahakan satu halaman 

Penempatan gambar dan 

uraian sudah satu halaman 

4. 
Urutan langkah kerja dan tertib 

kerja disesuaikan 

Urutan langkah kerja dan 

tertib kerja sudah disesuaikan 

5. 
Pembahasan Pola ada pada 

langkah sebelum materi 

rancangan bahan dan harga 

Pembahasan Pola sudah 

disesuaikan, ada pada langkah 

sebelum materi rancangan 

bahan dan harga 

6. 
Pembahasan Rancangan bahan 

disusun setelah materi tentang 

pola rok 

Pembahasan Rancangan bahan 

sudah disusun setelah materi 

tentang pola rok 

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2015 
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Tabel 4.4 Penilaian Ahli Materi 

No Aspek Rata-rata Kriteria 

1. Isi dan Materi 82,95 Sangat Baik 

2. Kemanfaatan 85,42 Sangat Baik 

3. Bahasa  85 Sangat Baik 

 Rata-rata 84,46 Sangat Baik 

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2015 

  Tabel 4.4 memaparkan skor penilaian dari ahli materi yaitu guru produktif 

SMK Negeri 1 Kota Tegal dan Dosen TJP Busana dengan skor rata-rata 84,46 dan 

termasuk dalam kategori Sangat Baik. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 9, halaman 164. 

  Penilaian keseluruhan dari ahli media maupun materi menyatakan bahwa 

media dapat digunakan dengan revisi. Setelah desain LKS dan materi LKS sesuai 

dengan saran para ahli, maka LKS tersebut siap untuk digunakan.  

4.1.3 Analisis Deskripsi Data Pre test dan Post test 

Deskripsi data berfungsi untuk menggambarkan data yang telah 

dikumpulkan dari sumber data di lapangan. Penelitian ini menggunakan subyek 

siswa kelas XI Busana Butik 2 SMK N 1 Tegal. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektivitas LKS dalam Mata Pelajaran Pembuatan Pola dengan 

materi pokok pembuatan rok lipit hadap. 
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Deskripsi data hasil akhir kemampuan pembelajaran Pembuatan rok lipit 

hadap pada siswa kelas XI Busana Butik 2 di SMK Negeri 1 Tegal  tahun 

2014/2015 pada eksperimen tersebut dapat disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Deskripsi Data Hasil Pre test dan Post test 

Data Statistik Pre test Post test 

Jumlah  1513 2056 

Rata-rata 58,18 79,08 

Varians  65,82 37,66 

Standar deviasi 8,11 6,14 

Nilai maksimal 72 91 

Nilai minimal 44 69 

Sumber : Analisis data penelitian 2015 

Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata hasil Pre test sebesar 58,18 dengan nilai 

varians 65,82; nilai standar deviasi 8,11; nilai maksimal 72; nilai minimal 44 dari 

26 siswa. Rata-rata hasil Post test sebesar 79,08 dengan nilai varians 37,66; nilai 

standar deviasi 6,14; nilai maksimal 91; nilai minimal 69 dari 26 siswa.  

Hasil analisis deskriptif data ini menunjukkan  bahwa sesudah dilakukan 

pembelajaran pada kelas XI BB 2 yaitu: hasil post test (sesudah penggunaan LKS) 

lebih baik daripada hasil Pre test (sebelum menggunakan LKS).  
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Gambar 4.1 Hasil pre test dan post tes 

Pada gambar 4.1 dapat dilihat deskripsi data tersebut serta memperhatikan 

grafik, dapat dilihat bahwa rata-rata skor post test dan rata-rata skor pretest 

perbedaannya agak jauh. Akan tetapi, untuk melihat apakah perbedaan tersebut 

cukup berarti atau tidak maka akan dilakukan uji statistik. 

4.2 Analisis Data 

  Data hasil penelitian terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat data sebelum 

data dianalisis, dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat analisis yang 

digunakan adalah uji normalitas dengan menggunakan chi kuadrat, dan uji 

homogenitas. 

4.2.1 Uji Normalitas Data Pre tes 

Uji normalitas data digunakan mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Kenormalan data dapat dilihat dari uji chi kuadrat. 
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Apabila nilai chi kuadrat hitung lebih kecil dari chi kuadrat tabel dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Perhitungan normalitas data pre tes 

menggunakan stastik uji chi-kuadrat dengan rumus:  
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Rumus Chi-kuadrat (Sudjana, 2005: 273) 

Keterangan: 

𝜒2 = Chi kuadrat 

𝑂𝑖 = Frekuensi pengamatan 

𝐸𝑖 = Jumlah yang diharapkan 

𝑘  = Banyaknya kelas sampel  

α = 5% dengan dk (derajat kebebasan) = k-1=6-1 = 5 (Sudjana, 2005:273). 

Perhitungan analisis uji normalitas hasil pre tes pada eksperimen diperoleh X2
tabel 

= 11,070 dan X2
hitung = 4,036, karena 𝑋2

4,036 < 𝑋2
11,070 dengan X2

4,036 berada 

pada daerah penerimaan Ho dengan kata lain Ho diterima maka dapat 

disimpulkan bahwa data Pre tes berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 18, halaman 185. 

4.2.2 Uji Normalitas Data Post tes 

Uji normalitas data Post tes untuk mengetahui kenormalan data, dalam 

penelitian ini dihitung menggunakan uji chi kuadrat. Apabila nilai chi kuadrat 

hitung lebih kecil dari chi kuadrat tabel dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal 
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Perhitungan analisis uji normalitas hasil post tes diperoleh X2
tabel = 11,070 dan 

X2
hitung = 7,711 karena 𝑋2

7,711 < 𝑋2
11,070 maka X2

7,711 berada pada daerah 

penerimaan Ho dengan kata lain Ho diterima. Berdasarkan analisis uji normalitas 

hasil pre tes dan post tes diperoleh hasil Ho diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa data nilai pre tes dan post tes peserta didik berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18, 

halaman 186. 

4.2.3 Uji Homogenitas 

  Setelah diketahui bahwa data pre test dan post test berdistribusi normal, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas untuk mengetahui 

kesamaan varians antara skor pre test dan post tes. Uji homogenitas varians 

dengan menggunakan uji F, syarat data yang dianggap homogen jika Fhitug ≤ Ftabel. 

Tabel 4.6 Uji Homogenitas Data Pre tes dan Post test 

No DATA Fhitung Ftabel Kriteria 

1. Pre test 

1,748 1,955 

Homogen 

2. Post test Homogen 

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2015 

Hasil uji homogenitas seperti pada lampiran sesuai tabel diatas, diperoleh Fhitung = 

1,748. Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 26 – 1 = 25 diperoleh Ftabel =  

1,955, sehingga nilai Fhitung<Ftabel yang berarti bahwa data bersifat homogen. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18, halaman 188. 
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4.2.4 Uji Hipotesis 

4.2.4.1 Uji t 

Hasil uji hipotesis dihitung menggunakan uji-t. Hasil belajar siswa akan 

diketahui meningkat atau tidaknya dengan kriteria Ho ditolak apabila  thitung >ttabel.  

Hasil perhitungan uji-t dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

                     Tabel 4.7 hasil perhitungan uji-t data pre tes dan post tes 

Sumber variansi N Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Pre-tes 26 58,18 10,3306 2,060 Signifkan 

Post-tes 26 79,08 

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2015 

Tabel 4.7 diatas menunjukkan rata-rata data pre tes adalah 58,18 dan data post tes 

79,08 sehingga diperoleh thitung= 10,3306 sedangkan dengan taraf signifikan 

sebesar 5% dan dk 25 diperoleh ttabel = 2,060. Hal ini menunjukkan bahwa H0 

ditolak karena thitung >ttabel, dapat disimpulkan bahwa ada efektivitas pembelajaran 

menggunakan LKS pada Mata Pelajaran Pembuatan Pola kelas XI Busana Butik 

di SMK Negeri 1 Tegal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

18, halaman 192. 

4.2.5. Uji Gain Score 

  Uji rata-rata gain scores digunakan untuk mencari seberapa besar 

peningkatan dari data hasil pre tes dan post tes. Hasil dari perhitungan gain score 

(g) pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.8.  
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Tabel 4.8 Hasil Uji peningkatan skor rata-rata hasil pre tes dan post tes 

Data statistika Pre test Post tes Gain 

Rata-rata (%) 58,18 79,08 0,50 

Kriteria                                Sedang 

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2015 

Analisis dari perhitungan uji rata-rata gain score pre test dan post test 

diperoleh 0,50 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar tersebut 

termasuk dalam kategori sedang. 

 

Gambar 4.2 Nilai Gain Score 

Perbandingan nilai pre test dan post tes dapat dilihat bahwa nilai post test 

lebih tinggi dibandingkan nilai pre test, kemudian dapat dilihat juga hasil nilai uji 

rata-rata gainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya efektivitas 

penggunaaan LKS dikelas XI Busana Butik 2. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 18, halaman 194. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Proses pembuatan LKS  

Penilaian dari pembuatan LKS untuk peningkatkan hasil belajar Mata 

Pelajaran Pembuatan Pola dari validasi ahli media menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 71,98 dikriteria baik, dengan aspek penilaian meliputi: tampilan ; 81,25, 

isi dan materi; 66,67, kemanfaatan; 75, dan bahasa; 65. Penilaian ahli materi 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 84,46 dikriteria sangat baik, dengan aspek 

penilaian meliputi: isi dan materi 82,95, kemanfaatan; 85,42, bahasa; 85. 

Hasil penilaian ahli media dikriteria baik sedangkan pada penilaian materi 

dikriteria sangat baik, hal ini karena pada penilaian media masih ada aspek yang 

dinilai cukup sesuai diantaranya pada aspek bentuk dan ukuran LKS, ketepatan 

bahasa, dan struktur kejelasan kalimat. Hasil penilaian materi dalam kriteria 

sangat baik, hal ini dikarenakan isi dan materi yang ada di LKS sesuai dengan 

silabus dan petunjuk kerja yang dibuat sebagai penuntun dalam kegiatan 

praktikum dilengkapi dengan gambar sehingga memperjelas materi pembelajaran. 

4.3.2 Efektivitas Penggunaan LKS 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada efektivitas penggunaan LKS pada 

Mata Pelajaran Pembuatan Pola dengan Pokok bahasan pembuatan rok lipit 

hadap. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari hasil analisis uji-t yaitu thitung = 

10,3306  > ttabel = 2,060, berdasarkan data yang diperoleh hipotesis yang diajukan 

diterima. Hasil penelitian menunjukkan data yang signifikan, peningkatan hasil 

belajar dapat dilihat dari hasil rata-rata nilai pre test 58,18 dan rata-rata pada post 

test menjadi 79,08.  
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Peningkatan hasil belajar disebabkan karena kelebihan dari LKS, pada 

proses pembelajaran pembuatan rok lipit hadap di kelas XI Busana Butik 2 

dengan LKS siswa lebih mudah dalam memahami materi tentang pembuatan rok 

lipit hadap karena informasi dan urutan kegiatan disertakan dengan gambar 

sehingga siswa juga dapat mengetahui materi selanjutnya sebelum guru 

memberikan pengarahan. Setelah pembelajaran pembuatan rok lipit hadap selesai, 

siswa dapat mempelajari kembali secara mandiri dengan membaca dan 

memahami materi tentang pembuatan rok lipit hadap yang ada di dalam LKS.    

Kelebihan yang diperoleh dari penggunaan LKS untuk peningkatan hasil 

belajar Mata Pelajaran Pembuatan Pola di kelas XI Busana Butik 2 dapat 

disesuaikan dengan kelebihan bahan ajar menurut Azhar Arsyad (2011: 38) 

diantaranya: 

1. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing.  

2. Siswa dapat mengulang materi dalam LKS 

3. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman LKS dapat menambah daya tarik, 

serta dapat memperlancar pemahaman materi. 

4.3.3 Besar Efektivitas Penggunaan LKS 

Besarnya efektivitas penggunaan LKS pada pokok bahasan pembuatan rok 

lipit hadap ditunjukan dari pengujian gain score sebesar 0,50 menunjukkan 

besarnya efektivitas berada dalam kategori sedang.  

Peningkatan dengan kriteria sedang ditunjukkan dari nilai rata-rata tes 

teori saat pre tes yaitu 58,18 mengalami peningkatan 0,50, pada post test 79,08. 

Hal ini terjadi karena pembelajaran Mata Pelajaran Pembuatan Pola dengan materi 
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pokok pembuatan rok lipit hadap dilengkapi dengan bahan ajar LKS. LKS 

memuat tentang informasi yang berupa materi dan urutan kegiatan lengkap 

dengan gambar, sehingga pemberian LKS dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi dan melakukan kegiatan praktik pembuatan rok lipit hadap.  

Besar efektivitas LKS yang diperoleh tidak terbatas pada kategori sedang, 

karena besar efektivitas penggunaan LKS dapat diperoleh lebih besar lagi 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh di kelas XI Busana Butik 2 yaitu 0,50. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya efektivitas tersebut yaitu pada 

kemampuan siswa, sehingga apabila penerapan LKS dilakukan dikelas lain 

dengan kemampuan siswa yang lebih baik maka besar efektivitasnya akan lebih 

besar lagi dengan kemungkinan besar efektivitas yang diperoleh dalam kategori 

tinggi. 

4.3.4 Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini telah diupayakan dengan baik, namun tidak 

menutup kemungkinan terdapat keterbatasan antara lain: 

4.3.4.1   LKS pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap, tidak dapat digunakan 

untuk mata pelajaran lain. 

4.3.4.2   Penelitian ini hanya dilakukan untuk Mata Pelajaran Pembuatan pola 

dengan pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap pada siswa kelas XI Busana 

butik 2 SMK N 1 Tegal, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat  

digeneralisasikan dengan hasil penerapan disekolah lain dengan materi yang 

sama.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah adanya 

sebagai beriku: 

5.1.1 Proses pembuatan LKS untuk peningkatan hasil belajar Mata Pelajaran 

Pembuatan Pola melalui beberapa tahap, antara lain: disain produk, validasi 

disain, dan revisi disain. 

5.1.2 LKS efektif dalam peningkatan hasil belajar Pembuatan Pola dengan 

pokok bahasan pembuatan rok lipit hadap kelas XI Busana Butik 2 SMK Negeri 1 

Tegal. 

5.1.3 Besarnya efektivitas penggunaan LKS pada peningkatan hasil belajar Mata 

Pelajaran Pembuatan Pola dengan materi pokok pembuatan rok lipit hadap adalah 

0,50 atau dalam perhitungan gain masuk pada kategori sedang. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah: 

5.2.1 Pemanfaatan bahan ajar berupa LKS dapat digunakan pada Mata Pelajaran 

lain selain Mata pelajaran Pembuatan Pola, misalnya pada Disain Busana, maupun 

Mata Pelajaran yang berupa teori disesuaikan dengan bentuk dan tujuan 

penggunaan LKS. 

5.2.2 Pembiasaan pada siswa untuk disiplin dalam mengumpulkan tugas, 

sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama dalam penilaian hasil belajar. 
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SILABUS  MATA PELAJARAN  

PEMBUATAN POLA   

 

Satuan Pendidikan : SMK 

Kelas/Semester : XI / 3 

Kompensi Inti                       

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  ( gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai),  responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 

KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, dan procedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dalam  wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab phenomena 

dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah 

 
 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 

 

 

Lampiran 1 



68 

 

 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

1.1 Mensyukuri  

karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, 

melalui menjaga 

penampilan diri 

dan keseimbangan 

bentuk tubuh serta 

melestarikan 

keutuhan jiwa, 

raga manusia 

serta lingkungan 

kerja sebagai 

tindakan 

pengamalan 

menurut agama 

yang dianutnya. 

 Mengamati  

 Memperagakan dengan 

menggunakan dummy/boneka 

dan bahan belacu tentang dasar 

terjadinya pola dasar blus 

 Mengamati contoh jadi blus dari 

pola dasar konstruksi 

 Mengamati pola dasar blus yang 

sudah jadi 

Observasi 

Ceklist lembar 

pengamatan 

kegiatan 

demonstrasi, 

diskusi dan 

presentasi 

 

Tugas  

 Membuat pola 

blus secara 

konstruksi 

dengan beberapa 

ukuran yang 

berbeda 

 Membuat 

laporan hasil 

pembuatan pola 

blus  dengan 

ukuran panjang  

yang berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahan ajar dari    

guru 

2. Buku sumber 

yang relefan 

3. Informasi yang 

relefan dari 

berbagai sumber  

4. Contoh benda-

benda dan alat-

alat yang ada 

disekitar 

lingkungan 

belajar  

 

2.1 Menunjukkan 

perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, 

tanggung jawab, 

 Menanya  

 Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang 

pembuatan pola blus secara 

konstruksi 

Portofolio  

 Kliping 

pembuatan pola 

blus dengan 

berbagai ukuran 
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

peduli, santun, 

ramah 

lingkungan, 

gotong royong)  

dalam aktivitas 

sehari-hari 

sebagai wujud  

implementasi 

sikap dalam 

melakukan 

pekerjaan di 

bidang busana 

2.2 Menghargai  kerja 

individu dan 

kelompok dalam 

pembelajaran 

sehari-hari 

sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan 

pembelajaran  

dasar pola 

 

 Menanyakan kepada siswa 

tentang pengetahuan dan 

keterampilan apa yang mereka 

miliki tentang pola dasar blus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimen  

 Membuat pola dasar blus dalam 

bentuk laporan sesuai dengan 

yang didemonstrasikan 

 Membuat pola dasar blus 

dengan ukuran yang berbeda 

 Membuat pola dasar blus 

dengan ukuran panjang sampai 

tinggi panggul dan di bawah 

pinggang 

 

yang berbeda 

 Kliping macam-

macam pola blus 

dengan ukuran 

panjang yang 

berbeda 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 Praktik/unjuk 

kerja 

 Tes tertulis 

bentuk uraian 

dan/atau pilihan 

ganda 
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

3.1  Menjelaskan 

teknik  merubah 

pola blus sesuai 

desain 

 

 Merubah 

pola blus 

sesuai 

desain 

Asosiasi  

 Membuat pola dasar blus dari 

ukuran pola teman/orang lain 

 Membuat laporan hasil praktik 

pembuatan pola dasar blus 

 6  

4.1 Membuat  pola 

blus sesuai 

desain 

 Komunikasi  

 Memperagakan hasil pembuatan 

pola blus  

 Mempresentasikan pengalaman 

dalam membuat pola blus 

 

 12  

1.1  Mensyukuri  

karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, 

melalui menjaga 

dan melestarikan 

keutuhan jiwa, 

raga manusia 

serta lingkungan 

kerja sebagai 

tindakan 

pengamalan 

menurut agama 

yang dianutnya. 

 Merubah 

pola kemeja 

sesuai desain 

Mengamati  

 Memperagakan dengan 

menggunakan dummy/boneka dan 

bahan belacu tentang dasar 

terjadinya pola kemeja 

 Mengamati contoh kemeja yang 

sudah jadi  

 Mengamati contoh pola kemeja 

yang sudah  jadi 

 

Observasi 

Ceklist lembar 

pengamatan 

kegiatan 

demonstrasi, 

diskusi dan 

presentasi 

 

Tugas  

 Membuat pola 

kemeja secara 

konstruksi dengan 

beberapa ukuran 

yang berbeda 

 

 1. Bahan ajar dari    

guru 

2. Buku sumber 

yang relefan 

3. Informasi yang 

relefan dari 

berbagai sumber 

4. Contoh benda-

benda dan alat-

alat yang ada 

disekitar 

lingkungan 

belajar  
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

 Membuat 

laporan hasil 

pembuatan pola 

kemeja dengan 

ukuran panjang  

yang berbeda 

2.1  Menunjukkan 

perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli, santun, 

ramah 

lingkungan, 

gotong royong)  

dalam aktivitas 

sehari-hari 

sebagai wujud  

implementasi 

sikap dalam 

melakukan 

pekerjaan 

 

 

 Menanya  

 Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang 

pembuatan pola kemeja secara 

konstruksi 

 Menanyakan kepada siswa 

tentang pengetahuan dan 

keterampilan apa yang mereka 

miliki tentang pola kemeja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portofolio  

 Kliping 

pembuatan pola 

kemeja dengan 

berbagai ukuran 

yang berbeda 

 Kliping macam-

macam pola 

kemeja dengan 

ukuran panjang 

yang berbeda 

Tes 

 Praktik/unjuk 

Kerja 

 Tes tertulis 

bentuk uraian 

dan/atau pilihan 

ganda 
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

 

2.2   Menghargai  

kerja individu dan 

kelompok 

dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai 

wujud 

implementasimelaksa

nakan pembelajaran  

pembuatan pola 

 

Eksperimen  

 Membuat pola  kemeja 

 Membuat pola kemeja dengan 

ukuran yang berbeda 

 Membuat pola kemeja dengan 

desain yang berbeda 

 

3.11 Menjelaskan 

teknik  merubah pola 

kemeja sesuai desain 

 

 Asosiasi  

 Saling menilai hasil pekerjaan 

teman baik kelompok maupun 

individu 

 Membuat laporan hasil praktik 

pembuatan pola kemeja 

 6  

4.11  Membuat  pola 

kemeja sesuai desain 

 Komunikasi  

 Memperagakan hasil 

pembuatan pola kemeja 

 Mempresentasikan pengalaman 

dalam membuat pola kemeja 

 12  

1.1  Mensyukuri  

karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, melalui 

 Teknik 

pembuatan 

sampel rok 

Mengamati  

 Mengamati desain produksi 

dua sebagai pedoman dalam 

Observasi 

Ceklist lembar 

pengamatan 

 1. Bahan ajar dari    

guru 

 2. Buku sumber 
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

menjaga dan 

melestarikan 

keutuhan jiwa, raga 

manusia serta 

lingkungan kerja 

sebagai tindakan 

pengamalan menurut 

agama yang 

dianutnya. 

pembuatan sampel 

 Memperagakan sampel rok 

dengan menggunakan 

dummy/boneka  

 Mengamati contoh sampel rok 

yang sudah jadi  

 

kegiatan 

demonstrasi, 

diskusi dan 

presentasi 

 

Tugas  

 Membuat desain 

kerja yang sesuai 

dengan sampel 

yang dibuat 

 Membuat sampel 

rok dengan ukuran 

standar 

 Membuat 

laporan hasil 

pembuatan sampel 

rok  

yang relefan 

 3. Informasi yang 

relefan dari 

berbagai sumber  

 4. Contoh benda-

benda dan alat-alat 

yang ada disekitar 

lingkungan belajar  

 

2.1  Menunjukkan 

perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong 

royong)  dalam 

aktivitas sehari-hari 

 Menanya  

 Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang 

desain produksi dua 

 Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang 

materi pembuatan sampel 

 Menanyakan kepada siswa 

tentang pengetahuan dan 

Portofolio  

 Kliping desain 

kerja 2 

 Kliping 

pembuatan pola rok 

dengan ukuran 

standar  

 Kliping macam-

macam pola rok 
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

sebagai wujud  

implementasi sikap 

dalam melakukan 

pekerjaan 

2.2   Menghargai  

kerja individu dan 

kelompok 

dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai 

wujud 

implementasimelaksa

nakan pembelajaran  

pembuatan pola 

keterampilan apa yang mereka 

miliki tentang pembuatan sampel 

 

 

 

 

 

 

Eksperimen  

 Membuat sampel roksesuai 

desain 

 Membuat sampel rokdengan 

desain yang berbeda 

 

ukuran standar 

dengan ukuran 

panjang yang 

berbeda 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 Praktik/unjuk 

kerja 

 Tes tertulis 

bentuk uraian 

dan/atau pilihan 

ganda 

3.12  Menjelaskan 

teknik pembuatan 

sampel rok 

 Asosiasi  

 Saling menilai hasil pekerjaan 

teman baik kelompok maupun 

individu 

 Membuat laporan hasil 

pembuatan sampel rok 

 4  
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

4.12  Membuat 

sampel(sample 

making) rok 

 Pembuatan 

sampel rok 

Komunikasi  

 Memperagakan hasil pembuatan 

sampel rok  

 Mempresentasikan pengalaman 

dalam membuat sampel rok  

 12  

1.1 M

e

n

s

y

u

k

u

r

i

  

k

a

r

a

k 

 Teknik 

pembuatan 

sampel blus 

Mengamati  

 Mengamati desain produksi dua 

sebagai pedoman dalam 

pembuatan sampel blus 

 Memperagakan sampel blus 

dengan menggunakan 

dummy/boneka  

 Mengamati contoh sampel blus 

yang sudah jadi  

 

Observasi 

Ceklist lembar 

pengamatan 

kegiatan 

demonstrasi, 

diskusi dan 

presentasi 

 

Tugas  

 Membuat desain 

kerja yang sesuai 

dengan sampel 

yang dibuat 

 Membuat 

sampel blus dengan 

ukuran standar 

 Membuat 

laporan hasil 

pembuatan sampel 

blus 

 

 1. Bahan ajar dari    

guru 

 2. Buku sumber 

yang relefan 

 3. Informasi yang 

relefan dari 

berbagai sumber  

 4. Contoh benda-

benda dan alat-alat 

yang ada disekitar 

lingkungan belajar  
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

2.1  Menunjukkan 

perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong 

royong)  dalam 

aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  

implementasi sikap 

dalam melakukan 

pekerjaan 

2.2  Menghargai  

kerja individu dan 

kelompok 

dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai 

wujud 

implementasimelaksa

nakan pembelajaran  

pembuatan pola 

 

 

 Pembuatan 

sampel blus 

Menanya  

 Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang 

desain produksi dua blus  

 Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang 

materi pembuatan sampel blus 

 Menanyakan kepada siswa 

tentang pengetahuan dan 

keterampilan apa yang mereka 

miliki tentang pembuatan sampel 

blus 

 

 

 

 

 

Eksperimen  

 Membuat sampel blus sesuai 

desain 

 Membuat sampel blus dengan 

desain yang berbeda 

 

Portofolio  

 Kliping desain 

kerja 2 

 Kliping 

pembuatan pola 

blus dengan ukuran 

standar  

 Kliping macam-

macam pola blus 

ukuran standar 

dengan ukuran 

panjang yang 

berbeda 

 

 

 

 

Tes 

 Praktik/unjuk 

kerja 

 Tes tertulis 

bentuk uraian 

dan/atau pilihan 

ganda 
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 

PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

3.13 Menjelaskan 

teknik pembuatan 

sampel blus  

 Asosiasi  

 Saling menilai hasil pekerjaan 

teman baik kelompok maupun 

individu 

 Membuat laporan hasil 

pembuatan sampel blus 

 4  

4.13 Membuat 

sampel(sample 

making) blus 

 Komunikasi  

 Memperagakan hasil 

pembuatan sampel blus 

 Mempresentasikan pengalaman 

dalam membuat sampel blus  

 16  

    72 jam 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  : SMK NEGERI 1 TEGAL 

Kelas/semester  : XI/ 3 

Mata Pelajaran  : Pembuatan Pola 

Program studi keahlian : Busana Butik 

Tema    : Teknik Pembuatan Rok Lipit Hadap 

Pertemuan Ke-  : 1,2,3  

Alokasi Waktu  : 4 jam @45 menit (3 x Pertemuan) 

KKM    : 75 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama,toleran, damai), responsif dan proaktif dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta menerapkan 

pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri bertindak secara 

efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan 

langsung.  

 

 

Lampiram 2 
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B. Kompetensi Dasar 

1.1 Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui menjaga dan 

melestarikan keutuhan jiwa, raga manusia serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut agama yang dianutnya. 

2.1 Menunjukkan perilaku amaliah (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, gotong royong) dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan pekerjaan. 

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 

sebagai wujud implementasi melaksanakan pembelajaran pembuatan pola. 

3.1.3    Menjelaskan teknik pembuatan sampel rok. 

4.1.2    Membuat sampel (sample making) rok. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi pengertian rok lipit hadap dengan benar. 

Menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan rok lipit 

hadap 

2. Mengetahui cara mengambil ukuran rok 

3. Mengetahui cara membuat pola dasar dan mengubah pola rok lipit hadap 

4. Menyebutkan bagian-bagian pola dari rok lipit hadap 

5. Mengetahui cara membuat rancangan bahan dan harga 

6. Mengetahui tertib kerja pembuatan rok lipit hadap. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi pengertian rok lipit hadap dengan benar. 

2. Menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan rok lipit  

hadap 

3. Mengetahui cara mengambil ukuran rok 

4. Mengetahui cara membuat pola dasar dan mengubah pola rok lipit hadap 

5. Menyebutkan bagian-bagian pola dari rok lipit hadap 

6. Mengetahui cara membuat rancangan bahan dan harga 

7. Mengetahui tertib kerja pembuatan rok lipit hadap 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Pre tes  

2. Pengertian rok lipit hadap 

3. Alat dan bahan untuk membuat rok lipit hadap 

4. Cara mengambil ukuran rok 

5. Membuat pola rok dasar 

6. Mengubah pola rok 

7. Membuat rancangan bahan dan harga 

8. Tertib kerja pembuatan rok lipit hadap 

9. Membuat rok lipit hadap    

10. Post test          

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran :   Model Pembelajaran Langsung (MPL) 

2. Metode pembelajaran : Ceramah, Demostrasi, Tanya jawab, Diskusi,  

Penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Menyiapkan  secara fisik dan psikis 

 Guru memberi salam 

 Guru melakukan presensi siswa 

2. Siswa menjawab salam guru, berdoa, meng-

kondisikan siap belajar 

3. Siswa menyimak informasi yang disampaikan 

guru berupa: 

 Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 Garis besar materi pembelajaran 

 Model pembelajaran, media, dan bahan ajar  

yang digunakan 

 Petunjuk penggunaan LKS 

15 menit 
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4. Guru menyampaikan secara singkat tentang    

pelaksanaan pembelajaran dengan bahan ajar 

LKS 

Inti  Mengamati 

1. Siswa melakukan pengamatan dengan cara 

membaca dan mengamati contoh gambar rok 

pada LKS 

2. Memperhatikan dan mencatat penjelasan 

singkat yang di sajikan oleh guru tentang materi 

teknik pembuatan rok  

Menanya  

1. Siswa bertanya tentang desain rok yang akan 

dibuat 

2. Siswa bertanya tentang materi pembuatan rok 

3. Menanyakan kepada siswa tentang pengetahuan 

dan keterampilan apa yang mereka miliki 

tentang pembuatan  rok 

Mencoba   

1. Siswa secara kelompok mempraktikkan  

membuat rok dengan disain yang sudah 

ditentukan 

2. Siswa mempraktikkan membuat rok sesuai 

dengan tertib kerja pembuatan rok yang ada 

didalam LKS 

Mengomunikasikan  

1. Siswa Melakukan konsultasi dengan guru dalam 

proses pembelajaran  

2. Mengevaluasi hasil pembelajaran  

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

90 menit 

 

 

20 menit 

Penutup 1. Guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

15 menit 
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2. Guru menginformasikan materi yang akan 

datang 

3. Mengakhiri pembelajaran 

 

Pertemuan ke-2 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Menyiapkan  secara fisik dan psikis 

 Guru memberi salam 

 Guru melakukan presensi siswa 

2. Siswa menjawab salam guru, berdoa, meng-

kondisikan siap belajar 

3. Siswa menyimak informasi yang disampaikan 

guru berupa: 

 Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 Garis besar materi pembelajaran 

 Model pembelajaran, media, dan bahan ajar  

yang digunakan 

 Petunjuk penggunaan LKS 

4. Guru menyampaikan secara singkat tentang    

pelaksanaan pembelajaran dengan bahan ajar LKS 

15 menit 

Inti  Mengamati 

1. Siswa melakukan pengamatan dengan cara 

membaca dan mengamati contoh gambar rok 

pada LKS 

2. Memperhatikan dan mencatat penjelasan 

singkat yang di sajikan oleh guru tentang materi 

teknik pembuatan rok  

Menanya  

1. Siswa bertanya tentang desain rok yang akan 
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dibuat 

2. Siswa bertanya tentang materi pembuatan rok 

3. Menanyakan kepada siswa tentang pengetahuan 

dan keterampilan apa yang mereka miliki 

tentang pembuatan  rok 

Mencoba   

1. Siswa secara kelompok mempraktikkan  

membuat rok dengan disain yang sudah 

ditentukan 

2. Siswa mempraktikkan membuat rok sesuai 

dengan tertib kerja pembuatan rok yang ada 

didalam LKS 

Mengomunikasikan  

3. Siswa Melakukan konsultasi dengan guru dalam 

proses pembelajaran  

4. Mengevaluasi hasil pembelajaran  

 

 

 

 

 

150 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Guru menginformasikan materi yang akan 

datang 

3. Mengakhiri pembelajaran 

15 

menit 

 

Pertemuan ke-3 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Menyiapkan  secara fisik dan psikis 

 Guru memberi salam 

 Guru melakukan presensi siswa 

2. Siswa menjawab salam guru, berdoa, meng-

15 menit 



84 

 

 

 

kondisikan siap belajar 

3. Siswa menyimak informasi yang disampaikan 

guru berupa: 

 Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 Garis besar materi pembelajaran 

 Model pembelajaran, media, dan bahan ajar  

yang digunakan 

 Petunjuk penggunaan LKS 

4. Guru menyampaikan secara singkat tentang    

pelaksanaan pembelajaran dengan bahan ajar 

LKS 

Inti  Mengamati 

1. Siswa melakukan pengamatan dengan cara 

membaca dan mengamati contoh gambar rok 

pada LKS 

2. Memperhatikan dan mencatat penjelasan 

singkat yang di sajikan oleh guru tentang materi 

teknik pembuatan rok  

Menanya  

1. Siswa bertanya tentang desain rok yang akan 

dibuat 

2. Siswa bertanya tentang materi pembuatan rok 

3. Menanyakan kepada siswa tentang pengetahuan 

dan keterampilan apa yang mereka miliki 

tentang pembuatan  rok 

Mencoba   

1. Siswa secara kelompok mempraktikkan  

membuat rok dengan disain yang sudah 

ditentukan 

2. Siswa mempraktikkan membuat rok sesuai 

dengan tertib kerja pembuatan rok yang ada 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 menit 
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didalam LKS 

Mengomunikasikan  

1. Siswa Melakukan konsultasi dengan guru dalam 

proses pembelajaran  

2. Mengevaluasi hasil pembelajaran  

 

 

 

 

Penutup 1. Guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Guru menginformasikan materi yang akan 

datang 

3. Mengakhiri pembelajaran 

15 menit 

H. Alat dan Sumber 

1. Alat : LKS, Chart, peralatan menjahit 

2. Sumber belajar :  

- Bintang Elly Simanjuntak. t.th. Dasar-Dasar Pembuatan Pola. Jakarta: 

PPPG.    

- Erna Setyowati. 2006. Konstruksi Pola Busana Wanita. Semarang: 

UNNES. 

- Marwiyah. 2010. Dasar Busana. Semarang: UNNES 

- M.H Wancik.2003. BINA BUSANA BUKU 2. Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 

- M.H Wancik. 2003. BINA BUSANA BUKU IV. Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 

- M.H Wancik. 2004. BINA BUSANA BUKU I. Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 

- M.H Wancik. 2005. BINA BUSANA BUKU V. Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 
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                                                                            Tegal, Januari 2015 

Mengetahui  

Guru Pengampu I,                                              Guru Pengampu II 

 

 

 Aminah S.Pd                                                   Dra. Emi Pamardianti                                           

 Nip. 19770208 200604 2 021                           Nip.19560120 199830 2 002 

                                                    

                                      Kepala Sekolah 

 

 

                                                  Drs. Bejo, M.Pd 

                                                  NIP.1966070819951 2 1001  

 

  



87 

 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

EFEKTIFITAS LKS PADA HASIL BELAJAR MATA 

PELAJARAN PEMBUATAN POLA 

 

Variabel Sub Variabel Indikator 

Efektifitas  LKS (X) 

Lembar Kerja Siswa 

 

Disain cover 1) Desain cover menarik 

2) Bentuk dan ukuran bahan ajar sesuai 

3) Pemilihan jenis kertas tepat 

4) Penjilidan rapi dan kuat 

Aspek Isi dan Materi 1) Kesesuaian materi yang ada pada 

LKS sesuai dengan silabus 

2) Kesesuaian materi yang ada dalam 

LKS sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan  

3) Kebenaran materi dalam LKS 

4) Memuat pengetahuan sesuai dengan 

unit kompetensi 

5) Memuat keterampilan sesuai dengan 

unit kompetensi 

6) Kelengkapan materi 

7) Penyampaian materi diuraikan secara 

runtut 

8) Contoh dan non-contoh dalam LKS 

sesuai dengan aplikasi dilapangan 

9) Kesesuaian gambar yang ada di 

dalam LKS 

10) Materi yang disampaikan mudah 

dipahami 

11) Kejelasan Petunjuk kerja yang dibuat 

sebagai penuntun dalam kegiatan 

Lampiran 3 
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praktikum  

Aspek Kemanfaatan 

 

1) LKS menjadi bahan ajar yang 

bermanfaat untuk guru dan siswa 

2) Siswa lebih mandiri tanpa kehadiran 

guru 

3) Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran meningkat 

4) Penggunaan LKS ini memberikan 

motivasi belajar bagi siswa 

5) Penggunaan LKS ini mempermudah 

guru dalam penyampaian materi 

dalam kegiatan praktikum 

6) Keterangan yang ada pada LKS 

memperjelas materi pembelajaran. 

 Aspek Bahasa 1) Bahasa sesuai dengan karakteristik 

peserta didik 

2) Bahasa yang digunakan tepat 

3) Istilah yang digunakan sesuai 

4) Struktur penggunaan kalimat jelas 

5) Tingkat keterbacaan 

Hasil Belajar (Y) 

 

Kognitif  

Tes tertulis bentuk pilihan ganda  

Pengetahuan tentang 

teknik pembuatan 

rok lipit hadap 

1) Mengidentifikasi pengertian rok lipit 

hadap dengan benar. 

2) Menyebutkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan dalam pembuatan rok 

lipit hadap 

3) Mengetahui cara mengambil ukuran 

rok 

4) Mengetahui cara membuat pola 

dasar dan mengubah pola rok lipit 
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hadap 

5) Menyebutkan bagian-bagian pola 

dari rok lipit hadap 

6) Mengetahui cara membuat 

rancangan bahan dan harga 

7) Mengetahui tertib kerja pembuatan 

rok lipit hadap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afektif  (sikap) 

 

Sikap Spiritual 1) Berdo’a sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran 

2) Memberi salam sebelum dan sesudah  

menyampaikan pendapat/ presentasi 

Jujur 1) Tidak mencontek  pada saat 

mengerjakan ulangan 

2) Tidak menyalin pekerjaan teman 

Disiplin 1) Masuk kelas tepat waktu 

2) Tertib dalam mengikuti 

pembelajaran 

Tanggung jawab 1) Melaksanakan tugas dengan penuh 

tanggung jawab 

Responsif dan 

Proaktif 

1) Melaksanakan tanya jawab dengan 

teman atau guru 

2) Mencari solusi kesulitan belajar 

dengan kesadaran sendiri. 

Psikomotorik (Unjuk Kerja) 

Persiapan Kerja 1) Pakaian kerja 

2) Mendisain model 

3) Mengambil ukuran 

4) Membuat pola dasar dengan skala 

1:4 
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 5) Mengubah pola sesuai model skala 

1:4 

6) Merancang bahan dan harga 

7) Membuat tertib kerja 

8) Membuat pola skala 1:1 

9) Mempersiapkan alat dan bahan 

Proses 1) Meletakkan pola pada bahan 

2) Memotong bahan  

3) Memberi tanda-tanda pola pada kain 

4) Menjelujur tanda jahitan  

5) Teknik menjahit 

Hasil kerja 1) Kesesuaian dengan disain 

2) Teknik penyelesaian 

3) kebersihan,Kerapihan dan ketepatan 

ukuran. 

Sikap kerja 1) Menerapkan K3 

2) Kerjasama 

3)  Tanggungjawab 

Waktu Melaksanakan praktek sesuai dengan 

prosedur dan selesai sebelum waktu 

yang ditetapkan 
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KISI-KISI INSTRUMEN TEST 

PEMBUATAN ROK LIPIT HADAP 

JUDUL : EFEKTIFITAS LKS PADA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PEMBUATAN POLA 

 DI SMK NEGERI 1 TEGAL 

Variabel  Sub variabel Indikator  Sub indicator Jumlah 

item 

No.item 

1) Teknik 

Pembuatan 

sampel rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pengetahuan 

teknik pembuatan 

sampel rok lipit 

hadap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengetahuan rok lipit 

hadap 

 

 

Pengertian rok lipit hadap 5 1 

Penempatan lipit pada rok  2 

Bentuk rok lipit hadap 3 

Pemakaian rok lipit hadap 4 

Saku yang digunakan pada rok 

lipit hadap 

5 

2. Pengetahuan alat dan 

bahan pembuatan rok lipit 

hadap 

 

 

 

 

Alat yang dibutuhkan untuk 

membuat pola 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Alat yang dibutuhkan untuk 

membuat pola 

7 

Bahan yang diperlukan untuk 

membuat pola 

8 

Alat yang diperlukan untuk 9 

Lampiran 4 
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 membuat rok lipit hadap 

Bahan untuk membuat rok lipit 

hadap 

10 

Bahan untuk memindahkan 

tanda pada kain 

11 

3. Pengetahuan cara 

mengambil ukuran rok 

Fungsi dari pengambilan ukuran 5 

 

 

 

 

 

12 

Ukuran yang diperlukan untuk 

membuat rok 

13 

Mengukur lingkar pinggang 14 

Mengukur lingkar panggul. 15 

 Ukuran yang tidak dibutuhkan 

untuk membuat rok lipit hadap 

16 

4. Pengetahuan membuat 

pola dasar rok dan mengubah 

pola rok lipit hadap. 

Pengertian pola dasar 5 17 

Bagian pola dasar  18 

Ukuran lipit rok 19 

Penempatan lipit 20 

Fungsi tanda-tanda pada pola 21 

5. Pengetahuan bagian- Bagian-bagian pola rok lipit 8 22 
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bagian pola rok lipit hadap hadap 

Pengertian saku samping  23 

Penggunaan saku samping  24 

Penempatan saku samping  25 

Ukuran dalam saku samping 26 

Ukuran lubang saku samping 27 

Belahan ritsleting pada rok 28 

Tali ban pinggang 29 

6. Mengetahui cara membuat 

rancangan bahan dan harga 

 

Pengertian merancang bahan 6 

 

 

 

 

30 

Tujuan merancang bahan  31 

Alat dan bahan merancang 

bahan 

32 

Pengertian merancang harga 33 

Tujuan  merancang harga 34 

Merancang harga 35 

7. Mengetahui tertib kerja 

pembuatan rok lipit hadap 

8.  

Langkah kerja pembuatan rok 8 

 

 

 

36 

Pemasangan ritsleting pada rok 37 

Penyelesaian tiras pada saku 38 
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samping 

Penyelesaian kampuh sisi rok 39 

Pengertian ban pinggang 40 

Pelapis ban pinggang 41 

Pemasangan kancing kait  42 

Penyelesaian kelim bawah rok 43 
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Pedoman Penilaian Sikap (Afektif) 

 

Dilakukan melalui pengamatan selama proses pembelajaran, aspek yang dinilai meliputi : spiritual, jujur, disiplin, tanggung 

jawab, kerjasama,responsife dan proaktif. 

 Petunjuk penilaian 

Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sudah disediakan 

 Tabel penilaian sikap 

No NAMA SISWA 

KOMPONEN NILAI SIKAP 

SPIRITUAL JUJUR DISIPLIN 

TANGGUNG RESPONSIF 

Jumlah JAWAB DAN PROAKTIF 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1. ALNI FAZILAH       √       √       √       √       √ 20 

                                              

 

Keterangan Nilai Sikap 

Spiritual  

1) Berdo’a sebelum dan sesudah proses pembelajaran 

2) Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi  

Jujur  

Lampiran 5 
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1) Tidak mencontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas 

2) Membuat laporan dengan usaha sendiri tanpa menyalin pekerjaan teman lain 

Disiplin  

1) Hadir tepat waktu dalam proses pembelajaran 

2) Mengerjakan / mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan 

Tanggung jawab 

1) Melaksanakan tugas dengan baik 

2) Menjaga lingkungan kerja praktik 

Responsive dan proaktif 

1) Mencari solusi kesulitan belajar dengan kesadaran sendiri 

2) Melaksanakan Tanya jawab dengan teman atau guru 

 



97 

 

 

No. Komponen/Aspek 

yang dinilai 

Kriteria Skor 

1. Spiritual Apabila siswa selalu menunjukkan sikap 

sesuai aspek sikap spiritual dengan baik 

4 

Apabila siswa sering menunjukkan sikap 

sesuai aspek sikap spiritual  

3 

Apabila siswa kadang-kadang 

menunjukkan sikap sesuai aspek sikap 

spiritual dan sering tidak sesuai aspek 

sikap. 

2 

Apabila siswa tidak pernah menunjukkan 

sikap sesuai aspek sikap spiritual. 

1 

2. Jujur Apabila siswa selalu menunjukkan 2 aspek 

sikap jujur  

4 

Apabila siswa sering menunjukan 2 aspek 

sikap jujur 

3 

Apabila siswa menunjukkan 1 aspek sikap 

jujur 

2 

Apabila siswa tidak pernah menunjukkan  

aspek sikap jujur 

1 

3. Disiplin Apabila siswa selalu menunjukkan 2 aspek 

sikap disiplin 

4 

Apabila siswa sering menunjukkan  2 

aspek sikap disiplin 

3 

Apabila siswa menunjukkan  1 aspek sikap 

disiplin 

2 

Apabila siswa tidak pernah menunjukkan  

aspek sikap disiplin 

1 

4. Tanggung Jawab Apabila siswa selalu menunjukkan 2 aspek 

sikap tanggung jawab 

4 
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Apabila siswa sering menunjukkan 2 aspek 

sikap tanggung jawab 

3 

Apabila siswa menunjukkan 1 aspek sikap 

tanggung jawab 

2 

Apabila siswa tidak pernah menunjukkan 

aspek sikap tanggung jawab 

1 

5. Responsif dan Proaktif Apabila siswa selalu menunjukkan 2 aspek 

sikap  

4 

Apabila siswa sering menunjukkan 2 aspek 

sikap 

3 

Apabila siswa menunjukkan  1aspek sikap 2 

Apabila siswa tidak pernah menunjukkan 

aspek sikap responsive dan proaktif 

1 

 

 Petunjuk penskoran 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

                         Skor diperoleh   

    Skor maksimal 

 

  

x   100 = skor akhir 
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Pedoman Penilaian Unjuk Kerja (Psikomotorik) 

Materi pelajaran : Pembuatan Pola (Pembuatan Rok Lipit Hadap ) 

Alokasi waktu  : 4 x 45 menit  

      

Nama :                          No. Absen :                                Kelas : 

No Komponen/ Aspek yang dinilai Skor 

 
4 3 2 1 

Persiapan Kerja 

1.  Pakaian kerja 
    

2.  Mendisain model 
    

3.  Mengambil ukuran 
    

4.  Membuat pola dasar dengan skala 1:4 
    

5.  Mengubah pola sesuai model skala 1:4 
    

6.  Merancang bahan dan harga 
    

7.  Membuat tertib kerja 
    

8.  Membuat pola skala 1:1 
    

9.  Mempersiapkan bahan dan alat 
    

Proses 

10.  Meletakkan pola pada bahan 
    

11.  Memotong bahan 
    

12.  Memberi tanda-tanda pola pada kain 
    

13.  Menjelujur tanda jahitan 
    

14.  Teknik menjahit 
    

Hasil Kerja 

15.  
Kesesuaian dengan disain     

Lampiran 6 
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16.  Teknik penyelesaian 
    

17.  Kebersihan hasil pembuatan rok lipit hadap 
    

18.  Kerapihan hasil pembuatan rok lipit hadap 
    

19.  Ketepatan ukuran sesuai yang ditentukan 
    

20.  Pasen 
    

Sikap Kerja 

21.  Menerapkan K3  
    

22.  Kerjasama  
    

23.  Tanggung jawab 
    

Waktu  

24.  Ketepatan waktu praktik 
    

SKOR MAKSIMAL = 96 

 

Perhitungan Nilai Praktik (NP)   Nilai   = Skor diperoleh      x 100 = Skor akhir 

       

  

Skor maksimal 
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No Komponen /Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Skor 

Persiapan Kerja  

1. Pakaian kerja  Membawa dan memakai pakaian kerja 

sebelum guru memasuki kelas. 

4 

Memakai pakaian kerja setelah 

diperintah guru. 

3 

Membawa pakaian kerja, tetapi tidak 

dipakai. 

2 

Tidak menyiapkan pakaian kerja. 
1 

2. Mendisain model 

 

 

 

 

 

 

Disain busana sangat sesuai dengan 

gambar model yang ditentukan. 

4 

Disain busana sesuai dengan gambar 

model yang ditentukan. 

3 

Disain busana kurang sesuai dengan 

gambar model yang ditentukan. 

2 

Disain busana tidak sesuai dengan 

gambar model yang ditentukan. 

1 

3. Mengambil ukuran Ukuran yang diambil untuk pembuatan 

pola sangat tepat dan lengkap. 

4 

Ukuran yang diambil untuk pembuatan 

pola tepat dan lengkap. 

3 

Ukuran yang diambil untuk pembuatan 

pola cukup tepat dan lengkap. 

2 

Ukuran yang diambil untuk pembuatan 

pola kurang tepat dan lengkap. 

1 

4. 

 

Membuat pola dasar 

dengan skala 1:4 

Pola dasar yang dibuat sangat 

memperhatikan ketepatan ukuran, 

4 
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keluwesan dalam pembuatan garis-garis 

pada pola, dan pemakaian warna pada 

tanda-tanda pola. 

Pola dasar yang dibuat memperhatikan 

ketepatan ukuran, keluwesan dalam 

pembuatan garis-garis pola, tidak 

memakai warna pada tanda-tanda pola. 

3 

Pola dasar yang dibuat kurang  

memperhatikan ketepatan ukuran, 

keluwesan dalam pembuatan garis-garis 

pola dan pemakaian warna pada tanda-

tanda pola. 

2 

Pola dasar yang dibuat tidak 

memperhatikan ketepatan ukuran, 

keluwesan dalam pembuatan garis-garis 

pada pola dan pemakaian warna pada 

tanda-tanda pola. 

1 

5. Mengubah pola sesuai 

model skala 1:4 

Proses mengubah pola sangat sesuai 

dengan detail keseluruhan gambar 

model. 

4 

Proses mengubah pola sesuai dengan 

detail keseluruhan gambar model. 

3 

Proses mengubah pola kurang sesuai 

dengan detail keseluruhan gambar 

model. 

2 

Proses mengubah pola dilakukan tidak 

sesuai dengan detail keseluruhan 

gambar model. 

1 

6. 

 

Merancang bahan dan 

harga 

Siswa merancang bahan dan harga 

dengan memperhatikan kelengkapan 

4 
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  pola, arah serat kain dan meletakkan 

pola sesuai kebutuhan 

Siswa merancang bahan dan harga 

dengan memperhatikan kelengkapan 

pola, arah serat kain. 

3 

Siswa merancang bahan dan harga 

dengan memperhatikan arah serat kain. 

2 

Siswa merancang bahan dan harga tidak 

memperhatikan kelengkapan pola, arah 

serat kain dan meletakkan pola sesuai 

kebutuhan. 

1 

7. Membuat tertib kerja Pembuatan  lipit hadap sangat sesuai 

dengan tertib kerja. 

4 

Pembuatan  lipit hadap sesuai dengan 

tertib kerja. 

3 

Pembuatan  lipit hadap kurang sesuai 

dengan tertib kerja. 

2 

Pembuatan  lipit hadap tidak sesuai 

dengan tertib kerja. 

1 

8. Membuat pola skala 1:1 Pola ukuran 1 : 1 dibuat sangat sesuai 

dengan gambar model. 

4 

Pola ukuran 1 : 1 dibuat sesuai dengan 

gambar model. 

3 

Pola ukuran 1 : 1 dibuat kurang sesuai 

dengan gambar model. 

2 

Pola  ukuran 1 : 1 dibuat tidak sesuai 

dengan gambar model. 

1 

9. 

 

Mempersiapkan bahan 

dan alat 

Siswa  mempersiapkan bahan dan alat 

yang dipakai sangat lengkap dan tepat. 

4 
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Siswa  mempersiapkan bahan dan alat 

yang dipakai dengan lengkap. 

3 

Siswa  mempersiapkan bahan dan alat 

yang dipakai kurang lengkap dan tepat. 

2 

Siswa  mempersiapkan bahan dan alat 

yang dipakai tidak lengkap dan tepat. 

1 

Proses 

10. Meletakkan pola pada 

bahan 

 

Peletakan pola pada bahan sangat 

sesuai dengan rancangan bahan yang 

memperhatikan kelengkapan pola, arah 

serat kain dan meletakkan pola sesuai 

kebutuhan. 

4 

Peletakan pola pada bahan sesuai 

dengan rancangan  bahan yang 

memperhatikan kelengkapan pola, arah 

serat kain. 

3 

Peletakan pola pada bahan kurang 

sesuai dengan rancangan bahan yang 

memperhatikan arah serat. 

2 

Peletakan pola pada bahan tidak sesuai 

dengan rancangan bahan yang 

memperhatikan arah serat kain dan 

meletakkan pola sesuai kebutuhan. 

1 

11. 

 

 

 

 

Memotong bahan 

 

 

 

 

Pemotongan bahan diletakkan di atas 

meja potong dengan posisi rata, diatas 

bahan disematkan jarum pentul dan 

diberi tanda menurut pola. 

4 

Pemotongan bahan diletakkan di atas 

meja potong dengan posisi rata, diatas 

bahan disematkan jarum pentul dan 

3 
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tidak diberi tanda menurut pola. 

Pemotongan bahan diletakkan di atas 

meja potong dengan posisi rata, diatas 

bahan tidak disematkan jarum pentul 

dan tanda menurut pola. 

2 

Pemotongan bahan tidak diletakkan 

di atas meja potong, bahan tidak 

disemat dengan jarum pentul dan 

tidak diberi tanda menurut pola. 

1 

12. 

 

 

 

 

 

Memberi tanda-tanda pola 

pada kain 

Pemberian  tanda pada kain sangat 

tepat pada pola. 

4 

Pemberian tanda pada kain tepat 

pada pola. 

3 

Pemberian tanda pada kain kurang 

tepat pada pola 

2 

Pemberian  tanda pada kain tidak 

tepat pada pola. 

1 

13. Menjelujur tanda jahitan 
Menjelujur sangat tepat dan pada 

kampuh tidak geser. 

4 

Menjelujur kurang tepat dan pada 

kampuh geser kurang dari 2 mm. 

3 

Menjelujur kurang tepat dan pada 

kampuh geser 2 mm. 

2 

Menjelujur tidak tepat dan pada 

kampuh geser lebih dari 2 mm. 

1 

14. Teknik menjahit Teknik menjahit sangat sesuai dengan 

gambar model dan urutan tertib kerja 

4 

Teknik menjahit sesuai dengan gambar 

model dan urutan tertib kerja. 

3 
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Teknik menjahit kurang sesuai dengan 

gambar model dan urutan tertib kerja 

2 

Teknik menjahit tidak sesuai dengan 

gambar dan urutan tertib kerja. 

 

1 

Hasil  

15. Kesesuaian dengan disain 

 

Hasil akhir sangat sesuai dengan desain 

busana. 

4 

Hasil akhir sesuai dengan desain 

busana. 

3 

Hasil akhir kurang sesuai dengan disain 

busana. 

2 

Hasil akhir tidak sesuai dengan desain 

busana. 

1 

16. Teknik penyelesaian 

 

Penyelesaian busana menggunakan 

kampuh buka, bagian bawah 

menggunakan kelim tusuk flannel. 

4 

Penyelesaian busana menggunakan 

kampuh buka, bagian bawah  tidak 

menggunakan kelim tusuk flannel. 

3 

Penyelesaian busana tidak 

menggunakan kampuh buka, bagian 

bawah menggunakan kelim tusuk 

flannel. 

2 

Penyelesaian busana tidak 

menggunakan kampuh buka, bagian 

bawah tidak menggunakan kelim tusuk 

flannel. 

1 

17.    Kebersihan hasil 

pembuatan rok lipit hadap 

Hasil jahitan tidak ada noda, tidak ada 

tanda rader, sangat bersih dari sisa 

4 
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 benang dan kapur jahit. 

Hasil jahitan tidak ada noda, tidak ada 

tanda rader, ada sedikit sisa benang. 

3 

Hasil jahitan ada noda, ada sedikit 

tanda rader, bersih dari sisa benang. 

2 

Hasil jahitan ada noda, ada tanda rader, 

ada sedikit sisa benang. 

1 

18.  Kerapihan hasil 

pembuatan rok lipit hadap 

Teknik jahitan sangat tepat, teknik 

penyelesaian yang benar, halus, teliti, 

jarak posisi kanan dan kiri sama, 

setikan tidak loncat dan tanpa kerutan. 

4 

Teknik menjahit tepat, teknik 

penyelesaian yang benar, halus, cukup 

teliti, jarak posisi kanan dan kiri sama, 

setikan tidak loncat dan tanpa kerutan. 

3 

Teknik jahitan tepat, teknik 

penyelesaian yang benar, halus, kurang 

teliti, jarak posisi kanan dan kiri kurang 

sama, setikan agak loncat dan sedikit 

ada kerutan. 

2 

Teknik menjahit kurang tepat, teknik 

penyelesaian yang kurang benar, halus, 

jarak posisi kanan dan kiri kurang 

sama, setikan loncat dan ada kerutan. 

1 

19. Ketepatan ukuran sesuai 

yang ditentukan 

Ukuran hasil jadi rok sangat tepat 

dengan ukuran yang sudah ditentukan. 

4 

Ukuran hasil jadi rok kurang dari 1 cm 

dari ukuran yang ditentukan. 

3 

Ukuran hasil jadi rok kurang sesuai 2 

cm dari ukuran yang sudah ditentukan. 

2 
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Ukuran hasil jadi rok tidak sesuai lebih 

dari 2 cm dari ukuran yang ditentukan. 

1 

      

20. 

 

 

 

Pasen 

 

 

 

Ukuran hasil jadi sesuai dengan model 
4 

Ukuran hasil jadi cukup sesuai dengan 

model 

3 

Ukuran hasil jadi kurang sesuai dengan 

model 

2 

Ukuran hasil jadi tidak sesuai dengan 

model 

1 

Sikap Kerja 

21. Menerapkan K3 Siswa memakai alas kaki disaat 

menjahit, siswa mematikan mesin 

setelah selesai dipakai. 

4 

Siswa tidak memakai alas kaki disaat 

menjahit, siswa mematikan mesin 

setelah selesai dipakai. 

3 

Siswa memakai alas kaki disaat 

menjahit, siswa tidak mematikan mesin 

setelah selesai dipakai. 

2 

Siswa tidak memakai alas kaki disaat 

menjahit, siswa tidak mematikan mesin 

setelah selesai dipakai. 

1 

22. Kerjasama Siswa dapat bekerjasama didalam 

kelompok dengan sangat baik. 

4 

Siswa  dapat bekerjasama di dalam 

kelompok dengan  baik. 

3 

Siswa dapat saling bekerjasama  

didalam kelompok dengan cukup baik. 

2 

Siswa tidak dapat bekerjasama dengan 

anggota kelompok / individual. 

1 



109 

 

 

23. Tanggung jawab Siswa sangat bertanggung jawab 
4 

Siswa bertanggung jawab 
3 

Siswa kurang bertanggung jawab 
2 

Siswa tidak bertanggung jawab 
1 

Waktu  

24. Ketepatan waktu praktik Siswa menyelesaikan pembuatan 

busana sangat cepat dan tepat sebelum 

waktu yang telah ditentukan. 

4 

Siswa menyelesaiakan pembuatan 

busana sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

3 

Siswa menyelesaikan pembuatan 

busana kurang dari  30 menit setelah 

waktu yang ditentukan. 

2 

Siswa menyelesaikan pembuatan 

busana lebih dari 30 menit dari waktu 

yang telah ditentukan. 

1 

                                                                Tegal, Januari 2015 

Mengetahui  

Guru Pengampu I,                                     Guru Pengampu II 

 

 Aminah, S.Pd                                           Dra. Emi Pamardianti                                          

 NIP. 19770208 200604 2 021                    NIP.19560120 199830 2 002 

                                Kepala Sekolah 

 

                               Drs. Bejo, M.Pd 

                               NIP.1966070819951 2 1001  
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“Selamat Belajar dan Semoga Sukses” 

  

 

KATA PENGANTAR 

 

Atas limpahan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, penulis 

dapat menyelesaikan Bahan Ajar (LKS dan Rangkuman Materi). Tersusunnya 

buku ini bertujuan untuk membantu para guru dan siswa menjadi aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan sehingga mampu mencapai keberhasilan. 

Tema “Pembuatan Sampel Rok Lipit hadap” ini merupakan tema dari 

praktikum pembuatan pola yang di bahas dalam LKS, sehingga dapat 

membantu siswa lebih mudah dalam melakukan kegiatan praktik pembuatan 

rok lipit hadap. LKS ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian 

siswa dalam melaksanakan kegiatan praktik. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan LKS petunjuk 

praktikum ini masih belum sempurna. Segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun akan diterima demi perbaikan LKS  ini. Penyusun berharap 

semoga LKS ini bisa berguna sebagai penunjang pembelajaran pembuatan 

pola . 

Semarang,  Oktober 2014 

 

Penyusun 
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Petunjuk Penggunaan LKS 

 

 

LKS 

 

1. Tulislah identitas  pada kolom sampul yang telah disediakan. 

2. Baca secara cermat sebelum anda mengerjakan tugas 

3. Bertanyalah pada guru jika ada kata-kata, soal dan gambar yang kurang  

dimengerti. 

4. Gunakanlah waktu yang diberikan oleh guru untuk melakukan praktik 

sebaik-baiknya. 

5. Kumpulkan tugas tepat waktu, maksimal satu minggu setelah penugasan 

diberikan. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagi Guru 

1. Berilah motivasi dan apersepsi untuk siswa sebelum pembelajaran dimulai. 

2. Informasikan tentang bagaimana cara menggunakan LKS, metode pembelajaran, 

tujuan pembelajaran dan waktu yang diperlukan untuk diskusi. 

3. Berilah bimbingan kepada siswa saat siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

isi LKS. 

4. Catatlah kemajuan setiap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

5. Berikanlah umpan balik untuk siswa maupun kelompok yang telah memiliki 

kinerja yang baik dalam melakukan diskusi 

Bagi Siswa 

Pembuatan Pola 
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Standar kompetensi, kompetensi dasar 

dan Indikator 

 

 

i dasar 

 

 

 

 

a) Standar Kompetensi 

 Teknik Pembuatan Sampel Rok 

b) Kompetensi Dasar 

1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui menjaga dan 

melestarikan keutuhan jiwa, raga manusia serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku amaliah (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, gotong royong) dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan pekerjaan. 

3. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 

sebagai wujud implementasi melaksanakan pembelajaran pembuatan pola. 

4. Menjelaskan teknik pembuatan sampel rok. 

5. Membuat sampel (sample making) rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   Indikator  

1) Mengidentifikasi pengertian rok lipit hadap dengan benar. 

2) Menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan rok lipit 

hadap 

3) Mengetahui cara mengambil ukuran rok 

4) Mengetahui cara membuat pola dasar dan mengubah pola rok lipit hadap 

5) Menyebutkan bagian-bagian pola dari rok lipit hadap 

6) Mengetahui cara membuat rancangan bahan dan harga 

7) Mengetahui tertib kerja pembuatan rok lipit hadap 
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Ringkasan Materi 

PADA ROK 

 

 

A. PENGERTIAN ROK LIPIT HADAP 

 Lipit hadap adalah dua lipit pipih yang berhadapan. Letak lipit ini bervariasi, 

antara lain pada tengah muka, tengah belakang, sebelah kiri bagian muka, kanan 

bagian muka dan belakang, atau disekeliling rok. Pada umumnya model rok ini 

dapat digunakan untuk pasangan baju kurung.  

 Rok Lipit hadap yang dibuat untuk busana sekolah dapat juga dibuat dengan 

bentuk dua lajur yaitu terdiri dari dua lipit hadap pada sisi kanan dan kiri rok 

bagian depan. Rok ini biasanya di buat pada rok osis atau rok pramuka pada SMP 

dan SMU. Sedangkan Saku yang sering digunakan untuk rok lipit hadap yaitu 

saku samping. 

B. ALAT DAN BAHAN  

 Alat untuk membuat pola: 

 Gunting kertas 

 Penggaris panggul, penggaris lurus 

 Meteran, skala 

 Alat tulis (pensil hitam, pensil merah, pensil biru, penghapus) 

 Bahan untuk membuat pola 

 Buku pola atau buku kostum 

 Kertas roti/kertas coklat 

 Kertas dorslag 

 Lem  

 Alat untuk membuat rok lipit hadap 

 Gunting kain 

 Kapur jahit 

 Penggaris lurus, penggaris panggul 

 Meteran  

 Rader  

 Karbon jahit 

Pembuatan Pola 
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 Bahan untuk membuat rok lipit hadap 

 Kain utama 

 Kain keras 

 Benang jahit 

 Retsleting 

 Hak kait 

C. CARA MENGAMBIL UKURAN ROK 

 Ukuran yang diperlukan antara lain: 

1) Lingkar pinggang = Diukur mengelilingi pinggang pas 

                                 dahulu, kemudian ditambah 1 cm. 

                                     

 

2) Tinggi panggul = Diukur dari bawah ban pinggang  

                                 sampai batas panggul terbesar. 

 

                                         

3) Lingkar pinggul  = Diukur sekeliling bagian pinggul 

                                 yang terbesar, kurang lebih 20 cm  

                                 dibawah pinggang diukur pas 

                                 dahulu kemudian ditambah 4 cm 

4) Panjang rok        = Diukur dari batas ikat pinggang  

                                sampai kebawah sesuai panjang 

                                rok yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Pola 



118 

 

 

D.  MEMBUAT POLA DASAR ROK 

Ukuran yang digunakan :  

1. Lingkar pinggang  =  64 cm 

2. Tinggi panggul      =  17 cm 

3. Lingkar pinggul    =  90 cm 

4. Panjang rok     =  57 cm 

 

POLA DASAR ROK SISTEM PRAKTIS 

Skala 1/8 

 

 

Gbr 12. Pola dasar rok 

 

KETERANGAN 

Pola bagian muka : 

A-B =  Panjang rok. Buatlah garis tegak A sampai B = 57 cm. 

A-C =  Lingkar pinggang 64 : 4+1+ 3 (kup) = 20 cm. Naikan 1 cm = C1 dan  

              garislah sampai A. 

D-C =  Ukuran A-C 20 : 2 =10 cm. 

D-E =  D ada ditengah A-C. Buatlah garis tegak D-E = 12 cm Panjang kupnat. 

Pembuatan Pola 
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F-G =  Untuk jahitan kupnat 3 cm. F-D (1,5 cm) + D-G (1,5). Hubungkan F 

              sampai E dan G. 

A-H =  Ukuran tinggi panggul = 17 cm boleh lebih atau kurang. 

H-I =  Lingkar pinggul 90 dibagi 4, ditambah 1 cm = 23,5 cm. Garislah bentuk  

              pinggul sampai C1 yang sudah dinaikkan.  

B-J =  H-I = 23,5 cm. Hubungkan J-B dan J-I 

J-T =  4 cm 

T-T1 =  1,5 cm 

 

Pola bagian belakang : 

A-B =  Panjang rok. Buatlah garis tegak A sampai B= 57 cm. 

A-C =  Lingkar pinggang 64 : 4-1+ 3 (kup) = 20 cm. Naikan 1 cm = C1 dan  

                      garislah sampai A. 

D-C =  Ukuran A-C 20 : 2 =10 cm. 

D-E =  D ada ditengah A-C. Buatlah garis tegak D-E = 12 cm Panjang kupnat. 

F-G =  Untuk jahitan kupnat 3 cm. F-D (1,5 cm) + D-G (1,5). Hubungkan F 

                      sampai E dan G. 

A-H =  Ukuran tinggi panggul = 17 cm boleh lebih atau kurang. 

H-I =  Lingkar pinggul 90 dibagi 4, dikurangi 1 cm = 21,5 cm. Garislah bentuk  

              pinggul sampai C1 yang sudah dinaikkan.  

B-J =  H-I = 21,5 cm. Hubungkan J-B dan J-I 

J-T =  4 cm 

T-T1 =  1,5 cm 

 

Cara menyiapkan kain untuk ban pinggang : 

 

Gbr.13 kain ban pinggang 

 

1 

2,5 
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P-R =  Lingkar pinggang ditambah 8 cm. panjang kain ban pinggang = 72 cm. 

P-Q =  R-S = Lebar kain ban pinggang = 10 cm. 

K-L =  Kain keras ban pinggang = 64 cm. 

K-O =  Tambahan kain keras untuk hak = 3 cm. 

K-M =  L-N = Lebar kain keras ban pinggang = 3,5 cm. 

 

 Pola saku dan tali ban pinggang: 

 
    

Gbr 14. Pola saku dan tali ban pinggang. 

Keterangan : 

A = Kantong saku samping  

B = Tali ban pinggang 

 

E.  MENGUBAH POLA ROK LIPIT HADAP 

Besar lipit sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya sekitar 8-10 cm. 

jika besar lipit yang di inginkan 8 cm maka untuk seluruh lipit dibutuhkan kain 8 

cm x 4 = 32 cm. jadi lipit kanan membutuhkan 16 cm dan lipit kiri membutuhkan 

16 cm juga. Lipit disusun berhadapan. Tengah muka diletakkan pada lipatan kain 

dan tengah belakang pada tepi kain. 

3 

B 

Pembuatan Pola 



121 

 

 

 

                                         

Gbr 15. Mengubah pola rok lipit hadap 

 

F.  MEMBUAT RANCANGAN BAHAN DAN  HARGA 

a)  Merancang bahan adalah mempersiapkan banyak keperluan bahan pokok dan 

bahan pembantu serta biaya pada pembuatan suatu pakaian. 

 Tujuan merancang bahan adalah: 

1) mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan 

2) menghindari pemborosan bahan dengan cara meletakkan pola secara tepat 

dan    efisien. 

3) menghindari kesalahan pada waktu meletakkan pola pada kain, letak pola 

harus sesuai dengan arah kain. 

 Langkah-langkah merancang bahan  

1) Siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat rancangan bahan 

yaitu: Penggaris, skala, pensil merah biru, pensil hitam, penghapus, lem 

kertas, gunting, kertas HVS, kertas dorslag, kertas coklat, dan dll. 

2) Membuat pola dasar dengan skala 1:4 dan mengubah sesuai model rok 

lipit hadap. Pada pola diberi   arah tanda serat kain pada TM dan TB. 

3) Pola yang sudah diubah digunting dan ditempel pada kertas coklat atau 

kertas pola sesuai arah serat dan tengah pola pada bahan. 

8            8 

7         7      2 
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4) Tempelkan potongan pola yang besar dulu baru potongan pola yang kecil 

5) Pada tepi pola yang ditempel diberi tambahan 2 cm untuk kampuh sisi, 4 

cm   kampuh bawah dan 1 cm kampuh pinggang. 

6) Beri keterangan panjang dan lebar kain yang digunakan 

b)  Rancangan harga artinya memperkirakan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk 

membuat busana atau pakaian dengan model tertentu. Semua keperluan 

banyaknya tiap-tiap jenis bahan serta harga bahan yang dibutuhkan diperkirakan 

dan dijumlah dengan cermat. 

 Tujuan merancang harga adalah : 

1) Mengetahui biaya yang dibutuhkan semua bahan dan barang perlengkapan 

dalam menjahit suatu pakaian. 

2) Menghindari pemborosan biaya dalam pembelian bahan dan perlengkapan 

busana. 

Contoh  Rancangan harga 

No. Nama barang Banyak barang Harga satuan/meter Jumlah harga 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kain utama 

Kain keras 

Benang jahit 

Biaya obras 

Kancing kait 

Retsleting  

1,25  Meter 

3,5 Cm 

1 Gulung 

1 Rok 

1 Pasang 

1 buah/17,5 cm 

Rp. 30.000,00/Meter           

Rp. 12.000,00/Meter 

Rp.   1.700,00 

Rp.   5.000,00/Rok    

Rp.      250,00/Pasang 

Rp.   1.500,00 

Rp. 37.500,00 

Rp.      420,00 

Rp.   1.700,00 

Rp.   5.000,00 

Rp.      250,00 

Rp.   1.500,00 

 Total    Rp. 46.370,00 
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MERANCANG BAHAN 

       Skala 1/ 8 

                 

 

 

Kain utama  

Panjang kain : 139 cm 

Lebar kain : 150 cm                           

Contoh 1 
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Kain utama  

Panjang kain : 105 cm 

Lebar kain : 150 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 2 
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Keterangan  

Pada contoh rancangan bahan no.1 penempatan pola sesuai dengan arah serat 

kain, akan  tetapi kain yang dibutuhkan banyak. Sedangkan pada contoh no.2  

lebih hemat kain, akan tetapi penempatan kain kurang sesuai dengan arah serat. 

                                  

 

Kain keras 

Panjang kain : 67 cm 

Lebar kain : 3,5 cm 

 

G. TERTIB KERJA PEMBUATAN   ROK LIPIT HADAP 

1. Mendesain rok lipit hadap 

2. Memilih bahan 

3. Pengambilan ukuran 

4. Pembuatan pola dasar  skala 1:4 

5. Mengubah pola sesuai model skala 1:4 

6. Merancang bahan dan harga 

7. Membuat tertib kerja 

8. Membuat pola skala 1:1 

9. Meletakan pola diatas bahan  

10. Menggunting pola 

 Setelah pola sudah di gunting, selanjutnya menggelar bahan sesuai arah 

serat. Letakan pola sesuai dengan rancangan bahan yang telah dibuat 

kemudian semat pola dan bahan menggunakan jarum pentul kalau tidak 

tindih dengan penindih.  

11. Memotong bahan sesuai pola 

 Pola yang sudah diletakkan diatas bahan tadi kemudian digunting, 

pengguntingan bahan dimulai dari pola yang paling besar terlebih dahulu 

baru pola yang kecil. 
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12. Memindahkan tanda-tanda pola  

 Setelah bahan dipotong, langkah selanjutnya memindahkan tanda pola 

langkah ini sangat mudah hanya saja tidak boleh tergeser antara pola dengan 

bahannya. Cara kerjanya masukkan kertas jiplak (karbon) di antara dua bahan 

yang sudah dipotong tadi, kemudian jalankan raider diatas kain yang diselipi 

karbon sesuai pola dan tidak boleh tergeser agar ukurannya tidak tergeser 

pula. 

13. Menjelujur bagian-bagian pola rok sebelum dijahit seperti : kupnat, lipit, dan 

sebagainya. 

14. Langkah-langkah menjahit : 

1) Jelujur kupnat depan dan belakang pada rok, kemudian jahit semua kupnat 

depan (x) dan belakang (y). Setrika semua kupnat sampai licin. 

 

 

Gbr 16.Menjahit kupnat depan dan belakang 

2) Jelujur garis lipit hadap, mulai dari garis bagian atas sampai bawah. Jelujur 

lalu jahit dengan mesin sampai batas yang akan terbuka (a). 

 

Gbr 17. rok lipit hadap 

x x y y 

a 

y x 

a 
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3) Setelah dijahit, pecah dan tekan lipit yang masih rapat (b) hingga pipih (c) dan 

otomatis lipit yang dijahit menjadi lipit yang berhadapan. Jika lipit sudah 

dikerjakan, setrika sampai licin. 

                                                          

Gbr 18.Rok lipit hadap bagian dalam 

4) Sematkan jarum pentul pada bagian kanan dan kiri lipit yang sudah dijahit tadi 

agar lipitnya tidak bergeser (d). 

5)  Tindas pada sisi kiri dan kanan jahitan lipit dari bagian luar (f), jahit sampai 

batas belahan kemudian jahit melintang (a).   

 

Gbr 19.Menjahit lipit 

Memasang ritsleting rok 

1) Satukan dan jahit 2 lembar rok belakang, bagian kanan dan kiri, jahit mulai 20 

cm dari atas tepat digaris tanda (c) sampai bawah (d). 

c 
a d

    

d 

d

    

d 
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Gbr 20.Menjahit rok belakang 

 

2) Pasang ritsleting pada bagian luar sebelah kiri (e), Kemudian lipat ke bagian 

dalam sesuai tanda lipatan, tindas tepat mengenai tanda (f).    

 

Gbr 21.Menjahit ritsleting 

3) Balik rok kemudian buat lipatan menutupi ritsleting pada garis yang ada, 

jelujur yang kokoh dan sukar lepas, kemudian tindas dengan mesin selebar 1,2 

cm (h). 

 

Gbr 22.Menjahit ritsleting 

 

c 

d 

e 

f 
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Membuat saku samping 

1) Beri tanda tempat lubang saku dikain rok (b) maupun di kain saku (a). 

                                           

                                    Gbr 23. Menandai lubang saku 

                                       (M.H Wancik.2003:17) 

Ukuran lubang saku selebar telapak tangan ditambah untuk kelonggaran 

sebanyak 2 cm, Ukuran dalamnya saku yang lebih tepat adalah Setinggi 

telapak tangan + 2 cm atau sesuai yang diinginkan. 

2) Letakkan kain saku disebelah luar (a), tepat dibawah kain rok di bagian muka. 

Jahit tepat pada garis yang sudah ada (b) sampai (c). kemudian potong 

kesamping 2 cm (d). 

                                  

                                   Gbr 24. Membuat saku samping 

 

 

 

 

 

 

 

a 

2 

a 

b 

     c 

d d 

muka 

d 
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3) Agkat kain saku (c)  sampai terbuka dan tindas dibagian tiras, setik 1 mm atau 

1 sepatu (e). 

                                            

                                   Gbr 25. Membuat saku samping 

4) Jahit bagian bawah saku kemudian diobras (d) . 

 

 

                                   Gbr 26. Membuat saku samping 

 

5) Satukan rok depan (x) dan belakang (y). kemudian Jahit rok dari atas (f) 

melewati samping lubang  saku (g) dan (h) lalu menuju ke tempat keliman (i) 

 

Gbr 27.Membuat saku samping 

muka 

c 

e 

d 

f 

h 

g 

h 

f 

i 

y 
x 

d
alam
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Menjahit sisi rok 

1) Jahit sisi rok belakang dengan sisi rok depan (l) 

2) Obras tiras kampuh samping kira-kanan atau lipat ½ cm lalu tindas dengan 

mesin. 

3) Setrika sambil membelah kampuh hingga terbuka dan licin (m). 

                       

                                        Gbr 28.Menjahit sisi rok 

                                         (M.H Wancik.2003:5) 

Menjahit tali di ban pinggang. 

1) Pola tali ban pinggang di jahit lurus mengikuti tanda, Kemudian balik hasil 

jahitannya. Setelah sudah dibalik, pipihkan biarkan jahitan berada di tengah 

dan jahit sisi-sisinya. 

 

Gbr 29. Menjahit tali ban pinggang 

2) Buka retsleting untuk mempermudah dalam pemasangan tali ban pinggang.    
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3) jahit  tali pada ujung rok bagian atas sesuai letak kupnat 

                                              

                                Gbr 30.menjahit tali ban pinggang. 

Membuat ban pinggang 

1) Letakkan kain keras yang sudah digunakan tepat pada garis yang sudah 

direncanakan (a). 

2) Jahit pinggir kain keras (b) sampai ke ujung. 

3) Lipat, lalu jahit pinggir kain pada pinggiran kain keras disebelah pinggir 

sampai ke ujung (c). sisihkan, hingga roknya selesai dijahit. 

 

 
Gbr 31.Membuat ban pinggang. 

(M.H Wancik.2003:4) 

Memasang ban pinggang 

1) Ukur pinggang rok, sesuaikan dengan ukuran pinggang yang sebenarnya. 

2) Pasang kain ban pinggang diatas pinggang rok (q), jelujur setelah benar 

letaknya, jahit dengan mesin. 

 

Gbr 32.Memasang ban pinggang. 

(M.H Wancik.2003:5-6) 
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3) Angkat kain ban pinggang yang sudah melekat pada ban pinggang rok (r), 

lipat keluar agar dapat dijahit ujungnya (s). 

4) Jahit ujung ban yang lebih disebelah kanan dan kiri. Untuk ban bagian atas, 

jahit rata dengan badan roknya (t), sedangkan untuk ban bagian bawah dibuat 

lebih 3 cm untuk tempat kancing kait/hak (u). 

 

Gbr 33.Memasang ban pinggang. 

(M.H Wancik.2003:5-6) 

5) Balik kain ban pinggang yang sudah menempel pada kain keras kedalam. 

Jelujur dari sebelah luar, hingga rapi dan mantap. Tindas dengan mesin 

dipinggir atas ban pinggang (v), atau terselip dipinggir bawah ban pinggang 

(w). 

 

             Gbr 34.Memasang ban pinggang. 

Menjahit tali ban pinggang bagian atas 

1)  Menjahit tali ban pinggang pada bagian atas ban pinggang (a). 

2)  Tindas melintang pada bagian ujung atas dan bawah tali ban pinggang (b) 

 

                          Gbr 35. Memasang tali ban pinggang. 

 

luar 

v 

w 

b 

a           b 
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Memasang kancing kait  

1) Pasang kancing kait dengan jarum tangan menggunakan tusuk feston. 

2) Kancing kait yang besar (yang mengait) dipasang di sebelah atas ban (d). 

Kancing kait yang kecil (yang dikait) dipasang disebelah bawah (e). 

  

                                          

                   Gbr 36.memasang kancing kait. 

     Penyelesaian  

1) Buat keliman bawah : obras tiras bawah kemudian jelujur (h)  

2) Kemudian baru ditusukkan jarum berbenang kearah kanan, diatas tepi yang 

bertiras. 

3) 0,5 cm mundur dan 0,75 cm tusuk kebawah, tusukkan pula jarum ke kanan. 

4) Selanjutnya mundur 0,5 cm, tusukkan lagi ke atas seperti tusukkan pertama. 

5) Demikian seterusnya, sekali tusukan kebawah, lalu mundur 0,5 cm (i) 

6) Perhatikan, ketika menarik benang jangan terlalu kencang. Usahakan agar 

pada bagian yang dikait dan ditusuk, hanya digunakkan sehelai benang saja. 

7) Tusuk flanel dilihat dari luar (j) 

 

Gbr 37.Membuat keliman bawah 

(M.H Wancik.2004:85) 

 

d 

e 
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8) Setrika Seluruh bagian rok.  

Hasil jadi rok lipit hadap 

 

Gbr 38. Hasil jadi rok lipit hadap bagian depan (a) dan belakang (b). 

 

  

b a 
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H.  Lembar Kerja Siswa 

1) Buatlah kelompok, maksimal 5 orang 

2) Membuat rok lipit hadap dengan ketentuan ukuran sebagai berikut: 

Lingkar pinggang =  66  cm 

Tinggi panggul =  18  cm 

Lingkar panggul =  94  cm 

Panjang rok  =  95  cm (diukur dari ban pinggang) 

3) Buatlah  laporan hasil pembuatan sampel rok lipit hadap berupa: Pola 

kecil, rancangan bahan,rancangan harga dan tertib kerja pembuatan rok 

lipit hadap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar kerja siswa      
    Mata pelajaran pembuatan 

pola 

Pembuatan Pola 



137 

 

 

 

No Komponen/ Aspek yang dinilai Skor 

4 3 2 1 

Persiapan Kerja 

1.  Pakaian kerja 
    

2.  Mendisain model 
    

3.  Mengambil ukuran 
    

4.  Membuat pola dasar dengan skala 1:4 
    

5.  Mengubah pola sesuai model skala 1:4 
    

6.  Merancang bahan dan harga 
    

7.  Membuat tertib kerja 
    

8.  Membuat pola skala 1:1 
    

9.  Mempersiapkan bahan dan alat 
    

Proses 

10.  
Meletakkan pola pada bahan     

11.  
Memotong bahan     

12.  
Memberi tanda-tanda pola pada kain     

13.  
Menjelujur tanda jahitan     

14.  
Teknik menjahit 

 

    

Hasil Kerja 

15.  Kesesuaian dengan disain 
    

16.  Teknik penyelesaian 
    

17.  Kebersihan hasil pembuatan rok lipit hadap 
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18.  Kerapihan hasil pembuatan rok lipit hadap 
    

19.  Ketepatan ukuran sesuai yang ditentukan 
    

Sikap Kerja 

20.  Menerapkan K3 
    

21.  Kerjasama 
    

22.  Tanggung jawab 
    

Waktu  

23.  Ketepatan waktu praktik 
    

SKOR MAKSIMAL = 92 

 

Perhitungan Nilai Praktik (NP) 

Nilai   = Skor diperoleh x 100 = Skor akhir 

              Skor maksimal 

                                                                Semarang,   Oktober 2014 

Penilai 1/Penilai 2/ *) 

*) Coret yang tidak perlu 
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KRITERIA PENILAIAN PRAKTEK (UNJUK KERJA) 

No Komponen /Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Skor 

Persiapan Kerja  

1. Pakaian kerja  Membawa dan memakai pakaian 

kerja sebelum guru memasuki 

kelas. 

4 

Memakai pakaian kerja setelah 

diperintah guru. 

3 

Membawa pakaian kerja, tetapi 

tidak dipakai. 

2 

Tidak menyiapkan pakaian kerja. 1 

2. Mendisain model 

 

 

 

 

 

 

Disain busana sangat sesuai dengan 

gambar model yang ditentukan. 

4 

Disain busana sesuai dengan 

gambar model yang ditentukan. 

3 

Disain busana kurang sesuai dengan 

gambar model yang ditentukan. 

2 

Disain busana tidak sesuai dengan 

gambar model yang ditentukan. 

1 

3. Mengambil ukuran Ukuran yang diambil untuk 

pembuatan pola sangat tepat dan 

lengkap. 

4 

Ukuran yang diambil untuk 

pembuatan pola tepat dan lengkap. 

3 

Ukuran yang diambil untuk 

pembuatan pola cukup tepat dan 

lengkap. 

2 

Ukuran yang diambil untuk 

pembuatan pola kurang tepat dan 

1 
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lengkap. 

4. Membuat pola dasar dengan 

skala 1:4 

Pola dasar yang dibuat sangat 

memperhatikan ketepatan ukuran, 

keluwesan dalam pembuatan garis-

garis pada pola, dan pemakaian 

warna pada tanda-tanda pola. 

4 

Pola dasar yang dibuat 

memperhatikan ketepatan ukuran, 

keluwesan dalam pembuatan garis-

garis pola, tidak memakai warna 

pada tanda-tanda pola. 

3 

Pola dasar yang dibuat kurang  

memperhatikan ketepatan ukuran, 

keluwesan dalam pembuatan garis-

garis pola dan pemakaian warna 

pada tanda-tanda pola. 

2 

Pola dasar yang dibuat tidak 

memperhatikan ketepatan ukuran, 

keluwesan dalam pembuatan garis-

garis pada pola dan pemakaian 

warna pada tanda-tanda pola. 

1 

5. Mengubah pola sesuai model 

skala 1:4 

Proses mengubah pola sangat sesuai 

dengan detail keseluruhan gambar 

model. 

4 

Proses mengubah pola sesuai 

dengan detail keseluruhan gambar 

model. 

3 

Proses mengubah pola kurang 

sesuai dengan detail keseluruhan 

gambar model. 

2 

Proses mengubah pola dilakukan 1 
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tidak sesuai dengan detail 

keseluruhan gambar model. 

6. Merancang bahan dan harga Siswa merancang bahan dan harga 

dengan memperhatikan 

kelengkapan pola, arah serat kain 

dan meletakkan pola sesuai 

kebutuhan 

4 

Siswa merancang bahan dan harga 

dengan memperhatikan 

kelengkapan pola, arah serat kain. 

3 

Siswa merancang bahan dan harga 

dengan memperhatikan arah serat 

kain. 

2 

Siswa merancang bahan dan harga 

tidak memperhatikan kelengkapan 

pola, arah serat kain dan 

meletakkan pola sesuai kebutuhan. 

1 

7. Membuat tertib kerja Pembuatan  lipit hadap sangat 

sesuai dengan tertib kerja. 

4 

Pembuatan  lipit hadap sesuai 

dengan tertib kerja. 

3 

Pembuatan  lipit hadap kurang 

sesuai dengan tertib kerja. 

2 

Pembuatan  lipit hadap tidak sesuai 

dengan tertib kerja. 

1 

8. Membuat pola skala 1:1 Pola ukuran 1 : 1 dibuat sangat 

sesuai dengan gambar model. 

4 

Pola ukuran 1 : 1 dibuat sesuai 

dengan gambar model. 

3 

Pola ukuran 1 : 1 dibuat kurang 
2 
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sesuai dengan gambar model. 

Pola  ukuran 1 : 1 dibuat tidak 

sesuai dengan gambar model. 

1 

9. Mempersiapkan bahan dan alat Siswa  mempersiapkan bahan dan 

alat yang dipakai sangat lengkap 

dan tepat. 

4 

Siswa  mempersiapkan bahan dan 

alat yang dipakai dengan lengkap. 

3 

Siswa  mempersiapkan bahan dan 

alat yang dipakai kurang lengkap 

dan tepat. 

2 

Siswa  mempersiapkan bahan dan 

alat yang dipakai tidak lengkap dan 

tepat. 

1 

Proses 

10. Meletakkan pola pada bahan 

 

Peletakan pola pada bahan sangat 

sesuai dengan rancangan bahan 

yang memperhatikan kelengkapan 

pola, arah serat kain dan 

meletakkan pola sesuai kebutuhan. 

4 

Peletakan pola pada bahan sesuai 

dengan rancangan  bahan yang 

memperhatikan kelengkapan pola, 

arah serat kain. 

3 

Peletakan pola pada bahan kurang 

sesuai dengan rancangan bahan 

yang memperhatikan arah serat. 

2 

Peletakan pola pada bahan tidak 

sesuai dengan rancangan bahan 

yang memperhatikan arah serat 

1 
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kain dan meletakkan pola sesuai 

kebutuhan. 

11. Memotong bahan 

 

Pemotongan bahan diletakkan di 

atas meja potong dengan posisi 

rata, diatas bahan disematkan jarum 

pentul dan diberi tanda menurut 

pola. 

4 

Pemotongan bahan diletakkan di 

atas meja potong dengan posisi 

rata, diatas bahan disematkan jarum 

pentul dan tidak diberi tanda 

menurut pola. 

3 

Pemotongan bahan diletakkan di 

atas meja potong dengan posisi 

rata, diatas bahan tidak disematkan 

jarum pentul dan tanda menurut 

pola. 

2 

Pemotongan bahan tidak diletakkan 

di atas meja potong, bahan tidak 

disemat dengan jarum pentul dan 

tidak diberi tanda menurut pola. 

1 

12. 

 

 

 

 

 

Memberi tanda-tanda pola 

pada kain 

Pemberian  tanda pada kain sangat 

tepat pada pola. 

4 

Pemberian tanda pada kain tepat 

pada pola. 

3 

Pemberian tanda pada kain kurang 

tepat pada pola 

2 

Pemberian  tanda pada kain tidak 

tepat pada pola. 

1 

13. 
Menjelujur tanda jahitan 

Menjelujur sangat tepat dan pada 
4 
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kampuh tidak geser. 

Menjelujur kurang tepat dan pada 

kampuh geser kurang dari 2 mm. 

3 

Menjelujur kurang tepat dan pada 

kampuh geser 2 mm. 

2 

Menjelujur tidak tepat dan pada 

kampuh geser lebih dari 2 mm. 

1 

14. Teknik menjahit Teknik menjahit sangat sesuai 

dengan gambar model dan urutan 

tertib kerja 

4 

Teknik menjahit sesuai dengan 

gambar model dan urutan tertib 

kerja. 

3 

Teknik menjahit kurang sesuai 

dengan gambar model dan urutan 

tertib kerja 

2 

Teknik menjahit tidak sesuai 

dengan gambar dan urutan tertib 

kerja. 

1 

Hasil  

      15. Kesesuaian dengan disain 

 

Hasil akhir sangat sesuai dengan 

desain busana. 

4 

Hasil akhir sesuai dengan desain 

busana. 

3 

Hasil akhir kurang sesuai dengan 

disain busana. 

2 

Hasil akhir tidak sesuai dengan 

desain busana. 

1 

16. Teknik penyelesaian 

 

Penyelesaian busana menggunakan 

kampuh buka, bagian bawah 

4 
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menggunakan kelim tusuk flannel. 

Penyelesaian busana menggunakan 

kampuh buka, bagian bawah  tidak 

menggunakan kelim tusuk flannel. 

3 

Penyelesaian busana tidak 

menggunakan kampuh buka, bagian 

bawah menggunakan kelim tusuk 

flannel. 

2 

Penyelesaian busana tidak 

menggunakan kampuh buka, bagian 

bawah tidak menggunakan kelim 

tusuk flannel. 

1 

17. Kebersihan hasil pembuatan 

rok lipit hadap 

 

Hasil jahitan tidak ada noda, tidak 

ada tanda rader, sangat bersih dari 

sisa benang dan kapur jahit. 

4 

Hasil jahitan tidak ada noda, tidak 

ada tanda rader, ada sedikit sisa 

benang. 

3 

Hasil jahitan ada noda, ada sedikit 

tanda rader, bersih dari sisa benang. 

2 

Hasil jahitan ada noda, ada tanda 

rader, ada sedikit sisa benang. 

1 

18. Kerapihan hasil pembuatan rok 

lipit hadap 

Teknik jahitan sangat tepat, teknik 

penyelesaian yang benar, halus, 

teliti, jarak posisi kanan dan kiri 

sama, setikan tidak loncat dan tanpa 

kerutan. 

4 

Teknik menjahit tepat, teknik 

penyelesaian yang benar, halus, 

cukup teliti, jarak posisi kanan dan 

3 
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kiri sama, setikan tidak loncat dan 

tanpa kerutan. 

Teknik jahitan tepat, teknik 

penyelesaian yang benar, halus, 

kurang teliti, jarak posisi kanan dan 

kiri kurang sama, setikan agak 

loncat dan sedikit ada kerutan. 

2 

Teknik menjahit kurang tepat, 

teknik penyelesaian yang kurang 

benar, halus, jarak posisi kanan dan 

kiri kurang sama, setikan loncat dan 

ada kerutan. 

1 

19. Ketepatan ukuran sesuai yang 

ditentukan 

Ukuran hasil jadi rok sangat tepat 

dengan ukuran yang sudah 

ditentukan. 

4 

Ukuran hasil jadi rok kurang dari 1 

cm dari ukuran yang ditentukan. 

3 

Ukuran hasil jadi rok kurang sesuai 

2 cm dari ukuran yang sudah 

ditentukan. 

2 

Ukuran hasil jadi rok tidak sesuai 

lebih dari 2 cm dari ukuran yang 

ditentukan. 

1 

Sikap Kerja 

20. Menerapkan K3 Siswa memakai alas kaki disaat 

menjahit, siswa mematikan mesin 

setelah selesai dipakai. 

4 

Siswa tidak memakai alas kaki 

disaat menjahit, siswa mematikan 

mesin setelah selesai dipakai. 

3 
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Siswa memakai alas kaki disaat 

menjahit, siswa tidak mematikan 

mesin setelah selesai dipakai. 

2 

Siswa tidak memakai alas kaki 

disaat menjahit, siswa tidak 

mematikan mesin setelah selesai 

dipakai. 

1 

21. Kerjasama Siswa dapat bekerjasama didalam 

kelompok dengan sangat baik. 

4 

Siswa  dapat bekerjasama di dalam 

kelompok dengan  baik. 

3 

Siswa dapat saling bekerjasama  

didalam kelompok dengan cukup 

baik. 

2 

Siswa tidak dapat bekerjasama 

dengan anggota kelompok / 

individual. 

1 

22. Tanggung jawab Siswa sangat bertanggung jawab 4 

Siswa bertanggung jawab 3 

Siswa kurang bertanggung jawab 2 

Siswa tidak bertanggung jawab 1 

Waktu  

23. Ketepatan waktu praktik Siswa menyelesaikan pembuatan 

busana sangat cepat dan tepat 

sebelum waktu yang telah 

ditentukan. 

4 

Siswa menyelesaiakan pembuatan 

busana sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

3 

Siswa menyelesaikan pembuatan 

busana > waktu yang ditentukan, < 

2 

Pembuatan Pola 
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30 menit . 

Siswa menyelesaikan pembuatan 

busana > 30 menit dari waktu yang 

telah ditentukan. 

1 

 

  

Pembuatan Pola 
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Pembuatan Pola 
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1. Desain cover menarik 3 75 Baik
2. Bentuk dan ukuran bahan ajar sesuai 2 50 Cukup Baik

3. Pemilihan jenis kertas tepat 4 100 Sangat baik

4. Penjilidan rapi dan kuat 4 100 Sangat baik
5. Kebenaran materi dalam LKS 3 75 Baik
6. Kelengkapan materi 3 75 Baik

7. Penyampaian materi diuraikan secara runtut 2 50 Cukup Baik

8. Contoh dan non-contoh dalam LKS sesuai dengan aplikasi dilapangan 2 50 Cukup Baik

9. Kesesuaian gambar yang ada didalam LKS dengan aplikasi dilapangan 3 75 Baik

10. Materi yang disampaikan mudah dipahami 3 75 Baik

11. Penggunaan LKS menjadi bahan ajar yang bermanfaat untuk guru 3 75 Baik

12. Siswa lebih mandiri walaupun tanpa kehadiran guru 3 75 Baik

13. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran meningkat 3 75 Baik

14. Penggunaan LKS ini memberikan motivasi belajar bagi siswa 3 75 Baik

15. Penggunaan LKS ini mempermudah guru dalam penyampaian materi dan kegiatan praktikum 3 75 Baik

16. Keterangan yang ada pada LKS memperjelas materi pembelajaran 3 75 Baik

17. Bahasa sesuai dengan karakteristik peserta didik 3 75 Baik

18. Bahasa yang digunakan tepat 2 50 Cukup Baik

19. Istilah yang digunakan tepat 3 75 Baik

20. Struktur penggunaan kalimat jelas 2 50 Cukup Baik
21. Tingkat keterbacaan 3 75 Baik

71.43 Baik 71.98 BaikRata-rata

BaikBahasa 65

Kemanfaata

n
75 Baik

HASIL PENILAIAN VALIDASI AHLI MEDIA

Aspek Indikator % skor Kriteria Rata-rata KriteriaSkor 

66.67isi Baik

81.25Tampilan Sangat baik

Lampiran 9 
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1 2

1. Kesesuaian materi yang ada pada LKS sesuai dengan silabus 3 4 3.5 87.5 Baik

2. Kesesuaian materi yang ada dalam LKS sesuai dengan kompetensi yang diharapkan 3 4 3.5 87.5 Sangat baik

3. Kebenaran materi dalam LKS 4 3 3.5 87.5 Sangat baik

4. Memuat pengetahuan sesuai dengan unit kompetensi 3 3 3.0 75 Baik

5. Memuat keterampilan sesuai dengan unit kompetensi 3 4 3.5 87.5 Sangat baik

6. Kelengkapan materi 3 4 3.5 87.5 Sangat baik
7. Penyampaian materi diuraikan secara runtut 3 4 3.5 87.5 Sangat baik
8. Contoh dan non-contoh dalam LKS sesuai dengan aplikasi dilapangan 2 3 2.5 62.5 Baik

9. Kesesuaian gambar yang ada didalam LKS sesuai dengan aplikasi dilapangan 3 3 3.0 75 Baik

10. Materi yang disampaikan mudah dipahami 3 4 3.5 87.5 Sangat baik
11. Kejelasan petunjuk kerja yang dibuat sebagai penuntun dalam kegiatan praktikum 3 4 3.5 87.5 Sangat baik
12. LKS menjadi bahan ajar yang bermanfaat untuk guru dan siswa 3 4 3.5 87.5 Sangat baik
13. Siswa lebih mandiri tanpa kehadiran guru 2 3 2.5 62.5 Baik

14. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran meningkat 2 4 3.0 75 Baik

15. Penggunaan LKS ini memberikan motivasi belajar bagi siswa 3 4 3.5 87.5 Sangat baik

16. Penggunaan LKS ini mempermudah guru dalam penyampaian materi dalam kegiatan praktikum 4 4 4.0 100 Sangat baik

17. Keterangan yang ada pada LKS memperjelas materi pembelajaran 4 4 4.0 100 Sangat baik

18. Bahasa sesuai dengan karakteristik peserta didik 3 4 3.5 87.5 Sangat baik

19. Bahasa yang digunakan tepat 3 4 3.5 87.5 Sangat baik
20. Istilah yang digunakan sesuai 3 4 3.5 87.5 Sangat baik
21. Struktur penggunaan kalimat jelas 3 4 3.5 87.5 Sangat baik

22. Tingkat keterbacaan 3 3 3.0 75 Baik

Rata-rata 3.4 84 Sangat baik 84.46 Sangat Baik

Bahasa

82.95 Sangat baik

85.42 Sangat baik

85 Sangat baik

Materi

Kemanfaa

tan

HASIL PENILAIAN VALIDASI AHLI MATERI 

% skor Kriteria Rata-rataAspek Indikator Rata-rata Kriteria
Validator
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   DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA 

KELAS XII BUSANA BUTIK 1 

No. Kode NAMA 

1 UC-01 AMALIATUL KHUSNA 

2 UC-02 ANA WULANDARI 

3 UC-03 AYU FITRI INDAH YANINGSIH 

4 UC-04 AZMI SUCI MULYANI 

5 UC-05 DESI NOVITASARI 

6 UC-06 ELSA ROSDIANA 

7 UC-07 FAHILAH YULIATI 

8 UC-08 FIFI MAGHFIROH 

9       UC-09 FITRI NUR FEBRIANI 

10 UC-10 HAJRIYANTI AHLINA 

11 UC-11 IRMA WULANDARI 

12 UC-12 KANTI WURYANTI 

13 UC-13 KARINA DWI SEPTIYANI 

14 UC-14 KHUSNUL KHOTIMAH 

15 UC-15 NUNGKI KUSUMA 

16 UC-16 NUNUNG INDAYANI 

17 UC-17 PUTRI OKTI RIZQI 

18 UC-18 RISKI ISNAWATI 

19 UC-19 RISKI NURHIDAYATI 

20 UC-20 ROKHIMAH 
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ANALISIS UJI COBA (Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, dan Daya beda soal) 

No Soal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 UC-31 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 34 1156

2 UC-08 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 39 1521

3 UC-13 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1369

4 UC-24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 38 1444

5 UC-28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 38 1444

6 UC-09 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 35 1225

7 UC-14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 38 1444

8 UC-32 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 30 900

9 UC-11 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 30 900

10 UC-17 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 28 784

11 UC-21 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 22 484

12 UC-18 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 28 784

13 UC-16 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 27 729

14 UC-19 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 16 256

15 UC-07 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 15 225

16 UC-12 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 144

17 UC-26 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 14 196

18 UC-27 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 121

19 UC-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 64

20 UC-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 100

SX 10 10 10 10 13 10 10 17 12 14 11 15 10 10 11 16 10 12 18 10 14 10 16 10 12 10 9 12 10 11 10 14 12 10 10 14 10 14 11 10 10 14 18 510 15290

SX
2

100 100 100 100 169 100 100 289 144 196 121 225 100 100 121 256 100 144 324 100 196 100 256 100 144 100 81 144 100 121 100 196 144 100 100 196 100 196 121 100 100 196 324

SXY 313 339 341 309 317 320 322 481 302 440 276 432 326 319 361 444 332 366 453 315 411 315 414 329 328 322 284 319 328 356 314 392 387 333 344 403 325 393 332 347 310 409 487

rxy 0.543 0.786 0.805 0.505 -0.142 0.608 0.627 0.622 -0.038 0.847 -0.042 0.535 0.664 0.599 0.757 0.421 0.720 0.573 -0.094 0.561 0.551 0.561 0.070 0.692 0.210 0.627 0.512 0.124 0.683 0.710 0.552 0.357 0.773 0.730 0.833 0.470 0.655 0.367 0.484 0.861 0.515 0.531 0.437

rtabel 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444

Kriteria Valid Valid Valid Valid Tidak  

Valid
Valid Valid Valid Tidak  

Valid
Valid Tidak  

Valid
Valid Valid Valid Valid Tidak  

Valid
Valid Valid Tidak  

Valid
Valid Valid Valid Tidak  

Valid
Valid Tidak  

Valid
Valid Valid Tidak  

Valid
Valid Valid Valid Tidak  

Valid
Valid Valid Valid Valid Valid Tidak  

Valid
Valid Valid Valid Valid Tidak  

ValidJBA 8 9 9 8 5 8 7 10 5 10 6 9 8 7 9 9 8 8 9 8 10 8 8 9 7 7 8 7 8 8 7 7 9 8 8 9 8 8 7 10 7 9 10

JBB 2 1 1 2 8 2 3 7 7 4 5 6 2 3 2 7 2 4 9 2 4 2 8 1 5 3 1 5 2 3 3 7 3 2 2 5 2 6 4 0 3 5 8

JSA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

JSB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

DP 0.60 0.80 0.80 0.60 -0.30 0.60 0.40 0.30 -0.20 0.60 0.10 0.30 0.60 0.40 0.70 0.20 0.60 0.40 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.80 0.20 0.40 0.70 0.20 0.60 0.50 0.40 0.00 0.60 0.60 0.60 0.40 0.60 0.20 0.30 1.00 0.40 0.40 0.20

Kriteria Baik Baik sekaliBaik sekali Baik Jelek Baik Cukup Cukup Jelek Baik Jelek Cukup Baik Cukup Baik Jelek Baik Cukup Jelek Baik Baik Baik Jelek Baik sekali Jelek Cukup Baik Jelek Baik Baik Cukup Jelek Baik Baik Baik Cukup Baik Jelek CukupBaik sekali Cukup Cukup Jelek

JBA + JBB 10 10 10 10 13 10 10 17 12 14 11 15 10 10 11 16 10 12 18 10 14 10 16 10 12 10 9 12 10 11 10 14 12 10 10 14 10 14 11 10 10 14 18

JSA+JSB 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 k = 43

IK 0.313 0.313 0.313 0.313 0.406 0.313 0.313 0.531 0.375 0.438 0.344 0.469 0.313 0.313 0.344 0.500 0.313 0.375 0.563 0.313 0.438 0.313 0.500 0.313 0.375 0.313 0.281 0.375 0.313 0.344 0.313 0.438 0.375 0.313 0.313 0.438 0.313 0.438 0.344 0.313 0.313 0.438 0.563 Spq = 6304.000

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang SedangSedangSedang Sedang SedangSedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang s
2

= 97969

Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai DipakaiDibuangDipakai Dipakai DipakaiDibuangDipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang r11 = 0.9579

Y
2Y

Reliabilitas 

T
in

g
k
a

t
 

K
e

s
u

k
a

r
a

n

Kriteria soal

V
a

li
d

it
a

s

No
D

a
y
a

 
P

e
m

b
e
d

a

No Soal No Soal No Soal
Kode
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1. VALIDITAS BUTIR SOAL 

Rumus Product Moment 

 

𝑟𝑥𝑦 =   
𝑁∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√{𝑁∑𝑥2 − (∑𝑥)2}{𝑁∑𝑦2 −  (∑𝑦)2}
 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi skor item dengan skor total 

N = Banyaknya siswa 

∑X = Jumlah skor item 

∑Y = Jumlah skor total 

∑XY = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

∑X2     = Jumlah kuadrat skor item 

∑X2 = Jumlah kuadrat skor total 

Kriteria : apabila rxy> rtabel, maka butir soal valid. rtabelpada taraf signifikasi 5% 

dan N = 20 adalah 0,444. Berikut perhitungan berdasarkan data tabel penelitian 

butir soal nomor 1 :            

Tabel 1. Validitas butir soal no 1 

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

S

0

0 14 0 196 0

0 11 0 121 0

1521 39

0 27 0 729 0

1 16 1 256 16

0 22 0 484 0

0 30 0 900 0

0 28

0 10 0 100 0

0 28 0 784 0

0 15 0 225 0

0 12

1 8 1 64 8

0 144

31310 510 10 15290

0 784 0

1 30 1 900 30

1 38 1 1444 38

1 35 1 1225 35

1 38 1 1444 38

X Y X
2

Y
2

XY

1 38 1 1444 38

1 37 1 1369 37

1 34 1 1156 34

1 39 1
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Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh: 

rxy = 
(20 𝑥 313)− (10𝑥510)

√{(20 𝑥 10)(10)²}{(20𝑥15290)−(510)2}²
  

 = 0,543 

 𝑟𝑥𝑦 = 0,543 dan rtabel = 0,444, rxy lebih besar dari rtabel  ( rxy> rtabel ) maka butir 

soal nomor 1 valid, begitu seterusnya untuk perhitungan butir soal selanjutnya. 

15. RELIABILITAS 

Rumus K-R20 

 

 

Keterangan: 

K : Banyaknya butir soal 

∑pq : Jumlah dari pq 

s2 : Varians total 

 

Kriteria : apabila r11> rtabel, maka butir soal reliabel. 

rtabelpada taraf signifikasi 5% dan N = 20 adalah 0,444 

Berikut perhitungan berdasarkan data tabel penelitian: 

r11 = ( 43
43−1

)(97969−6304
97969

) 

=0,957931

Hasil dari perhitungan 𝑟11 = 0,957931 dan rtabel = 0,444, r11 lebih besar dari rtabel  

 ( r11> rtabel ) , maka dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut reliabel. 
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16. DAYA PEMBEDA 

Rumus Daya Pembeda 

  

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
=  𝑃𝐴 −  𝑃𝐵  

Keterangan : 

D  = Daya pembeda 

BA = Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar 

BB = Banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JA = Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JB = Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

 

Tabel 2. kriteria daya pembeda 

Indeks Kriteria 

0,00 - 0,20     

0,21 - 0,40      

0,41 - 0,70      

0,71 - 1,00      

Jelek 

Cukup 

Baik 

Sangatbaik 

(Sumber : Suharsimi Arikunto, 2012 : 232) 

 

Berikut perhitungan berdasarkan data tabel penelitian butir soal nomor 1 : 

D = 
8

10
−  

2

10
 

D = 0,8– 0,2 

D =  0,60 

Hasil diperoleh D = 0,6 maka butir soal nomor 1 dikatakan memiliki daya 

pembeda yang baik dan dapat digunakan. 
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17. TARAF KESUKARAN 

Rumus Taraf  Kesukaran 

 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

 

 Keterangan : 

P = Indeks kesukaran  

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS      = Jumlah seluruh siswa pengikut tes 

Tabel 3. kriteria taraf kesukaran 

IndeksKesukaran Kriteria 

 P 0,00 sampai 0,30  

 P 0,30 sampai 0,70  

 P 0,70 sampai 1,00  

 Soal sukar 

 Soal sedang 

 Soal mudah 

( Sumber : Suharsimi Arikunto, 2012:225) 

Berikut perhitungan berdasarkan data tabel penelitian butir soal nomor 1 : 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

P = 
10

20
 

P = 0,50 

Dengan P = 0,50 maka butir soal nomor 1 dikatakan memiliki taraf kesukaran 

sedang. 
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DAFTAR NAMA SISWA PENELITIAN 
KELAS XI BUSANA BUTIK 2 

No. Kode NAMA 

1 UC-01 ALNI FAZZILAH 

2 UC-02 APRILINA DIYAH N 

3 UC-03 ASMA UL HUSNA 

4 UC-04 AULIYATUN NISA 

5 UC-05 CITRA PUTRI AGUSTINA 

6 UC-06 DEWI RANI LESTARI 

7 UC-07 DIAH TRI KARMILA 

8 UC-08 IDAH FITRIYAH 

9 UC-09 IKA ERVINA JULIANTI 

10 UC-10 INDAH RAHMA AULIA 

11 UC-11 IRMA YULIANTI 

12 UC-12 KHUSNITA RISKI 

13 UC-13 KUNI HANI SEPTIANI 

14 UC-14 KURROTU A’YUN 

15 UC-15 NUR ALIZA KHAYATUN N 

16 UC-16 NURUL OKTAVIA 

17 UC-17 RINDA KRISYANA 

18 UC-18 SITI NURLAELA 

19 UC-19 SITI ROPIKOH 

20 UC-20 TIA AYUNING TYAS 

21 UC-21 TRI SUSANTI 

22 UC-22 TRIANDINI DITA MEKAR S 

23 UC-23 TUTI SHERI 

24 UC-24 VIRNA MAHARANI 

25 UC-25 YANUAR RAMDADI 

26 UC-26 YUNI SRI WULANDARI 
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LEMBAR SOAL 

POKOK BAHASAN  PEMBUATAN ROK LIPIT HADAP 

Mata Pelajaran : Pembuatan Pola 

Pokok Bahasan : pembuatan rok lipit hadap 

Kelas/Semester : XI/3 

Satuan Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 

Waktu   : 45 Menit 

PETUNJUK UMUM 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama, kelas dan nomor absen anda pada 

kolom yang sudah disediakan 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan. 

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

PETUNJUK KHUSUS 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf A, B, C dan D pada lembar jawaban. 

2. Jika terjadi kesalahan dan anda ingin melakukan pembetulan, berilah tanda 

sama dengan (=) pada tanda X (jawaban yang salah), kemudian anda silang 

pada jawaban yang benar.  

Contoh:  Pilihan semula : A     B     C     D 

 Pembetulan : A     B     C     D 

3. Kumpulkan lembar soal setelah selesai mengerjakan kepada petugas. 

  

1. Apa yang dimaksud dengan rok lipit hadap? 

a. Dua lipit pipih yang berhadapan 

b. Rok yang mempunyai lipatan-lipatan kearah tertentu, kanan atau kiri 

c. Rok yang mempunyai lipit pada bagian sisi-sisinya 

d. Dua lipit pipih yang bertentangan arah 

2. Letak lipit pada rok lipit hadap untuk busana sekolah SMP/SMU dapat di 

letakan pada bagian… 

Lampiran 14 



173 

 

 

a. Tengah muka 

b. Tengah belakang 

c. Samping rok 

d. Melingkar pada rok 

3. Perhatikan gambar dibawah ini! 

                               

                    No. 1                  No. 2                          No. 3 

       Dari gambar diatas, yang merupakan rok lipit hadap ditunjukan pada gambar 

no…. 

a. No. 1 

b. No. 2 

c. No. 3 

d. No. 1 dan 3 

4. Rok yang biasanya dibuat untuk busana sekolah bagi siswa SMP atau SMU 

adalah... 

a. Rok kerut 

b. Rok mengembang 

c. Rok lipit hadap 

d. Rok susun 

5. Dibawah ini yang merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam 

pembuatan pola rok dengan skala 1:4 adalah… 

a. Pensil hitam, pensil merah biru, penghapus, skala, gunting kertas, kertas 

dorslagh, lem kertas, buku kostum. 

b. Pensil, penghapus, penggaris lurus, penggaris lengkung, penggaris siku, 

lem, kertas, dorslagh, buku kostum. 
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c. Penggaris, pensil merah biru, lem, gunting kain, buku kostum, penghapus, 

kertas doslagh. 

d. Penggaris, pensil merah biru, pensil hitam, skala, kertas coklat, buku 

kostum, lem kertas. 

6. Alat ukur yang digunakkan untuk membuat pola dengan skala 1:4 adalah… 

a. Meteran 

b. Skala 

c. Mistar 

d. Penggaris pola 

7. Perhatikan gambar! 

                      

                             No . 1                           No. 2 

                        (Kertas dorslagh)           (Kertas HVS) 

                     

                              No . 3                           No. 4   

                    (Kertas Buram)           (Kertas coklat) 

Sebagai Bahan utama dalam membuat pola, kertas yang dapat digunakan 

untuk membuat pola skala 1:1 yaitu… 

a. No.1 

b. No.2 

c. No.3 

d. No.4 
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8. Bahan-Bahan yang digunakan dalam membuat rok lipit hadap antara lain… 

a. Kain utama, resleting, gunting kertas, benang jahit 

b. Benang jahit, kertas, kancing kait 

c. Kain utama, kancing kait, kain keras,ritsleting 

d. Benang jahit, kertas, penggaris 

9. Dibawah ini merupakan fungsi dari pengambilan ukuran yaitu… 

a. Untuk mengetahui besar kecilnya ukuran badan orang 

b. Sebagai data dalam pembuatan pola dasar maupun reverensi pada waktu 

pengecekan pola. 

c. Untuk memenuhi syarat dalam prosedur pembuatan busana 

d. Untuk membandingkan hasil jadi 

10. Ukuran-ukuran yang dibutuhkan untuk membuat rok lipit hadap yaitu… 

a. Lingkar badan, lingkar panggul, tinggi panggul, lingkar pesak 

b. Lingkar pinggang, tinggi panggul, lingkar panggul, panjang rok 

c. Tinggi panggul, panjang rok, lingkar badan, panjang sisi 

d. Panjang rok, lingkar badan, lingkar panggul, panjang sisi 

11. Mengukur dengan cara mengelilingi pinggang dan ditambah 1 cm, 

merupakan cara mengambil ukuran… 

a. Keliling pinggang 

b. Besar pinggang 

c. Lingkar pinggul 

d. Lingkar pinggang 

12. Dibawah ini merupakan cara mengambil ukuran lingkar panggul yaitu… 

a. Diukur sekeliling bagian panggul terbesar, kurang lebih 20 cm dibawah 

pinggang. 

b. Diukur sekeliling bagian pantat. 

c. Diukur sekeliling panggul terbesar, kurang lebih 15 cm dibawah pinggang. 

d. Diukur dari batas pinggang sampai bagian panggul terbesar. 

13. Pola busana yang belum diubah kedalam bentuk model apapun yaitu 

dinamakan pola… 

a. Pola biasa 
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b. Pola praktis 

c. Pola  dasar 

d. Pola sederhana 

14. Pola dasar rok terdiri dari.. 

a. Pola depan dan pola samping 

b. Pola depan dan pola belakang 

c. Pola kiri dan pola kanan 

d. Pola pola depan,pola belakang, dan pola samping 

15. Dibawah ini merupakan bagian pola yang diberi lipit hadap adalah… 

a. pola ban pinggang 

b. pola depan 

c. pola rok 

d. pola belakang 

16. Dalam pembuatan pola tanda-tanda pada pola berfungsi untuk… 

a. Arah serat dan garis-garis bantu 

b. Untuk memperindah pola 

c. Sebagai tanda pada kain untuk kampuh 

d. Sebagai tanda pada saat memotong kain 

17. Berikut ini merupakan bagian-bagian pola dalam membuat rok lipit hadap... 

a. Pola rok depan, pola rok belakang, pola ban pinggang, pola saku, pola tali 

ban pinggang. 

b. Pola rok depan, pola saku, pola pelapis saku 

c. Pola rok belakang, pola pelapis ban pinggang, pola saku 

d. Pola lipit, pola saku, pola tali ban pinggang 

18. Saku yang biasanya digunakan pada rok lipit hadap yaitu saku.. 

a. Saku Paspoil 

b. Saku samping 

c. Saku vest 

d. Saku tempel 

19. Ukuran dalamnya saku yang lebih tepat adalah… 

a. Setinggi telapak tangan  
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b. Setinggi telapak tangan + 2 cm 

c. Setinggi setengah telapak tangan  

d. Sesuai keinginan 

20. Dalam pembuatan saku samping pada rok ukuran lubang saku yang 

digunakan yaitu… 

a. Selebar telapak tangan ditambah kelonggaran sebanyak 1 cm 

b. Sekitar telapak tangan ditambah kelonggaran sebanyak  1,5 cm 

c. selebar telapak tangan ditambah untuk kelonggaran sebanyak 2 cm  

d. selebar telapak tangan ditambah untuk kelonggaran 3 cm 

21. Bagian dari rok yang berfungsi sebagai tempat masuknya ikat pinggang 

yaitu.. 

a. Ban pinggang 

b. Lubang ikat pinggang 

c. Tembat ikat pinggang 

d. Tali ban pinggang 

22. Apa yang dimaksud dengan merancang bahan? 

a. Membuat rincian motif bahan yang akan digunakan 

b. Memilih bahan yang akan digunakan 

c. Mempersiapkan banyak keperluan bahan pokok dan bahan pembantu. 

d. Memilih bahan apabila ada yang cacat 

23. Berikut ini merupakan tujuan dari merancang bahan, kecuali.. 

a. Mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan 

b. Menghindari pemborosan bahan dengan cara meletakkan pola secara tepat 

dan efisien 

c. Menghindari kesalahan pada waktu meletakkan pola pada kain, letak pola 

harus sesuai dengan arah kain 

d. Melihat apabila ada bagian  kain yang cacat atau rusak 

24. Memperkirakan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membuat busana atau 

pakaian dengan model tertentu merupakan pengertian dari.. 

a. Rancangan harga 

b. Rancangan bahan 
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c. Rancangan pengeluaran 

d. Rincian kebutuhan 

25. Dibawah ini merupakan tujuan merancang harga, kecuali.. 

a. Mengetahui biaya yang dibutuhkan semua bahan 

b. Mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk perlengkapan 

c. Menghindari pemborosan biaya dalam pembelian bahan dan perlengkapan 

busana 

d. Untuk menghindari kerugian dalam menerima jahitan. 

26. Salah satu yang perlu diketahui dalam merancang harga,kecuali.. 

a. Nama barang 

b. Banyak barang  

c. Nama toko pembelian barang 

d. Jumlah barang 

27. Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat rok yaitu… 

a. Mendisain, memilih bahan, mengukur, membuat pola 1:4, pecah pola 

sesuai disain, , meletakkan pola diatas bahan, menggunting pola, 

memotong kain, menjahit, menyetrika. 

b. Mendisain rok,memilih bahan,mengambil ukuran, membuat pola 1:4, 

mengubah pola,merancang bahan dan harga, tertib kerja,membuat pola 

1:1, meletakan pola diatas bahan, menggunting pola, memotong bahan, 

menandai bahan sesuai tanda pola, menjelujur, menjahit 

c. Mendisain rok,memilih bahan,mengambil ukuran, membuat pola 1:4, 

mengubah pola,merancang bahan dan harga, membuat pola 1:1, meletakan 

pola diatas bahan, menggunting pola, memotong bahan, menjelujur, 

menjahit 

d. Menentukan disain rok, mengukur, menentukan bahan, membuat pola, 

memotong pola, memotong kain,menjahit, penyelesaian. 

28. Pemasangan ritsleting pada rok lipit hadap yaitu terletak pada bagian… 

a. Tengah muka 

b. Tengah belakang 

c. Sisi kanan rok 
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d. Sisi kiri rok 

29. kampuh yang biasa digunakan untuk menyelesaikan bagian sisi rok lipit 

hadap yaitu menggunakan kampuh… 

a. Kampuh buka yang di obras 

b. Kampuh buka dan tusuk soom 

c. Kampuh balik 

d. Kampuh sarung 

30. Ban pinggang adalah… 

a. Tali kecil yang menempel di rok yang dibuat untuk lubang ikat pinggang. 

b. Bagian dari rok yang digunakan untuk menyimpan atau membawa sesuatu. 

c. Tali yang diikatkan di bagian pinggang  

d. Bagian dari rok yang penempatannya pas menjepit garis pinggang suatu 

pakaian, sehingga rapih dan enak dipakai. 

31. Sebelum ban pinggang dipasang ban harus ditempeli kain pelapis agar ban 

kaku dan mudah dipasang,yaitu menggunakan kain.. 

a. Vislin 

b. Furing 

c. Gula  

d. Kain keras 

32. Pada pemasangan kancing kait pada rok, pengait dapat dipasang pada 

bagian… 

a. Ujung dalam ban pinggang  bagian kanan 

b. Ujung dalam ban pinggang bagian kiri 

c. Ujung luar Ban pinggang bagian kiri 

d. Ujung dalam Ban pinggang bagian kiri 
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KUNCI JAWABAN 

 

 

1) A   17) A      

2) A   18) B    

3) B   19) B   

4) C   20) C    

5) A   21) D 

6) B   22) C 

7) D   23) D 

8) C   24) A    

9) B   25) D 

10) B   26) C 

11) D   27) B 

12) A   28) B    

13) C   29) A 

14) B   30) D 

15) B   31) D 

16) A   32) A 
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Kelas XI BB 2

Materi : Pembuatan Rok Lipit Hadap

kesesuaian Teknik ketepatan

disain penyelesaian ukuran
1 CU-1 4 4 2 3 4 3 1 21 87.50 Sangat Baik

2 CU-2 4 4 2 3 4 3 1 21 87.50 Sangat Baik

3 CU-3 4 4 2 3 4 3 1 21 87.50 Sangat Baik

4 CU-4 4 4 2 3 4 3 1 21 87.50 Sangat Baik

5 CU-5 4 4 2 3 4 2 1 20 83.33 Sangat Baik

6 CU-6 4 4 2 2 4 2 1 19 79.17 Baik

7 CU-7 4 4 2 2 4 2 1 19 79.17 Baik

8 CU-8 4 4 2 2 4 2 1 19 79.17 Baik

9 CU-9 4 4 2 2 4 2 1 19 79.17 Baik

10 CU-10 4 4 4 2 4 2 1 21 87.50 Sangat Baik

11 CU-11 4 4 4 2 4 2 1 21 87.50 Sangat Baik

12 CU-12 4 4 4 2 4 2 1 21 87.50 Sangat Baik

13 CU-13 4 4 4 2 4 3 1 22 91.67 Sangat Baik

14 CU-14 4 3 3 3 4 3 3 23 95.83 Sangat Baik

15 CU-15 4 3 3 3 4 3 3 23 95.83 Sangat Baik

16 CU-16 4 3 3 3 4 3 3 23 95.83 Sangat Baik

17 CU-17 4 3 3 3 4 2 3 22 91.67 Sangat Baik

18 CU-18 4 4 3 2 4 2 3 22 91.67 Sangat Baik

19 CU-19 4 4 3 2 4 2 3 22 91.67 Sangat Baik

20 CU-20 4 4 3 2 4 2 3 22 91.67 Sangat Baik

21 CU-21 4 4 3 3 4 3 3 24 100.00 Sangat Baik

22 CU-22 3 3 3 3 3 3 1 19 79.17 Baik

23 CU-23 3 3 3 3 3 3 1 19 79.17 Baik

24 CU-24 3 3 3 3 3 3 1 19 79.17 Baik

25 CU-25 3 3 3 3 3 3 1 19 79.17 Baik

26 CU-26 3 3 3 3 3 3 1 19 79.17 Baik

99 95 73 67 99 66 42

95.19 91.35 70.19 64.4230769 95.19 63.46 40.384615

SB SB B B SB B KB

Jumlah

Prosentase (%)

Kriteria

74.31

B

Rata-rata (%)

Kriteria

PENILAIAN HASIL PRAKTIK PEMBUATAN ROK LIPIT HADAP

Kriteria

Nilai 

Observasi 

(Nob)

Σ Skor

waktuKerapihan

Kode 

Siswa

KRITERIA PENILAIAN HASIL PRAKTIK
No

kebersihan passen
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UJI PRASYARAT ANALISIS DATA

Hipotesis : 

Ho : data berdistribusi normal

Ha : data tidak berdistribusi  normal

Pengujian Hipotesis

Rumus yang digunakan :

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika χ² < χ²tabel

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal = 72 Panjang kelas  = 5

Nilai minimal = 44 Rata-rata (x) = 58.18

Rentang  = 28 s = 8.11

Banyak kelas : = 6 n = 26

Batas PeluangLuas kelas (Oi-Ei)²

kelas untuk Z untuk Z Ei

43.8 - 47.5 43.25 0.467 0.071 1.846 4 2.512

48.5 - 52.2 47.96 0.396 0.145 3.759 2 0.823

53.2 - 56.9 52.67 0.252 0.212 5.515 5 0.048

57.9 - 61.6 57.38 0.039 0.224 5.832 6 0.005

62.6 - 66.3 62.08 0.185 0.171 4.444 5 0.069

67.3 - 72.0 66.79 0.356 0.105 2.741 4 0.578

72.50 0.461 0.928 24.137 26 4.036

χ² = 4.036

11.070

4.036

Hasil χ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi  normal

-1.260

-0.679

-0.099

0.481

Z untuk 
Oi

-1.840

Ei
batas kelas

UJI NORMALITAS PRE TEST

1.062

1.765

Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh χ² tabel = 

11.070

Kelas Interval

Daerah penerimaan 
Ho

Daerah 
penolakan Ho

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
   

Lampiran 18 
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Hipotesis :

Ho : data berdistribusi normal

Ha : data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis

Rumus yang digunakan :

Kriteria yang digunakan :

Ho diterima jika χ² < χ² tabel

Pengujian Hipotesis :

Nilai Maksimal: 91 4

Nilai Minimal : 69 79.08

Rentang : 22 6

Banyak Kelas : 6 26

Kelas Interval Batas Z untuk Peluang Luas kelas Ei Oi (Oi-Ei)²

kelas batas kelas untuk Z untuk Z Ei

68.8 - 71.4 68.3 -1.764 0.461 0.082 2.1 2 0.009

72.4 - 75.0 71.9 -1.170 0.379 0.161 4.194 7 1.877

76.0 - 78.7 75.5 -0.576 0.218 0.225 5.848 5 0.123

79.7 - 82.3 79.2 0.018 0.007 0.22 5.787 4 0.552

83.3 - 86.0 82.8 0.612 0.230 0.156 4.065 5 0.215

87.0 - 90.6 86.5 1.206 0.386 0.386 10.039 3 4.936

91.1 1.963 0.475 1.233 32.069 26 7.711

χ² = 7.711

11.070

11.070

Karena χ² berada pada daerah penolakan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

UJI NORMALITAS POST TEST 

7.711

Rata-rata (x)    =

Panjang Kelas =

s                        =   

n                        =

Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh χ² tabel = 

Daerah penolakan 
HoDaerah 

penerimaan Ho

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
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No Kode Pre test Post test

1 A-1 44 72

2 A-2 72 78

3 A-3 63 78

4 A-4 66 81

5 A-5 59 72

6 A-6 66 84

7 A-7 56 84

8 A-8 69 81

9 A-9 50 75

10 A-10 59 72

11 A-11 69 75

12 A-12 59 78

13 A-13 47 84

14 A-14 72 76

15 A-15 63 75

16 A-16 44 84

17 A-17 50 91

18 A-18 47 69

19 A-19 56 81

20 A-20 63 84

21 A-21 59 88

22 A-22 59 80

23 A-23 59 78

24 A-24 53 91

25 A-25 56 69

26 A-26 53 75

1513 2056

58.18 79.08

65.823 37.660

8.11 6.14

72 90.625

43.75 68.75

ANALISIS UJI HOMOGENITAS                                                  

HASIL TES TEORI 

F tabel 1.955

Standar deviasi

F hitung 1.748

Varians

Maksimal

Minimal

Tes Teori Pembuatan Rok Lipit Hadap

Jumlah

Ratarata (%)
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PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS 

Rumus Hartley 

F = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Kriteria : pengujian terima Ho jika Fhitung  ≤ Ftabel yang berarti Ho diterima atau 

data berasal dari varians yang sama atau homogen. 

Ftabel pada  taraf signifikansi 5% dengan dk = 26 – 1 = 25  adalah 1,995  . 

Berikut perhitungan uji homogenitas : 

Tabel hasil perhitungan tes kognitif 

Tes Teori 

 

Pre test Post test 

Jumlah  1513 2056 

Ratarata (%) 58,18 79,08 

Varians 65,823 37,660 

Standar deviasi 8,11 6,14 

 

Perhitungan uji homogenitas tes kognitif 

F = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
  

F = 
65,823

37,660
 

F = 1,748 

F hitung  = 1,748  < F tabel  = 1,995  yang berarti bahwa data bersifat homogen. 
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responden pretes post-test gain d (post-test-pre-test) d-md x^d

1 44 72 28 7.35 53.97

2 72 78 6 -14.65 214.74

3 63 78 16 -5.28 27.87

4 66 81 16 -5.28 27.87

5 59 72 13 -8.40 70.62

6 66 84 19 -2.15 4.64

7 56 84 28 7.22 52.15

8 69 81 13 -8.40 70.62

9 50 75 25 4.10 16.78

10 59 72 13 -8.40 70.62

11 69 75 6 -14.65 214.74

12 59 78 19 -2.15 4.64

13 47 84 38 16.60 275.43

14 72 76 4 -16.90 285.74

15 63 75 13 -8.40 70.62

16 44 84 41 19.72 388.92

17 50 91 41 19.72 388.92

18 47 69 22 0.97 0.94

19 56 81 25 4.10 16.78

20 63 84 22 0.97 0.94

21 59 88 28 7.22 52.15

22 59 80 21 -0.28 0.08

23 59 78 19 -2.15 4.64

24 53 91 38 16.60 275.43

25 56 69 13 -8.40 70.62

26 53 75 22 0.97 0.94

Jumlah 1513 2056 544 2661.42

rata-rata 58.2 79.1 21

∑d 544

md 20.9038

∑X²d 2661.4159

N(N-1) 650

∑X²d/N(N-1) 4.0945

√∑X²d/N(N-1) 2.0235

t 10.3306

UJI HIPOTESIS



190 

 

 

PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS 

Rumus uji hipotesis hasil eksperimen desain one group pretest postest 

𝑡 =  
𝑀𝑑

√
Σ𝑥2𝑑

𝑁(𝑁 − 1)

 

Keterangan: 

Md : Mean dari deviasi (d) antara post tes dan pre tes. 

X2d : Jumlah kuadrat deviasi 

N : Banyaknya subjek 

d.b : Ditentukan dengan N-1 

 

kriteria : Jika thitung  >  ttabel maka perbedaaan antara hasil tes awal (pre-test) 

dengan tes akhir (post-test) signifikan. 

t pada tabel (α = 0,05) taraf signifikansi 5% dk 25 diperoleh 2,060 . 

Berikut perhitungan uji hipotesis : 

- Tes kognitif 

𝑡 =  
𝑀𝑑

√
Σ𝑥2𝑑

𝑁(𝑁 − 1)

 

𝑡 =  
20,9038

√
2661,4159
26(26 − 1)

 

𝑡 =  10,3306 

karena thitung > ttabel yaitu 10,3306 > 2,060, dapat disimpulkan bahwa ada 

efektivitas penggunaan LKS pada peningkatan hasil belajar Mata Pelajaran 

Pembuatan Pola. 
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ANALISIS UJI -GAIN SCORE HASIL BELAJAR PRE TEST  DAN POST TEST

No Kode Pre test Post test Gain Kriteria

1 R-01 44 72 0.50 Sedang

2 R-02 72 78 0.22 Rendah

3 R-03 63 78 0.42 Sedang

4 R-04 66 81 0.45 Sedang

5 R-05 59 72 0.31 Sedang

6 R-06 66 84 0.55 Sedang

7 R-07 56 84 0.64 Sedang

8 R-08 69 81 0.40 Sedang

9 R-09 50 75 0.50 Sedang

10 R-10 59 72 0.31 Sedang

11 R-11 69 75 0.20 Rendah

12 R-12 59 78 0.46 Sedang

13 R-13 47 84 0.71 Tinggi

14 R-14 72 76 0.14 Rendah

15 R-15 63 75 0.33 Sedang

16 R-16 44 84 0.72 Tinggi

17 R-17 50 91 0.81 Tinggi

18 R-18 47 69 0.41 Sedang

19 R-19 56 81 0.57 Sedang

20 R-20 63 84 0.58 Sedang

21 R-21 59 88 0.69 Sedang

22 R-22 59 80 0.51 Sedang

23 R-23 59 78 0.46 Sedang

24 R-24 53 91 0.80 Tinggi

25 R-25 56 69 0.29 Rendah

26 R-26 53 75 0.47 Sedang

1513 2056 12.46

58.18 79.08 0.50 Sedang

65.82 37.66

8.11 6.14

72 91

44 69

Standar deviasi

Jumlah

Ratarata (%)

Varians

Maksimal

Minimal
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PERHITUNGAN GAIN SCORE 

 

Rumus : 

NG = 
  𝑆 𝑝𝑜𝑠−𝑆 𝑝𝑟𝑒 

100 −𝑆 𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan : 

NG = skor gain dinormalisasi  

S pre = skor pre test  

S pos = skor post test  

Tabel Peningkatan kreativitas dikategorikan atas tiga kategori 

Kategori Nilai 

Tinggi G > 0,70 

Sedang 0,30 < NG <0,70 

Rendah G < 0,30 

(Sumber : Hake , 1999: 1) 

Tes teori 

G = 
𝑆 𝑝𝑜𝑠−𝑆 𝑝𝑟𝑒 

100 −𝑆 𝑝𝑟𝑒
 

    = 
58,18−79,08 

 100 −79,08
 

   = 0,50 
 

Hasil perhitungan uji gain score sebesar 0,50 yang termasuk dalam kriteria sedang
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