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berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Membuat Macam-Macam Pola Gaun Dengan 
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skripsi ini. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar dalam 

program sejenis di perguruan tinggi manapun. 
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membaca dan melatih diri pada keahlian tertentu. Cara terbaik 

mendepositkan waktu adalah melalui belajar” (DR. Suparman 
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ABSTRAK 

 

Elida Dwi Yunita. 2015. “Peningkatan Hasil Belajar Membuat Macam-Macam 

Pola Gaun Dengan Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) di 

SMK PGRI Batang”. Wulansari Prasetyaningtyas, S.Pd.,M.Pd. S1 Pendidikan 

Tata Busana, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Pembelajaran yang diterapkan pada mata pelajaran Membuat Pola materi 

pokok membuat macam-macam pola gaun dianggap siswa kurang menarik. Hal 

ini berpengaruh pada hasil belajar yang kurang maksimal. Tujuan Penelitian: 

(1)Mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar membuat macam-macam 

pola gaun dengan model pembelajaran TAI di SMK PGRI Batang; (2)Mengetahui 

seberapa besar peningkatan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun 

dengan model pembelajaran TAI di SMK PGRI Batang. 

 Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen pretest-posttest one group 

design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Busana butik 

SMK PGRI Batang dengan jumlah sampel 11 orang. Teknik pengambilan sampel 

adalah teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data adalah metode tes, 

observasi dan dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji Wilcoxon dan 

uji gain. 

Hasil uji Wilcoxon diperoleh  hitung 3,0 <  tabel 11, artinya ada perbedaan 

hasil belajar membuat macam-macam pola gaun sebelum dan sesudah diajarkan 

dengan model pembelajaran TAI di kelas X Busana Butik SMK PGRI Batang. 

Hasil Uji Gain menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar membuat macam-

macam pola gaun dengan model pembelajaran TAI di SMK PGRI Batang sebesar 

31% dan termasuk dalam kategori sedang. Simpulan: (1)Penggunaan model 

pembelajaran TAI dapat meningkatkan hasil belajar membuat macam-macam pola 

gaun di SMK PGRI Batang; (2)Peningkatan hasil belajar membuat macam-

macam pola gaun di SMK PGRI Batang dengan penggunaan model pembelajaran 

TAI. Saran penelitian: (1)Guru dapat memvariasikan model pembelajaran TAI 

dengan model lainnya sehingga diperoleh model yang lebih sesuai dengan 

karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa; (2)Penelitian ini menunjukkan ada 

peningkatan pada mata pelajaran membuat pola busana, sehingga diharapkan pada 

guru dapat menerapkan model pembelajaran TAI ini pada kompetensi lainnya. 

 

Kata kunci : Hasil Belajar, Gaun, Team Assisted Individualization (TAI) 
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KATA PENGANTAR 

Pembelajaran yang diterapkan pada mata pelajaran Membuat Pola selama 

ini masih menggunakan model pembelajaran konvensional, dimana interaksi 

belajar mengajar yang berjalan searah, guru sangat aktif, tetapi siswa menjadi 

pasif, kurang adanya kerjasama antar siswa dan berakibat sebagian siswa belum 

mencapai KKM yang diterapkan seperti Team Assisted Individualization (TAI). 

Model pembelajatan TAI diharapkan agar siswa mampu menerapkan sikap 

kerjasama dan meningkatkan hasil belajar, karena pembelajaran TAI dapat 

membantu siswa dalam bekerja secara berkelompok dalam memecahkan suatu 

masalah yang dihadapi. Skripsi ini berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Membuat Macam-Macam Pola Gaun Dengan Model Pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI) di SMK PGRI Batang”. 

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk 

mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang. Atas bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak, sehingga dapat 

terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 

disampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan 

ijin untuk melaksanakan penelitian. 

2. Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri 

Semarang, yang telah memberikan pengarahan demi terlaksananya skripsi ini. 

3. Ibu Wulansari Prasetyaningtyas, S.Pd. M.Pd selaku dosen Pembimbing yang 

penuh kesabaran dan ketulusan telah mengorbankan waktu, tenaga serta 
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fikiran yang sangat berharga untuk memberikan perhatian, petunjuk dan 

dorongan yang berguna bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

4. Dra. Uchiyah Achmad, M.Pd dan Dra. Sicilia Sawitri, M.Pd sebagai penguji I 

dan penguji II yang telah memberi masukan yang sangat berharga berupa 

saran, ralat, perbaikan, pertanyaan, komentar, tanggapan, menambah bobot 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Tujuan SMK 

(Firdausi&Barnawi, 2012: 20) yaitu mempersiapkan siswa menguasai 

ketrampilan tertentu untuk memasuki lapangan kerja dan memberikan bekal 

untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Peranan penting SMK 

diantaranya membentuk sumber daya manusia yang mampu bersaing dan 

memiliki kompetensi untuk memenuhi tenaga kerja yang terampil, kreatif dan 

inovatif. SMK mendidik dan melatih ketrampilan serta kreativitas agar 

profesional dalam bidang keahliannya masing-masing. SMK yang terdapat di 

kabupaten Batang salah satunya adalah SMK PGRI Batang.  

SMK Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Batang mempunyai 

bidang keahlian sesuai dengan bakat dan minat siswa. Program keahlian yang 

ada di SMK PGRI Batang diantaranya adalah Program Keahlian Keuangan, 

Program Keahlian Tata Niaga, Program Keahlian Teknik Sepeda Motor dan 

Program Keahlian Busana Butik. Tujuan program Keahlian Busana Butik 

sesuai visi dan misi SMK PGRI Batang adalah membekali siswa dengan 

ketrampilan, pengetahuan dan sikap agar berkompeten dalam hal: 1) 

mengukur, membuat pola, menjahit dan menyelesaikan busana; 2) memilih 

bahan tekstil dan bahan pembantu secara tepat; 3) menggambar macam-macam 
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busana sesuai kesempatan; 4) menghias busana sesuai desain; dan 5) mengelola 

usaha di bidang busana (kurikulum SMK PGRI Batang) 

Mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa pada program keahlian 

Busana Butik diantaranya adalah Pemeliharaan Kecil, Memilih Bahan Baku 

Busana, Membuat Hiasan Busana, Mengawasi Mutu Busana, Menggambar 

Busana, dan Membuat Pola. Mata pelajaran Membuat Pola merupakan mata 

pelajaran produktif yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena mata 

pelajaran membuat pola merupakan mata pelajaran ketrampilan dasar bagi 

siswa agar dapat menjahit busana. Membuat Pola merupakan ketrampilan dasar 

bagi siswa yang harus mereka kuasai agar dapat mengikuti kegiatan dalam 

proses belajar mengajar membuat busana. Mata pelajaran membuat pola terdiri 

dari dua kompetensi yaitu Membuat Pola dengan teknik konstruksi dan 

membuat pola dengan teknik draping. Materi membuat pola dengan teknik 

konstruksi diantaranya adalah membuat pola dasar, pola busana anak, pola 

busana wanita, dan pola busana pria. Salah satu indikator mata pelajaran 

membuat pola busana wanita adalah membuat macam-macam pola gaun. Gaun 

adalah pakaian berbentuk satu potong, bagian atas/blus disambung dengan 

bagian bawah/rok. Panjang gaun bisa sampai diatas lutut, atau sampai mata 

kaki, disesuaikan dengan desain. Jenis-jenis gaun diantaranya adalah gaun 

rumah seperti daster, gaun tidur (bebe), gaun muslim (gamis), gaun pesta, gaun 

pengantin, gaun malam dan sebagainya. 

Observasi awal dan wawancara yang telah dilakukan dengan siswa dan 

guru mata pelajaran membuat pola di SMK PGRI Batang, ditemukan bahwa 
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mata pelajaran Membuat Pola dengan teknik konstruksi merupakan mata 

pelajaran yang dianggap siswa melelahkan dan membosankan, siswa kurang 

termotivasi, kurang aktif, dan kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas. 

Banyak siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan berbagai 

alasan, bahkan ada yang mengerjakannya asal jadi saja.  Guru cenderung 

menggunakan pembelajaran konvensional pada pelajaran membuat pola. 

Pembelajaran konvensional mengandalkan metode ceramah, sehingga 

pembelajaran konvensional ini kurang memberikan hasil yang maksimal 

karena siswa hanya menerima informasi dari guru secara pasif, siswa merasa 

jenuh, motivasi siswa menjadi rendah dan nilai yang diperoleh kurang 

maksimal. Hal ini terlihat dari nilai ulangan harian siswa SMK PGRI Batang 

pada materi sebelumnya, yaitu membuat macam-macam pola blus, nilai 

ulangan harian siswa menunjukkan kurang dari nilai Kriteria Ketuntasan 

Belajar (KKM) yang ditetapkan yaitu 75 (dapat dilihat pada lampiran 22 

hal.153), sehingga memerlukan remidial untuk memperbaiki nilai yang belum 

mencapai KKM. Pembelajaran konvensional membuat siswa hanya duduk, 

diam, mendengar, mencatat dan menghafal. Guru membutuhkan sebuah model 

pembelajaran yang tepat dan efektif dalam mengoptimalkan ketrampilan siswa 

dalam pembelajaran busana butik. Guru dituntut mempunyai model 

pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten dengan 

harapan dapat mengembangkan pemahaman, ketelitian, kreativitas, dan 

keaktifan siswa sehingga siswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan baik, aktif dan menyenangkan. 
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Suatu model pembelajaran yang menarik sangat diperlukan agar mudah 

dipahami dan tidak membosankan sehingga dapat menumbuhkan interaksi 

dengan siswa lain guna mencapai tujuan pembelajaran. Suprijono (2012: 54) 

mengemukakan pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih 

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif 

menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajarannya. Siswa memperoleh kesempatan untuk saling berinteraksi 

dengan teman-temannya melalui belajar secara berkelompok. Salah satu dari 

model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI). Model pembelajaran TAI adalah model pembelajaran 

yang membentuk kelompok kecil bedasarkan kemampuannya yang beragam. 

Masing-masing kelompok terdiri 4 siswa yang ditugaskan untuk menyelesaian 

materi pembelajaran (Huda, 2013: 125). Tujuan penggunaan model 

pembelajaran TAI pada mata pelajaran Membuat Pola adalah untuk 

mengembangkan variasi model pembelajaran, agar pengetahuan dan 

pemahaman materi yang disampaikan guru dapat tercapai. Siswa dapat 

meningkatkan partisipasi individu pada kelompok kecil, karena siswa yang 

berprestasi menjadi tutor sebaya. Model pembelajaran TAI ini diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa membuat macam-macam pola gaun 

pada mata pelajaran membuat pola. Permasalahan yang telah diuraikan diatas 

mendorong peneliti untuk meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul 

“Peningkatan Hasil Belajar Membuat Macam-Macam Pola Gaun Dengan 
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Model Pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI) di SMK PGRI 

Batang”    

1.2   Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang ada, antara lain: 

1. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang dapat membuat 

siswa menjadi lebih aktif dan berminat dalam pembelajaran, sehingga 

perlu dicari model pembelajaran lain. 

2. Siswa kurang termotivasi, kurang aktif dan kurang bersemangat dalam 

mengerjakan tugas. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran membuat pola 

4. Kemampuan belajar siswa yang berbeda-beda dan kurang aktifnya 

siswa dalam setiap pembelajaran yang dilakukan di kelas. 

5. Hasil belajar yang diperoleh kurang maksimal. 

1.3  Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji berdasarkan alasan penelitian judul 

diatas adalah:  

1) Apakah model pembelajaran TAI dapat meningkatkan hasil belajar 

membuat macam-macam pola gaun di SMK PGRI Batang? 

2) Seberapa besar peningkatan hasil belajar membuat macam-macam pola 

gaun dengan model TAI di SMK PGRI Batang? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: 

1) Mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar membuat macam-

macam pola gaun dengan model pembelajaran TAI di SMK PGRI 

Batang. 

2) Mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar membuat 

macam-macam pola gaun dengan model pembelajaran TAI di SMK 

PGRI Batang? 

1.5  Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada model 

pembelajaran TAI dalam meningkatkan hasil belajar membuat macam-macam 

pola gaun di kelas X Busana Butik SMK PGRI Batang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

a. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam memilih 

dan menerapkan model pembelajaran yang lebih baik dan menarik, 

dalam pembelajaran membuat pola pada khususnya. 

b. Bagi siswa, sebagai umpan balik dalam memotivasi diri untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran 

membuat pola. 

c. Bagi sekolah, memberikan informasi dan masukan kepada pihak 

sekolah dalam menggunakan variasi model pembelajaran yang dipakai 

untuk meningkatkan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun. 
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1.7 Penegasan Istilah 

Tujuan penelitian memberikan penegasan pada skripsi adalah untuk 

memperjelas dan memperkecil lingkup persoalan yang diteliti. Penegasan 

istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1.7.1 Peningkatan  

Suatu pembelajaran tentu memiliki tujuan yaitu agar materi yang 

disampaikan bisa dimengerti, difahami dan dilaksanakan sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Upaya yang dilakukan dengan berbagai cara 

supaya siswa dapat melakukan kegiatan sehingga akan mengalami 

perubahan menjadi lebih baik. Istilah peningkatan berasal dari kata dasar 

tingkat yang berarti susunan yang berlapis-lapis dan peningkatan berati 

proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu (KBBI, 2007: 1198). 

Peningkatan berati kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, 

dari tidak bisa menjadi bisa atau usaha kegiatan untuk memajukan 

sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya 

Kesimpulan dari pendapat diatas, peningkatan adalah suatu upaya 

yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa dengan meningkatkan 

proses pembelajaran sehingga dapat lebih mudah mempelajarinya. 

Pembelajaran dikatakan meningkat apabila adanya suatu perubahan 

dalam proses pembelajaran, hasil pembelajaran dan kwalitas 

pembelajaran mengalami perubahan. 
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1.7.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar (Purwanto, 2013: 46) adalah perubahan perilaku 

siswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena tercapainya 

penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar 

mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotorik. Hasil belajar merupakan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2006: 5). 

Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru 

tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya 

melalui berbagai kegiatan belajar. Guru dapat menyusun dan membina 

kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas 

maupun individu melalui informasi tersebut. Hasil belajar membuat 

macam-macam pola gaun diperoleh dari membandingkan hasil belajar 

pada materi sebelumnya yaitu membuat macam-macam pola blus dengan 

hasil belajar membuat macam-macam pola gaun.  

1.7.3 Membuat Macam-Macam Pola Gaun 

Gaun (busana terusan) adalah satu busana, terdiri dari busana 

yang menutup badan atas, disambung dengan busana yang menutupi 

bagian bawah (Muliawan, 2012: 131). Pola gaun yaitu pola badan bagian 

dari atas (batas leher) sampai bawah. Panjang gaun bisa sampai diatas 

lutut, atau sampai mata kaki, disesuaikan dengan desain. Bentuk gaun 

bermacam-macam disesuaikan dengan postur tubuh pemakai, bisa 
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berukuran panjang atau pendek. Jenis-jenis gaun diantaranya adalah gaun 

rumah seperti daster, gaun tidur (bebe), gaun muslim (gamis), gaun pesta, 

gaun pengantin, gaun malam dan sebagainya. 

1.7.4 Model Pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI)  

Model pembelajaran TAI adalah model pembelajaran yang 

membentuk kelompok kecil bedasarkan kemampuannya yang beragam. 

Masing-masing kelompok terdiri 4 siswa yang ditugaskan untuk 

menyelesaian materi pembelajaran (Huda, 2013: 125). Alasan perlunya 

menggunakan model pembelajaran TAI untuk dikembangkan sebagai 

variasi model pembelajaran, agar pemahaman konsep dapat tercapai yaitu  

dapat meningkatkan partisipasi siswa, terutama pada kelompok kecil, 

karena siswa yang berprestasi dapat menjadi menjadi tutor sebaya. Model 

pembelajaran TAI ini akan diterapkan pada mata pelajaran membuat pola 

pokok bahasan membuat macam-macam pola gaun. Siswa akan 

mendapatkan materi pelajaran dengan cara berkelompok yang diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru sebelumnya akan 

melakukan pretest untuk pembagian kelompok TAI yang di dalam 

kelompok kecil tersebut terdapat siswa yang tingkat hasil belajarnya 

berbeda. Kelompok kecil yang terdiri 4 siswa dengan kemampuan yang 

beragam tersebut akan diberi materi tentang membuat macam-macam 

pola gaun dengan konsep diskusi pemecahan masalah. Siswa akan diberi 

beberapa desain gaun, kemudian setiap masing-masing kelompok dapat 

membuat pola gaun tersebut dengan saling berdiskusi dan bekerjasama. 
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Model pembelajaran TAI ini diharapkan siswa dapat lebih aktif di dalam 

kelompoknya untuk saling berinteraksi antar anggota kelompok yang 

lain.  

1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi yang baik harus memberi arahan yang jelas, dapat 

membawa pembaca sesuai dengan alur pikiran penulis dan mempermudah 

pemahaman skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

   1.8.1 Bagian Awal 

Bagian awal yang dimaksud adalah judul, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, sari (abstrak), kata 

pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

   1.8.2 Bagian Isi 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri atas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini berisi tentang teori-teori yang 

dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian, yaitu tinjauan teori 

tentang hasil belajar, mata pelajaran membuat pola, macam-macam pola 

gaun, model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan SMK PGRI, kerangka 

berfikir dan rumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi tentang metode-

metode yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi, tempat 



11 
 

 
 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel, 

rancangan penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, serta teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini 

berisi tentang pelaksanaan penelitian yaitu hasil penelitian dan pembatasan 

hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP, bab ini memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian, serta saran-saran atau sumbangan fikiran peneliti atas penelitian 

yang telah dilakukan. 

1.8.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir yang termasuk bagian akhir dari skripsi adalah daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

 2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

Manusia senantiasa melakukan kegiatan belajar. Belajar tidak 

hanya dilakukan di bangku sekolah, tetapi dapat pula terjadi pada 

seseorang dalam kehidupanya sehari-hari. Belajar adalah suatu kegiatan 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehingga dengan belajar 

manusia mampu mengembangkan potensi-potensi yang dibawanya sejak 

lahir sehingga nantinya akan mampu menyesuaikan diri demi pemenuhan 

kebutuhan. Anni (2006: 2) menyatakan belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam 

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

bahkan persepsi manusia. Belajar menurut Winkel yang dikutip oleh 

Purwanto (2013: 39) adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap.  

Kesimpulan dari pendapat dia atas, belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku seseorang yang disebabkan adanya pengalaman 

untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari seseorang 

yang melakukan kegiatan belajar. Seseorang bisa dikatakan telah belajar 
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apabila ia dapat melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya atau tingkah lakunya berubah karena mempunyai cara lain 

dalam menghadapi suatu situasi karena ia telah melalui berbagai 

pengalaman yang diperolehnya dari belajar. 

2.1.2 Hasil Belajar 

2.2.1.1 Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar (Purwanto, 2013: 46) adalah perubahan perilaku siswa 

akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena tercapainya penguasaan 

atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. 

Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil 

itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Anni (2006: 5) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar  

Benyamin Bloom yang dikutip oleh Sudjana (2013: 22) secara garis 

besar membagi klasifikasi hasil belajar menjadi tiga ranah yakni ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotoris. 

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk 

kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam 

berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, 

motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan 

belajar dan hubungan sosial. 
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3) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni (a) 

gerakan refleks, (b) ketrampilan gerakan dasar, (c) kemampuan 

perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan ketrampilan 

kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif.  

 

Kesimpulan dari pendapat diatas, hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh setelah mendapatkan pengetahuan dan mengalami 

aktivitas belajar. Hasil belajar tersebut berupa pemahaman dan penguasaan 

konsep terhadapat materi yang dipelajari sehingga akan diketahui hasil yang 

dicapai siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang tampak dari hasil 

belajar di awal dan akhir pembelajaran.  

2.2.1.2 Hasil belajar pada mata pelajaran membuat pola 

a) Hasil belajar kognitif adalah hasil belajar intelektual yang berupa  

pengetahuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Mata pelajaran 

membuat pola materi membuat macam-macam pola gaun, diantaranya 

adalah pemahaman dan pengetahuan siswa tentang pengertian pola gaun, 

macam-macam jenis gaun, jenis alat yang digunakan dalam membuat 

pola gaun, dan ukuran yang dibutuhkan dalam membuat pola gaun.  

b) Hasil belajar afektif adalah berkenaan dengan sikap atau tingkah laku 

siswa. Pada mata pelajaran membuat pola ini diantaranya adalah berdoa 

sebelum dan sesudah proses pembelajaran, memberi salam sebelum dan 

sesudah menyampaikan pendapat, kesiapan siswa mengikuti pelajaran, 

kehadiran siswa di kelas, ketertiban di kelas, kebersihan lingkungan, 

sikap mengikuti pelajaran, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan 

guru, kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas, menghargai pendapat 
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teman, kerjasama dalam kelompok, dan keaktifan siswa dalam diskusi 

kelompok.  

c) Hasil belajar psikomotoris adalah suatu bentuk ketrampilan (skill) yang 

diperoleh siswa. Mata pelajaran membuat pola busana materi membuat 

macam-macam pola gaun ini siswa dapat membuat pola gaun sesuai 

dengan model yang diinginkan, mengetahui alat dan bahan serta tempat 

kerja sesuai dengan standar ergonomic, ketepatan ukuran bagian-bagian 

pola, ketepatan garis dan bentuk pola, ketepatan jumlah komponen pola, 

ketepatan tanda-tanda dan keterangan pola, kebersihan dan kerapihan 

pola, serta ketepatan waktu penyelesaian pola. 

2.1.3 Mata Pelajaran Membuat Pola Busana 

 Mata pelajaran produktif kompetensi kejuruan tata busana yang 

diajarkan di kelas X SMK PGRI Batang ada bermacam-macam, salah 

satunya adalah mata pelajaran Membuat Pola pokok bahasan membuat 

macam-macam pola gaun. Membuat macam-macam pola gaun tersebut 

diajarkan di kelas X pada semester genap. Standar Kompetensi (SK) dari 

mata pelajaran tersebut yaitu membuat pola (Pattern Making), diantaranya 

adalah membuat pola wanita, pria, anak dan bayi. Kompetensi Dasar (KD) 

dari SK antara lain; Melakukan persiapan menggambar pola dasar, 

menggambar macam-macam pola dasar, dan memeriksa pola. Indikator 

pada mata pelajaran Membuat Pola diantaranya adalah alat gambar pola 

dan temapat kerja disiapkan sesuai dengan standar ergonomic; pola dibuat 

sesuai ukuran badan dengan menggunakan alat gambar pola yang tepat; 
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pola dilengkapi tanda-tanda pola sesuai SOP yang digunakan oleh industri 

setempat; ukuran bagian-bagian pola diperiksa sesuai ukuran pemesanan 

dan diperbaiki bila perlu; garis dan bentuk pola diperiksa; tanda-tanda 

keterangan pola diperiksa sesuai dengan kebutuhan; jumlah komponen pola 

diperiksa. 

Mata pelajaran membuat pola (pattern making) sesuai silabus 

Busana Butik SMK PGRI Batang mempunyai beberapa kompetensi dasar, 

salah satunya adalah menggambar macam-macam pola dasar. Siswa 

diharapkan dapat menggambar pola dasar dengan menunjukkan sikap jeli 

terhadap model busana wanita, pria, anak dan bayi; menunjukkan sikap 

teliti dan cermat membuat pola dasar serta menggambar pola dasar secara 

konstruksi dengan cermat sesuai ukuran. Pola dibuat sesuai ukuran badan 

dengan menggunakan alat gambar yang tepat dan dilengkapi tanda-tanda 

pola yang digunakan oleh industri. Kompetensi dasar menggambar macam-

macam pola salah satu adalah membuat pola busana wanita sesuai model 

yang diinginkan. Pola busana wanita diantaranya adalah membuat macam-

macam pola gaun. Materi membuat macam-macam pola gaun ini siswa 

diajarkan untuk membuat gaun rumah dan gaun pesta secara konstruksi.  

2.1.4 Materi Membuat Macam-Macam Pola Gaun 

2.3.1.1 Pengertian Pola 

Pola (Muliawan, 2012: 2) adalah suatu potongan kain atau potongan 

kertas, yang dipakai sebagai contoh untuk membuat baju, ketika bahan 

digunting sehingga potongan kain atau kertas tersebut mengikuti ukuran 
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bentuk badan tertentu. Hadisurya (2011: 169) mengatakan dalam bahwa pola 

adalah potongan kertas/karton yang digambar berdasarkan model baju/ukuran 

tertentu, digunakan sebagai panduan saat menggunting. 

Kesimpulan dari pendapat diatas, pola adalah suatu potongan kain 

atau kertas yang dipakai sebagai contoh atau pedoman untuk membuat 

pakaian pada saat menggunting. Pola tersebut diletakkan diatas bahan atau 

kain sebelum dijahit dan menjadi pakaian jadi yang diinginkan sesuai model.  

2.3.1.2 Pengertian Busana 

Busana berasal dari bahasa sanskerta yaitu “bhusana” dan istilah yang 

popular dalam bahasa Indonesia yaitu “busana” yang dapat diartikan 

“pakaian” (Ernawati, 2008: 23). Busana dalam arti umum (Marwiyah, 2010: 

62) adalah bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit atau tidak 

dijahit yang dipakai atau disampirkan untuk penutup tubuh seseorang.  

  Busana yaitu sesuatu yang dipakai untuk menutupi badan seseorang 

dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk melindungi badan. Busana juga 

digunakan sebagai pelindung kesehatan agar tercipta keindahan dan menjaga 

kesusilaan. 

2.3.1.3 Pengertian Pola Busana 

Pola busana merupakan suatu sistem dalam membuat busana dan 

digambar dengan benar berdasarkan ukuran badan seseorang yang diukur 

secara cermat, sehingga busana tersebut sesuai dengan bentuk tubuh si 

pemakai (Ernawati, 2008: 246).  Muliawan (2012: 2) mengatakan bahwa pola  

adalah suatu potongan kertas yang diapakai sebagai contoh dalam membuat 
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busana ketika bahan digunting. Pola adalah suatu rancangan yang dibuat dari 

kertas sebagai panduan pada saat menggunting. Pola sangat penting artinya 

dalam membuat busana. Baik tidaknya busana yang dikenakan di badan 

seseorang sangat dipengaruhi oleh ketepatan pola itu sendiri. Pola busana 

yang baik akan menghasilkan busana yang enak dan nyaman dipakai, indah 

dipandang mata dan bernilai tinggi, sehingga akan tercipta suatu kepuasan 

bagi si pemakai.  

Apabila pola yang dibuat sesuai dengan ukuran, maka akan membuat 

mudah membuat busana yang dikehendaki. Pola yang masih asli dan belum 

diubah sesuai model dinamakan pola dasar. Teknik pembuatan pola menurut 

Pratiwi (2007: 3) dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Pola busana yang dibuat dengan konstruksi padat atau kubus. Pola 

dibentuk diatas badan si pemakai atau tiruannya yang disebut dress 

form atau passspop. Cara membuat pola dengan teknik ini disebut 

dengan draping atau memulir. 

b. Pola busana yang dibuat dengan konstruksi bidang datar atau flat 

pattern. Pola ini merupakan pengembangan dari pola yang dibuat 

dengan konstruksi padat atau kubus. Ukuran standar dalam pembuatan 

pola kostruksi ada dua, yaitu 1) pola dengan menggunakan ukuran 

huruf seperti S, M, L, XL dan sebagainya; 2) pola dengan 

menggunakan ukuran angka yang telah diukur sebelumnya atau 

menggunakan ukuran standar.  

 

Penelitian ini peneliti meneliti pembuatan macam-macam pola gaun 

yang dikerjakan dengan teknik konstruksi. Macam-macam pola gaun yang 

dibuat merupakan pola kecil yang digambar diatas buku kostum/pola. 
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2.3.3.1 Alat-Alat Yang Digunakan Dalam Membuat Pola 

Membuat pola memerlukan beberapa peralatan agar pola dapat 

menghasilkan busana yang baik. Alat-alat yang diperlukan dalam membuat 

pola antara lain: 

- Buku kostum/pola 

- Skala 

- Penggaris 30 cm 

- Ballpoint hitam 

- Pensil hitam 

- Penghapus 

- Pensil merah/biru 

- Pita Ukur (metline) 

- Kertas merah/biru (doorslag) 

- Kertas HVS 

- Gunting kertas 

- Lem kertas 

- Penggaris aneka ukuran 
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2.3.3.2 Cara Mengambil Ukuran 

 

Sebelum membuat pola, terlebih dahulu adalah mengukur badan 

seseorang agar busana yang dibuat dapat sesuai dengan tubuh si pemakai. 

Adapun cara mengambil ukuran badan wanita (Muliawan, 2012: 2) adalah: 

1. Seseorang yang diukur badannya sebaiknya menggunakan 

pakaian yang ketat. 

2. Mengeluarkan benda-benda yang ada di dalam saku. 

3. Mengikatkan vetter-band pada pinggang orang yang akan 

diukur. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Cara mengikatkan vetter-band pada pinggang 

       (Muliawan, 2012: 2) 

4. Lingkar leher 

Lingkar leher diukur sekeliling batas leher, dengan meletakkan 

jari telunjuk di lekuk leher 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Cara Mengukur Lingkar Leher 

(Muliawan, 2012: 3) 

5. Lingkar Badan 

Lingkar badan diukur sekeliling badan atas terbesar, melalui 

puncak dada, ketiak, letak sentimeter pada badan belakang 

harus datar dari ketiak sampai ketiak. 
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                                 Gambar 2.3 Cara Mengukur Lingkar Badan 

(Muliawan, 2012: 3) 

6. Lingkar pinggang 

Lingkar badan diukur sekeliling pinggang, pas dahulu, 

kemudian ditambah 1 cm, atau diselakan 1 jari. Untuk 

pinggang ban rok dan slack dikurangi 1 cm. 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.4 Cara mengukur lingkar pinggang 

(Muliawan, 2012: 3) 

 

7. Lingkar panggul 

Lingkar panggul diukur sekeliling badan bawah yang terbesar 

ditambah 2 cm sebelah atas puncak pantat dengan sentimeter 

datar. Diukur pas dahulu kemudian ditambah 4 cm atau 

diselakan 4 jari. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Cara Mengukur Lingkar Panggul 

(Muliawan, 2012: 3) 

8. Tinggi panggul 

Tinggi panggul diukur dari panggul yang terbesar ke atas 

sampai batas pinggang. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Cara Mengukur Tinggi Panggul 

(Muliawan, 2012: 3) 

9. Panjang punggung 

Panjang punggung diukur dari tulang leher yang nonjol di 

tengah belakang lurus ke bawah sampai di bawah vetter-band 

pinggang. 
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Gambar 2.7 Cara Mengukur Panjang Punggung 

(Muliawan, 2012: 3) 

10. Lebar punggung 

Lebar punggung diukur 9 cm di bawah tulang leher yang 

nonjol atau pertengahan jarak bahu terendah dan ketiak dari 

batas lengan kiri sampai batas lengan yang kanan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Cara Mengukur Lebar Punggung 

(Muliawan, 2012: 3) 

11. Panjang sisi 

Panjang sisi diukur dari batas ketiak ke bawah vetter-band 

pinggang dikurangi 2 atau 3 cm 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Cara Mengukur Panjang Sisi 

(Muliawan, 2012: 3) 

12. Lebar muka 

Lebar muka diukur pada 5 cm di bawah lekuk leher atau 

pertengahan jarak bahu terendah dan ketiak dari batas lengan 

yang kanan sampai batas lengan yang kiri. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Cara Mengukur Lebar Muka 

(Muliawan, 2012: 3) 

13. Panjang muka   

Panjang muka diukur dari lekuk leher tengah muka ke bawah 

samapi di bawah vetter-band pinggang. 
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       Gambar 2.11 Cara Mengukur Panjang Muka 

(Muliawan, 2012: 3) 

14. Tinggi dada 

Tinggi dada diukur dari bawah vetter-band pinggang tegak 

lurus ke atas sampai puncak buah dada. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Cara Mengukur Tinggi Dada 

(Muliawan, 2012: 3) 

15. Panjang bahu 

Panjang bahu diukur pada jurusan di belakang daun telinga 

dari batas leher ke puncak lengan, atau bahu yang terendah. 

 

 

 

 

 

           Gambar 2.13 Cara Mengukur Panjang Bahu 

(Muliawan, 2012: 3) 

16. Ukuran uji atau ukuran kontrol 

Ukuran uji diiukur dari tengah muka di bawah vetter-band 

serong melalui puncak buah dada ke puncak lengan terus 

serong ke belakang pada bawah vetter-band. 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.14 Cara Mengkontrol Ukuran 

(Muliawan, 2012: 3) 

17. Lingkar lubang lengan 

Lingkar lubang lengan diukur sekeliling lubang lengan, pas 

dahulu ditambah 2 cm untuk lubang lengan, dan ditambah 4 

cm untuk lubang lengan yang akan dipasangkan lengan. 
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Gambar 2.15 Cara Mengukur Lingkar Lubang Lengan  

(Muliawan, 2012: 3) 

18. Panjang lengan  

Panjang lengan diukur dari puncak lengan terus ke bawah 

lengan sampai melampaui tulang pergelangan lengan yang 

menonjol. 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.16 Cara Mengukur Panjang Lengan 

(Muliawan, 2012: 3) 

19. Lebar dada 

Lebar dada diukur jarak dari kedua puncak buah dada. Ukuran 

ini tergantung dari (BH) yang dipakai. Ukuran ini tidak 

dipakai untuk konstruksi pola, hanya untuk ukuran 

pemeriksaan. 

 

 

 

 

 

       

Gambar 2.17 Cara mengukur Lebar Dada 

(Muliawan, 2012: 3) 

 

2.3.3.3 Tanda-Tanda Pola 

Setelah mengetahui cara mengukur badan, selanjutnya adalah 

mengetahui tanda-tanda  pola. Tanda-tanda pola digunakan untuk menandai 

garis-garis yang telah dibuat pada pola tersebut agar dapat memperjelas 
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kegunakan dari masing-masing garis pada pola. Adapun tanda-tanda pola 

(Soekarno, 2013: 10) yaitu: 

                                 Tabel 2.1 Tanda-Tanda Pola 

No Tanda Keterangan 

1. -------------------- titik-titik = garis pertolongan 

2.  strip titik-strip titik = garis lipatan 

3.  strip-strip-strip = garis rangkapan 

4.  Tanda arah serat 

5.  Lipit (plooi) 

6. TM Tengah Muka 

7. TB Tengah Belakang 

8.  Gunting = Potong 

9.  Siku-siku 

10.  Garis tanda dikerut 

               

2.3.3.4 Teknik Memeriksa Pola 

   Memeriksa pola adalah suatu pekerjaan setelah selesai membuat 

pola busana. Pengecekan pola ini penting dilakukan agar bisa menghasilkan 

pola sesuai dengan desain yang diinginkan. Adapun hal-hal yang perlu 

dilakukan pengecekan (Ernawati, 2008: 238) antara lain: 

1. Ketepatan ukuran pola. 

Cek ukuran lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang 

baju/rok/celana, panjang lengan dan sebagainya. Ukuran yang diperoleh 

pada pola yang telah dibuat harus sesuai dengan ukuran badan seseorang 

yang telah diukur. 

2. Ketepatan bentuk pola.  

Cek bentuk pola bagian kerung leher, kerung lengan, lingkar pesak, 

lingkar pinggang, lingkar panggul dan sebagainya. 

3. Ketepatan komponen pola.  
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Cek pola bagian atas dan bawah, pola depan dan belakang, pola kerah, 

pola lengan, pola lapisan, pola pelapis, dan bagian-bagian pola yang lain. 

Apabila terdapat pecah pola juga harus diperhatian komponen pola-pola 

tersebut. 

4. Ketepatan tanda-tanda pola.  

Pola yang telah dibuat dan digunting akan menghasilkan beberapa 

komponen pola, sehingga perlu diberikan tanda-tanda pola. Diantaranya 

adalah tanda arah serat kain, tanda guntingan, tanda lipatan, tanda jumlah 

guntingan, tanda lipatan, tanda lipit, tanda muka/belakang dan sebagainya. 

2.3.3.5 Kualitas Pola 

Busana yang baik dan nyaman digunakan merupakan salah satu akibat 

dari pembuatan pola yang baik pula. Adapun kualitas pola pakaian ditentukan 

oleh beberapa hal (Ernawati, 2008: 245) diantaranya adalah: 

1) Ketepatan dalam mengambil ukuran tubuh si pemakai, hal ini mesti 

didukung oleh kecermatan dan ketelitian dalam menentukan posisi titik 

dan garis tubuh serta menganalisa posisi titik dan garis tubuh si 

pemakai. 

2) Kemampuan dalam menentukan kebenaran garis-garis pola, seperti 

garis lingkar kerung lengan, garis lekuk leher, bahu, sisi badan, sisi 

rok, bentuk lengan, kerah dan sebagainya, untuk mendapatkan garis 

pola luwes mesti memiliki sikap cermat dan teliti dalam melakukan 

pengecekan ukuran. 

3) Ketepatan memilih kertas untuk pola, seperti kertas dorslag, kertas 

karton manila atau kertas koran. 

4) Kemampuan dan ketelitian memberi tanda dan keterangan setiap 

bagian-bagian pola, misalnya tanda pola bagian muka dan belakang, 

tanda arah benang/serat kain, tanda kerutan atau lipit, tanda kampuh 

dan tiras, tanda kelim dan lain sebagainya. 

5) Kemampuan dan ketelitian dalam menyimpan dan mengarsipkan pola. 

Agar pola tahan lama sebaiknya disimpan pada tempat-tempat khusus 

seperti rak dan dalam kantong-kantong plastik, diarsipkan dengan 



27 
 

 
 

memberi nomor, nama dan tanggal serta dilengkapi dengan buku 

katalog. 

 

2.1.5 Pengertian Gaun 

Gaun (busana terusan) adalah satu busana, terdiri dari busana yang 

menutup badan atas, disambung dengan busana yang menutupi bagian bawah 

(Muliawan, 2012: 131). Gaun adalah busana wanita atau anak-anak yang 

mempunyai model terusan atau potongan di pinggang dan terbuat dari 

beragama gaya, jenis bahan, detail, hiasan, dsb (Hadisurya, 2011: 86).  

Kesimpulan dari pendapat diatas, gaun yaitu bagian pakaian yang 

dipakai menutupi badan dari atas (batas leher) sampai bawah. Panjang gaun 

bisa sampai diatas lutut, atau sampai mata kaki, disesuaikan dengan desain. 

Jenis-jenis gaun juga beragam, diantaranya adalah gaun pesta yang terdiri dari 

casual, office, cocktail dresses, gaun pengantin, gaun kerja, gaun tidur, gaun 

rumah (daster), gaun muslim (gamis) dan sebagainya. Gaun juga dibuat dari 

berbagai macam jenis bahan, detail dan hiasan yang akan menambah bentuk 

gaun menjadi menarik, indah dan mewah. Bahan yang biasanya digunakan 

misalnya sutra, satin, beludru dan sebagainya. Penelitian ini akan 

mengajarkan macam-macam membuat pola gaun rumah (daster), gaun pesta 

dan gaun muslim (gamis). Dibawah ini beberapa gambar gaun (Poespo, 2012: 

29) 
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 Gambar 2.18 Gambar Gaun 

          (Poespo, 2012: 29) 

2.1.6 Pola Gaun 

Gaun merupakan salah satu busana wanita yang desainnya dapat dibuat 

mengikuti bentuk tubuh sesuai dengan keinginan si pemakai. Membuat pola 

gaun dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam mengamati desain yang ada 

karena bentuk gaun yang beragam seperti adanya garis horizontal yang 

mengikuti lekuk tubuh bagian dada, pinggang dan panggul ataupun seperti 

adanya garis vertikal berupa garis princess yang dimulai dari bahu, dada atau 

pertengahan kerung lengan ke bawah atau biasa disebut juga dengan garis 

hias. Pola gaun merupakan pola yang bisa dikembangkan sesuai dengan 

model yang diinginkan atau disebut juga dengan pecah pola. Pecah pola gaun 

akan membuat gaun terusan satu bagian (one piece dress) dibuat kombinasi 

dengan berbagai macam model lengan, rok dan sebagianya. Berikut ini adalah 

contoh pecah pola gaun: 
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Gambar 2.19 Contoh Pola Gaun 

            (Poespo, 2007: 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Contoh Pola Gaun 

           (Poespo, 2007: 36) 
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 Gambar 2.21 Contoh Pola Gaun  

      (Poespo, 2007: 36) 

 

2.1.7 Model Pembelajaran  

2.5.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Suatu model pembelajaran akan berpengaruh pada kondisi belajar 

mengajar di dalam kelas. Siswa akan lebih menerima pembelajaran dengan 

baik apabila tercipta suasana kelas yang menyenangkan. Model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain 

(Joyce&Weil yang dikutip oleh Rusman, 2012: 133). Model pembelajaran 

(Suprijono, 2012: 45) merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 
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penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas.  

Kesimpulan dari pendapat diatas, model pembelajaran adalah suatu 

pola rencana atau pola yang digunakan sebagai pedoman dan pemberi 

petunjuk guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas sehingga akan 

tercipta suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. 

2.1.8 Jenis-jenis Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan langkah awal yang harus 

direncanakan di dalam proses belajara mengajar secara keseluruhan. 

Adapun jenis-jenis pembelajaran menurut Suprijono (2012: 46) yaitu: 

a) Model Pembelajaran Langsung 

b) Model Pembelajaran kooperatif 

c) Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Jenis-jenis model pembelajaran menurut Rusman (2013: 131) antara 

lain:  

a) Model Pembelajaran Kontekstual 

b) Model Pembelajaran Kooperatif 

c) Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

d) Model Pembelajaran Tematik 

e) Model Pembelajaran Berbasis Komputer 

f) Model PAKEM (Partisipatif, Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) 

g) Model Pembelajaran Berbasis Web (e-Learning) 

h) Model Pembelajaran Mandiri 

i) Model Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) 

 

 



32 
 

 
 

2.1.9 Model Pembelajaran Kooperatif 

 2.5.3.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen 

(Rusman, 2013: 202). Pembelajaran kooperatif menurut Suprijono (2012: 

54) adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok 

termasul bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh 

guru. Model pembelajaran kooperatif dapat dijadikan pola pembelajaran 

yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikannnya dimana 

siswa dapat bekerjasama dalam kelompok kecil dengan kemampuan 

anggota kelompok yang berbeda-beda dan saling membantu dalam 

belajarnya. 

2.5.3.2 Jenis-Jenis Pembelajaran Kooperatif 

Jenis-jenis pembelajaran kooperatif menurut David Johnson dan 

Robert Johnson dalam Huda (2013: 119) adalah sebagai berikut: 

a) Learning Together (LT) – Circle of Learning (CL) 

b) Jigsaw (JIG) 

c) Jigsaw III (JIG III) 

d) Cooperative Learning Structures (CLS) 

e) Group Investigation (GI) 

f) Complex Instruction (CI) 

g) Team Assisted Individualization (TAI) 

h) Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

i) Structured Dyadic Methods (SDM)  
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Ada beberapa variasi jenis model pembelajaran kooperatif, walaupun 

prinsip dasar dari pembelajaran kooperatif ini tidak berubah, jenis-jenis 

pembelajaran tersebut menurut Rusman (2013: 213) adalah sebagai berikut: 

1. Student Team Achiement Division (STAD) 

2. Jigsaw 

3. Investigasi Kelompok (GI) 

4. Make a Match 

5. Teams Games Tournaments (TGT) 

6. Team Assisted Individualization (TAI) 

7. Struktural 

 

2.1.10 Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

 

Model pembelajaran TAI adalah model pembelajaran yang 

membentuk kelompok kecil bedasarkan kemampuannya yang beragam dan 

masing-masing kelompok terdiri 4 siswa yang ditugaskan untuk 

menyelesaian materi pembelajaran (Huda, 2013: 125). Model pembelajaran 

TAI dikembangkan sebagai variasi model pembelajaran, agar pemahaman 

konsep dapat tercapai yaitu dapat meningkatkan partisipasi siswa, terutama 

pada kelompok kecil, karena siswa yang berprestasi dapat menjadi menjadi 

tutor sebaya. Model pembelajaran TAI merupakan model pembelajaran 

yang menggabungkan kelebihan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 

individu. Model pembelajaran ini dibuat untuk mengatasi kesulitan belajar 

siswa secara individu. Kegiatan pembelajaran TAI lebih banyak digunakan 

untuk pemecahan masalah. Setiap siswa secara individu belajar materi 

pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individu 

dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh 

anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas 
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keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. Model Pembelajaran 

TAI mengarahkan siswa untuk mengembangkan kerjasama diantara teman 

sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Siswa yang 

berprestasi akan menjadi tutor sebaya sehingga keberhasilan individu 

berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok, maka  kerjasama kelompok 

akan sangat dibutuhkan. 

“The Team-Assisted Individualization (TAI) been developed in an 

attempt to make individualized instruction workable in the classroom by 

adding components of cooperative learning. the development of TAI and 

describes the results of three field experiments conducted to assess the 

effects of TAI on student achievement, attitudes, and behavior. 

Demonstrated basic achievement effects of the program and,a number of 

positive social and attitudinal effects.” Slavin, Robert E (1984) 11-12. 

 

“Team Assisted Individualization (TAI) telah dikembangkan dalam upaya 

membuat petunjuk untuk individu dapat diterapkan di kelas dengan 

menambahkan komponen pembelajaran kooperatif. Pengembangan TAI 

menggambarkan hasil tiga percobaan lapangan yang dilakukan untuk 

menilai efek dari TAI terhadap prestasi belajar siswa, sikap, dan perilaku. 

Sehingga menunjukkan efek prestasi dasar dari program, sejumlah efek 

sosial dan sikap positif.” 

 Model pembelajaran TAI memiliki delapan komponen (Slavin yang 

dikutip oleh Fertika, 2010: 20). Kedelapan komponen tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4-6 

siswa, 

2. Placement test, yakni pemberian pretest siswa atau melihat rata-rata 

nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa dalam bidang 

tertentu, 
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3. Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 

4. Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan 

oleh kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap 

kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. 

5. Team score and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil 

kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap 

kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. 

6. Teaching group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok. 

7. Facts test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang 

diperoleh siswa 

8. Whole class units, yaitu pemberian materi oleh guru di akhir waktu 

pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah.  

 

Sebuah model pembelajaran tentulah mempunyai suatu keuntungan 

dan kelemahannya masing-masing, begitu juga dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI ini. Adapun keuntungan dan kelemahan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI (Slavin yang dikutip oleh Fertika, 2010: 

21) adalah sebagai berikut : 

2.5.5 Keuntungan pembelajaran tipe TAI 

Adapun keuntungan pembelajaran tipe TAI  adalah : 

1) Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 

2) Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilannya. 

3) Siswa diajar bagaimana bekerjasama dalam kelompok. 

4) Adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahannya. 

2.5.6 Kelemahan pembelajaran tipe TAI 

Adapun kelemahan pembelajaran tipe TAI dalam mata pelajaran 

membuat pola adalah : 

1) Tidak ada persaingan antar kelompok 

2) Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa 

yang pandai. 

2.5.7 Penerapan model pembelajaran TAI pada mata pelajaran 

membuat pola materi membuat macam-macam pola gaun 
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a. Guru menyiapkan materi macam-macam pola gaun yang akan 

diajarkan kepada siswa dengan mengadopsi model pembelajaran 

TAI. 

b. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa akan diterapkan model 

pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi model pembelajaran. 

Guru menjelaskan kepada siswa tentang pola kerjasama antar 

siswa dalam suatu kelompok. 

c. Guru memberikan pretest berupa soal-soal pilihan ganda tentang 

materi yang akan diajarkan kepada siswa yaitu membuat 

macam-macam pola gaun. 

d. Guru membentuk kelompok kecil dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 anggota siswa. Kelompok dibuat 

heterogen tingkat kepandaiannya dengan pertimbangan hasil 

pretest yang telah dilakukan (mengadopsi komponen team) 

e. Guru menjelaskan materi tentang macam-macam pola gaun 

(mengadopsi komponen teaching group) 

f. Guru menugasi kelompok dengan memberikan desain macam-

macam gaun yang sudah disiapkan, kemudian setiap kelompok 

saling berdiskusi dan bekerjasama dalam pemecahan masalah 

membuat macam-macam pola gaun sesuai desain gaun yang 

telah disiapkan. 
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g. Ketua kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya terhadap 

guru, dan hambatan apa yang dialami oleh kelompoknya 

(mengadopsi komponen team study) 

h. Setelah setiap siswa memahami/menguasai bahan ajar yang 

diberikan guru, selanjutnya guru siap memberikan post-test pada 

setiap kelompok belajar untuk mendapatkan skor individu dan 

skor kelompok.  

i. Setelah post-test selesai maka dilakukan penghitungan skor 

perkembangan individu dan skor kelompok. Guru menetapkan 

kelompok yang terbaik sampai kelompok yang kurang berhasil. 

(mengadopsi komponen team score and team recognition) 

j. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru memberikan 

pendalaman terhadap materi membuat macam-macam pola gaun 

yang telah diajarkan (mengadopsi komponen whole class units) 

2.1.11 Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Batang  

2.6.1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung 

jawab menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, 

ketrampilan, dan keahlian sehingga lulusannya dapat mengembangkan 

kinerja apabila terjun kedunia kerja (Firdausi & Barnawi, 2012: 13). SMK 

bahkan mampu bersaing dalam taraf Sekolah Menengah yang diharapkan 

dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dengan kemampuan ketrampilannya dalam bidang ilmu 

tertentu sesuai degan bidangnya masing-masing. Pemerintah Indonesia 
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juga telah mencanangkan membangun lebih banyak SMK daripada 

Sekolah Menengah Atas untuk di beberapa daerah karena lulusannya yang 

telah siap untuk masuk ke dunia kerja tanpa perlu melanjutkan ke 

perguruan tinggi. 

2.1.11 SMK PGRI BATANG 

Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik Indonesia 

(SMK PGRI) Batang merupakan salah satu sekolah menengah di 

Kabupaten Batang yang berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 25 

Batang, Jawa Tengah. Sekolah yang berdiri sejak tahun  1983 ini  

mempunyai visi “menghasilkan SMK mandiri dalam menghasilkan tenaga 

kerja yang terampil dan berakhlak mulia” dan misi: 1) membina karakter 

siswa secara terpadu menuju terbentuknya manusia berketrampilan, 2) 

mewujudkan stabilitas kegiatan pembelajaran, 3) meningkatkan kerjasama 

yang efektif dengan dunia usaha dan dunia industri, 4) menciptakan warga 

sekolah yang mempunyai komitmen tinggi terhadap visi sekolah.  SMK 

PGRI Batang mempunyai beberapa bidang keahlian sesuai dengan bakat 

dan minat peserta didik. Program keahlian yang tersebut diantaranya 

adalah Program Keahlian Keuangan/Akuntansi, Program Keahlian Tata 

Niaga/Pemasaran, Program Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Program 

Keahlian Busana Butik. Untuk program keahlian tata busana baru dibuka 

pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 terakreditasi B untuk program tata 

busana. Sampai pada saat ini program keahlian busana butik hanya terdiri 

1 kelas di setiap angkatannya (http://smkspgribatang-btg.sch-id.net/). 

http://smkspgribatang-btg.sch-id.net/
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2.2 Penelitian yang Relevan 

1) Ari Yuda Fertika (UNNES Semarang, 2010); 

Judul: “Efektivitas Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ekomomi 

Materi Kelangkaan Sumber Daya Ekonomi Pada Siswa Kelas VIII SMP N 

2 Mejobo Kudus; 

Hasil Penelitian: (1)Model pembelajaran TAI efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa materi kelangkaan sumber daya ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri Mejobo Kudus; (2)Model pembelajaran 

TAI efektif untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.   

 2) Umi Farikah (IKIP PGRI Semarang, 2011); 

Judul: “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) Dengan Media LKS Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Pada Materi Faktorisasi Suku Aljabar Siswa Kelas VIII 

Semester 1 SMP Negeri 2 Gajah Kabupaten Demak Tahun Ajaran 

2010/2011” 

Hasil Penelitian: (1) Ada perbedaan prestasi belajar matematika 

yang memperoleh model pembelajaran TAI dengan model pembelajaran 

konvensional. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t yaitu thitung 

=1,913 > ttabel =1,668. Prestasi belajar matematika yang memperoleh 

model pembelajaran TAI lebih baik dari model pembelajaran 

konvensional. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan ketuntasan 
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belajar yaitu model pembelajaran TAI = 77,14% > model pembelajaran 

konvensional = 62,86%. Serta hasil tes diperoleh rata-rata kelompok 

eksperimen = 76,0571 dan rata-rata kelompok kontrol = 69,8571; (2) Pada 

kelompok eksperimen siswa yang tuntas belajar secara individu sebanyak 

27 siswa atau 77,14% dari 35 siswa, sehingga ketuntasan belajar secara 

klasikal belum tercapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunkan model pembelajaran kooperatif TAI lebih 

efektif untuk mengajarkan materi faktorisasi suku aljabar daripada 

pembelajaran konvensional. 

3) Gustus Tricahyo (UNY Yogyakarta, 2012) 

Judul: “Keefektifitas Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Team Assisted Individualization (TAI) dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran PKM Kelas XI Mesin di SMK Piri 

Sleman” 

Hasil Penelitian: (1)Penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI dapat meningkatkan minat belajar dalam mata diklat perhitungan 

konstruksi mesin leas XI Mesin di SMK Piri Sleman. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil observasi dan isian angket yaitu hasil observasi aktivitas siswa 

meningkat dari 72,5% “baik” pada siklus I menjadi 75,8%”cukup baik” 

pada siklus II, hasil observasi minat belajar siswa meningkat dari 46,6% 

“cukup baik” pada siklus I menjadi 46,16% “baik” pada siklus II, dan hasil 

isian angket minat belajar meningkat dari 64,3% “cukup berminat” 

sebelum tindakan TAI menjadi 79% “berminat” pada akhir tindakan TAI. 
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4) Ruli Handayani (UMP Ponorogo, 2012) 

Judul: “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

(Team Assisted Individualization) untuk Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. 

Hasil Penelitian: (1)Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI (Team Assisted Individualization) pada siswa kelas VIII E SMP 

Negeri 1 Siman, Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012 dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu pada siklus I rata-rata yang 

diperoleh adalah 65,00 kemudian naik menjadi 80,78 pada suklus II. 

Ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 61,29% dan pada siklus II 

mengalami kenaikan menjadi 87,5%. Respon positif terhadap model 

pembelajaran yang diterapkan cukup tinggi. Pada siklus I respon siswa 

yang setuju adalah 76,89%, kemudian naik menjadi 86,25% pada siklus II. 

 5) Bakhrodin (UIN Kalijaga Yogyakarta, 2013) 

Judul: “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) Dengan Pendekatan Contextual Teaching 

And Learning (CTL) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa Kelas VII MTs Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta”. 

Hasil Penelitian: (1)Model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) dengan pendekatan Contextual Teaching 

And Learning (CTL) lebih efektif dibanding model pembelajaran 
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konvensional dalam kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

materi segiempat (trapesium dan layang-layang) siswa kelas VII MTs 

Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2011/2013; 

(2)Penggunaan model pembelajaran TAI dan CTL lebih membantu siswa 

dalam memahami materi yang lebih baik terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa dibanding dengan pembelajaran konvensional. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Model pembelajaran TAI dikembangkan sebagai variasi model 

pembelajaran, agar pemahaman konsep dapat tercapai yaitu dapat meningkatkan 

partisipasi siswa, terutama pada kelompok kecil, karena siswa yang berprestasi 

dapat menjadi menjadi tutor sebaya. Model pembelajaran TAI mempunyai 

beberapa kelebihan diantaranya adalah: (1)Siswa yang lemah dapat terbantu 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi; (2)Siswa yang pandai dapat 

mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya; (3)Siswa diajarkan bagaimana 

bekerjasama didalam suatu kelompok belajar; (4)Adanya tanggungjawab dalam 

kelompok dalam menyelesaikan permasalahannya.  

Keadaan siswa dalam mata pelajaran Membuat Pola diketahui setelah 

dilakukan observasi terlebih dahulu, dan ditemukan adanya beberapa keadaan 

siswa, diantaranya: (1)Siswa merasa kurang aktif dan berminat dalam mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas terutama pada mata pelajaran Membuat Pola; 

(2)Siswa kurang termotivasi dan kurang bersemangat mengerjakan tugas sekolah 

maupun pekerjaan rumah yang diberikan guru; (3)Rendahnya hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran Membuat Pola, sehingga ada beberapa siswa yang belum 
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mencapai KKM yang ditetapkan; (4)Karena kurangnya motivasi, sehingga hasil 

belajar yang diperoleh pun menjadi kurang maksimal. 

Penggunakan model pembelajaran TAI pada mata pelajaran Membuat Pola 

ini diharapkan: (1)Siswa lebih tertarik dan bersemangat pada mata pelajaran 

Membuat Pola; (2)Siswa menjadi lebih aktif, interaktif, partisipatif, dalam suatu 

diskusi kelompok; (3)Pemberian penguatan positif atau umpan balik positif 

terhadap hasil belajar yang telah dicapai siswa, akan memperkuat proses belajar 

mengajar selanjutnya; (4)Dapat meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada 

mata pelajaran Membuat Pola materi membuat macam-macam pola gaun. 

Mata pelajaran Membuat Pola (Pattern Making) materi pokok  membuat 

macam-macam pola gaun merupakan mata pelajaran teori dan praktek. Proses 

belajar mengajar diperlukan pembelajaran yang tepat dan sesuai karakteristik 

mata pelajaran tersebut, sehingga akan membuat siswa berani berpendapat dalam 

menyelesaikan suatu masalah dalam suatu diskusi kelompok kecil. Kerjasama dan 

rasa tanggungjawab individu di dalam kelompok diharapkan dapat menumbuhkan 

sikap saling menghargai pendapat orang lain, menghargai pemikiran atau ide-ide 

pada setiap individu, saling membantu dan mengembangkan kemampuan antar 

anggota kelompok tersebut akan dapat membuat siswa menjadi aktif, interaktif 

dam partisipasif dalam suatu kelompok diskusi. Penggunaaan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Kerangka berpikir dalam pengunaan model pembelajaran TAI dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.22 Bagan kerangka berfikir 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

a) Ha: Ada peningkatan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun 

dengan model pembelajaran TAI di SMK PGRI Batang.  

Ho: Tidak ada peningkatan hasil belajar membuat macam-macam pola 

gaun dengan model pembelajaran TAI di SMK PGRI Batang. 

 

 

 Keadaan siswa: 

 Siswa merasa kurang aktif dan berminat 

dalam pembelajaran 

 Siswa kurang termotivasi dan kurang 

bersemangat dalam mengerjakan tugas. 

 Rendahnya hasil belajar siswa  

 Hasil belajar yang diperoleh kurang 

maksimal. 

Model pembelajaran TAI: 

Siswa yang lemah dapat terbantu dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Siswa yang pandai dapat mengembangkan 

kemampuan dan ketrampilannya. 

Siswa diajar bagaimana bekerjasama 

dalam kelompok. 

Adanya tanggung jawab dalam kelompok 

dalam menyelesaikan permasalahannya. 

Pengunaan  model pembelajaran TAI diharapkan: 

 Siwa lebih tertarik pada pelajaran 

 Siswa lebih aktif, interaktif, partisipatif dalam suatu diskusi kelompok 

 Pemberian penguatan atau umpan balik positif terhadap hasil belajar  yang telah 

dicapai siswa,  memperkuat proses belajar selanjutnya 

 Meningkatnya hasil belajar siswa 
 

Model 

Pembelajaran TAI 



45 
 

 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK PGRI Batang Jl. Ki 

Mangunsarkoro no. 25 kelas X Busana Butik.  Mata pelajaran yang digunakan 

pada penelitian ini adalah mata pelajaran membuat pola  busana  pokok 

bahasan membuat macam-macam pola gaun.  

3.2 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga 

disebut studi populasi atau studi sensus (Arikunto, 2010: 173). Populasi 

diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Busana Butik SMK PGRI 

Batang yang sedang menempuh mata pelajaran membuat pola tahun pelajaran 

2014/2015. Jumlah populasinya adalah 11 siswa.   

3.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2010: 174). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 81). Teknik pengambilan sampel 



46 
 

 
 

adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian (Sugiyono, 2009: 81). Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi 

relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang. Teknik sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2009: 85). Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel ini 

karena jumlah populasi relatif kecil sehingga semua anggota populasi 

dijadikan sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 11 siswa dari 

kelas X tata busana SMK PGRI Batang. 

3.4 Variabel 

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

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 38). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). 

a. Variabel Bebas: variabel ini sering disebut sebagai variabel independen, 

stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) (Sugiyono, 2009: 39). Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI) 

pada mata pelajaran membuat pola. 

b. Variabel Terikat: variabel ini sering disebut sebagai variabel dependen, 

output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang 
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dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2009: 39). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar membuat macam-macam pola gaun di SMK PGRI Batang. 

3.5 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen (Sugiyono, 2009: 72) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pre test and post test one group design, 

yaitu penelitian dengan melihat perbedaan tes awal (pre-test) maupun tes 

akhir (post-test). Penelitian ini melihat perbedaan hasil belajar pada materi 

sebelumnya yaitu membuat macam-macam pola blus sebelum diterapkannya 

model pembelajaran TAI sebagai pretest dan hasil belajar membuat macam-

macam pola gaun setelah diterapkannya model pembelajaran TAI sebagai post 

test.  

Pola  penelitian ini (Sugiyono, 2009:74-75) adalah sebagai berikut: 

 

 

                                    Gambar 3.1 Pola penelitian 
Keterangan:  

O1  : nilai sebelum model pembelajaran TAI dilaksanakan  

O2 : nilai setelah model pembelajaran TAI dilaksanakan 

X   : Perlakuan (treatment) 

  O1 X O2 
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Desain penelitian ini, tes dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum 

eksperimen dan sesudah eksperimen. Tes yang dilakukan sebelum eksperimen 

(O1) disebut tes awal (pre-test) dan observasi sesudah eksperimen (O2) disebut tes 

akhir (Post-test). Perbedaan antara O1 dan O2 yakni O2 - O1 diasumsikan 

merupakan efek dari treatment atau eksperimen.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2009: 224). Teknik pengumpulan data merupakan cara bagaimana 

dapat memperoleh data mengenai variabel-variabel penelititian (Arikunto, 

2010: 192). Penelitian yang ingin dicapai membutuhkan data yang 

berhubungan dengan obyek untuk mencari jawaban dari permasalahan 

penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode tes, observasi dan dokumentasi. 

1. Metode tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur pengetahuan, intlegensi, atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). Peneliti akan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan berupa tes kepada siswa untuk mendapatkan data 

yang akan diolah nantinya. Pengerjaan tes dengan model pre-test dan 

post-test bertujuan untuk mengetahui kemampuan atau hasil belajar 
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siswa. Penelitian ini menggunakan tes obyektif pada pretest dan posttest 

untuk menentukan pembagian kelompok TAI. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan 

data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar 

(Arikunto, 2010: 265). Observasi dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung berdasarkan pengamatan dan mencatat 

aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar dengan model 

pembelajaran TAI. Observasi dilakukan juga untuk mengetahui keadaan 

awal yang terjadi pada prestasi siswa pada mata pelajaran Membuat Pola 

dengan wawancara dan tanya jawab terhadap siswa di SMK PGRI 

Batang. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sekumpulan catatan-catatan tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lampau atau baru terjadi. 

Dokumentasi ini bisa buku-buku, seperti buku pribadi, buku presensi dan 

lainnya (Arikunto, 2010: 274). Dokumentasi yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini adalah data identitas siswa berupa 

nama dan nomor induk dan nilai ujian siswa dalam mata pelajaran 

membuat pola. Data ini digunakan untuk mengetahui kondisi awal 

subyek yang ingin diteliti sehingga sampel bisa ditentukan. 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2009: 102). Penelitian ini 

menggunakan test yang terdiri dari pre test dan post test berupa indikator soal 

untuk menentukan dan mengambil data pada saat pembagian kelompok TAI. 

3.7.1 Uji Coba Instrumen 

Setelah perangkat tes disusun, maka soal tersebut diuji cobakan dan 

hasilnya dicatat dengan cermat. Soal-soal tersebut kemudian dianalisa 

untuk mengetahui soal-soal yang valid, reliabel memenuhi indeks 

kesukaran dan memenuhi daya beda soal. 

3.7.1.1 Analisis Butir Soal 

a. Analisis Tingkat Kesukaran 

Kualitas soal yang baik adalah soal yang bisa memenuhi 

validitas dan reabilitas, namun disamping itu perlu adanya 

keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang 

dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk rendah, sedang 

dan sukar secara proporsional. Tingkat kesulitan soal dilihat dari 

kemampuan siswa menjawab. Cara menganalisis untuk menentukan 

tingkat kesukaran soal (Sudjana, 2013: 137) adalah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

   
 

 
 

                 Gambar 3.1 Rumus Tingkat Kesukaran 

 

Keterangan: 
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I= Indeks kesukaran untuk setiap butir soal 

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

N= Banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal tersebut 

Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Kesukaran 

Indeks kesukaran Kriteria 

    0        -    0,30 

    0,31   -    0,70 

    0,71   -    1,00 

           Sukar 

Sedang 

Mudah 

                                                           (Sudjana, 2013: 137) 

Contoh perhitungan tingkat kesukaran untuk item soal nomor 2. 

Hasil perhitungan diperoleh I = 0,65 hal ini berarti item soal nomor 2 

termasuk kategori “sedang” 

Tabel 3.2 Indeks Kesukaran 

Kriteria Nomor Soal 
Jumlah 

Soal 

Sukar 6,14,23,38 4 

Sedang 2,3,4,7,8,10,11,12,15,16,17,20, 

21,22,2527,29,30,35,36,37,40 

22 

Mudah 1,5,9,13,18,19,24,26,28,31,32,33,34,39 14 

Jumlah 40 

Sumber : Data hasil uji coba soal di SMK PGRI Batang 

          (perhitungan indeks kesukaran dapat dilihat pada lampiran 16 halaman 136) 

c. Analisis Daya Pembeda 

Menentukan soal tersebut diterima maka terlebih dahulu dicari 

nilai daya diskriminasi atau daya pembeda. Daya pembeda soal 

(Arikunto, 2010: 211) adalah kemampuan sesuatu untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 
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berkemampuan rendah. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini 

(Arikunto, 2010: 213)   adalah : 

  
  

  
 

  

  
       

              Gambar 3.2 Rumus Daya Pembeda 

Keterangan : 

D = Daya pembeda 

JA = Jumlah peserta kelompok atas 

JB = Jumlah peserta kelompok bawah 

PA  = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

BB = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria: (Arikunto, 2010: 218) Butir-butir soal yang baik adalah 

butir-butir soal yang mempunyai indeks diskriminasi 0,4 sampai 0,7. 

Berikut ini adalah klasifikasi daya pembeda: 

                         Tabel 3.3 Kriteria Daya Pembeda 

Interval DP Kriteria 

           DP   0,00 

0,00 < DP   0,20 

0,20 < DP   0,40 

0,40 < DP   0,70 

0,70 < DP   1,00 

Sangat jelek 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

                                                                    (Arikunto, 2010: 218) 
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Contoh perhitungan daya beda pada soal nomor 2. Hasil perhitungan tersebut 

diperoleh D = 0,38, artinya item soal nomor 2 mempunyai daya beda “cukup”. 

Hasil uji coba diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Daya Pembeda 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

Sangat 

Jelek 
0 0 

Jelek 0 0 

Cukup 
1,2,5,6,9,11,12,14,19,23,24, 

26,27,28,31,32,33,35,38,39 
20 

Baik 
3,4,7,8,10,13,15,16,17,18,20, 

21,22,25,29,30,34,36,37,40 
20 

Sangat 

Baik 
0 0 

Jumlah 40 

Sumber : Data hasil penelitian 

(perhitungan daya pembeda selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

17 halaman 137) 

3.7.1.2 Validitas butir soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi, begitupun sebaliknya (Arikunto, 2010: 76). 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapat 

data (mengukur) itu valid. Sebuah soal dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada soal menyebabkan 

skor total menjadi tinggi atau rendah. Sebuah soal dikatakan memiliki 
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validitas tinggi jika skor pada soal mempunyai kesejajaran dengan skor 

total.  

Validitas butir soal pada penelitian ini adalah menggunakan rumus 

korelasi product moment. Rumus Korelasi product moment (Arikunto, 

2010: 72) adalah:  

     
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑  
 
}{ ∑    ∑  

 
}

 

                    Gambar 3.3 Rumus Validitas butir soal 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi product moment 

N = Jumlah sampel 

X = Skor item 

Y = Skor total 

Kriteria: (Arikunto, 2010: 76) Dari rumus tersebut diperoleh besar 

rxy, kemudian besar rxy dibandingkan dengan rtabel. Jika soal tersebut 

mempunyai rxy > rtabel maka soal tersebut dinyatakan valid. Namun, jika 

soal tersebut mempunyai rxy < rtabel maka soal tersebut dinyatakan tidak 

valid dan perlu direvisi atau tidak digunakan. 

Uji coba yang telah dilakukan peneliti yang dilakukan pada kelas 

XII dan XI SMK PGRI Batang yang berjumlah 26 siswa, maka diperoleh 

soal yang valid berjumlah 40 butir soal, sehingga semua soal dinyatakan 

valid. Adapun contoh perhitungan butir soal pada soal nomer 2 diperoleh  

rxy = 0,443 dan rtabel  = 0,388. Nilai rtabel diperoleh dari                 
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                  . Karena rxy 0,483 > rtabel 0,388, maka soal tersebut 

dikatan valid (hasil perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 18 hal. 138). 

3.7.1.3 Reliabilitas butir soal 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah 

dapat dipercaya dan reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

juga. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. (Arikunto, 

2010: 232) mengatakan apabila peneliti memiliki instrumen dengan 

jumlah butir pertanyaan ganjil, maka menggunakan rumus K-R 20. 

Penelitian ini peneliti memiliki instrumen dengan jumlah butir pertanyaan 

genap sehingga peneliti menggunakan rumus K-R 21 untuk menguji 

reliabilitasnya. 

Adapun rumus K-R 21 (Arikunto, 2010: 232) : 

  

 

                                  Gambar 3.4 Rumus Reliabilitas instrumen 

Keterangan: 

         = reliabilitas instrumen 

          = banyaknya butir pertanyaan 

M = rata-rata skor total 

Vt        = varians total  

𝑟    
𝑘

𝑘  1
  1  

𝑀 𝑘  𝑀 

𝑘𝑉𝑡
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Kriteria: (Arikunto, 2010: 231) Hasil perhitungan tersebut kemudian 

dibandingkan dengan menggunakan harga rtabel. Jika harga r11 > rtabel  maka 

instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya 

untuk mengambil data penelitian. Sebaliknya jika harga r11 > rtabel  maka 

instrumen penelitian tersebut dapat dikatan tidak reliabel atau tidak dapat 

dipercaya untuk mengambil data penelitian. 

Uji coba yang telah dilakukan peneliti yang dilakukan pada kelas XII 

dan XI SMK PGRI Batang yang berjumlah 26 siswa, maka diperoleh 

intrumen yang reliabel berjumlah 40 butir soal. Adapun contoh perhitungan 

realiabilitas instrumen diperoleh r11 = 0,934 dan rtabel  = 0,3888. Nilai rtabel 

diperoleh dari                                   . Karena r11 0,934 > rtabel 

0,3888, maka instrumen tersebut dikatan reliabel (hasil perhitungan data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19 hal 139). 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Uji Prasyarat Analisis 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang akan digunakan 

berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya, yaitu 

menggunakan statistik parametrik atau nonparametrik. Penelitian ini 

menggunakan uji normalitas dengan uji lilliefors karena data yang digunakan 

merupakan data tunggal atau data frekwensi tunggal, bukan data distribusi 

kelompok dan sampel yang digunakan kurang dari 30 (Supardi, 2013: 140). 

Pengujian normalitas dilihat dari hasil perhitungan antara hasil belajar 



57 
 

 
 

membuat macam-macam pola blus sebelum diterapkannya model 

pembelajaran TAI dan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun 

sesudah diterapkannya model pembelajaran TAI. Langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menguji normalitas menggunakan uji lilliefors (Supardi, 

2013: 140) adalah: 

1) Menentukan taraf signifikan     

2) Data pengamatan dijadikan bilangan baku dengan rumus: 

    
     ̅ 

 
 

3) Setiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal baku, dan 

dihitung peluang dengan rumus: 

              

4) Menghitung proporsi yang lebih kecil atau sama dengan   , dengan 

rumus: 

       
                        

 
 

5) Hitung selisish            , kemudian tentukan harga mutlaknya. 

6) Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih 

tersebut, sebagai harga Lhitung. 

Kriteria pengujian normalitas menggunakan uji lilliefors (Supardi, 

2013:134) adalah apabila Lhitung < Ltabel, maka Ho diterima, sehingga 

data yang diperoleh berdistribusi normal. Apabila Lhitung > Ltabel, maka 

Ho ditolak, sehingga data yang diperoleh berdistribusi tidak normal. 

3.8.1.2 Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.5 Hasil Uji Normalitas Data   

Data 

Statistik 
        

N 
                 Kriteria 

Pretest 0,4051 11 0,2490 Tidak Normal 

Posttest 0,3707 11 0,2490 Tidak Normal 

                               Sumber: Data hasil penelitian 2015 

Tabel diatas menunjukkan nilai         hasil belajar membuat 

macam-macam pola blus sebelum diterapkannya model pembelajaran TAI 

adalah 0,4051 dan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun sesudah 

diterapkannya model pembelajaran TAI adalah 0,3707. Nilai Ltabel diperoleh 

dari                                        sedangkan dari masing-masing 

data hasil belajar membuat macam-macam pola blus dan hasil belajar 

membuat macam-macam pola gaun pada siswa kelas X Busana Butik berada 

diatas        pada taraf signifikan 5%. Kesimpulan analisis uji normalitas 

hasil belajar membuat macam-macam pola blus dan hasil belajar membuat 

macam-macam pola gaun diperoleh Lhitung 0,4051 > Ltabel 0,2490, maka Ho 

ditolak, sehingga data berdistribusi tidak normal (hasil perhitungan data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 25 dan 26 hal 156-157). 

            3.8.1.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians-varians 

dalam populasi tersebut homogen atau tidak. Uji homogenitas varians yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan statistik uji-t karena data yang 

diuji merupakan dua kelompok data yang tidak independent (berkorelasi), 

sehingga mempunyai varians dua buah sampel yang berkorelasi pre test dan 

post test (Kadir, 2015:163). Uji homogenitas pada penelitian ini dilihat dari 
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hasil perhitungan antara hasil belajar membuat macam-macam pola blus 

sebelum diterapkannya model pembelajaran TAI sebagai pretest dan hasil 

belajar membuat macam-macam pola gaun sesudah diterapkannya model 

pembelajaran TAI sebagai posttest. Rumus homogenitas pre test posttest 

dengan menggunakan statistik uji-t (Kadir, 2015:163) adalah: 

   
|  

    
 |

     √
     

 

  

 

Gambar 3.1 Rumus homogenitas 

Keterangan: 

s1
2
 = varians pretest 

s1
2 
= varian post test 

rxy
2
= koefisien korelasi antar pretest 

db= (n-2), n adalah pasangan data pretest post test 

Kriteria pengujian homogenitas dengan menggunakan uji-t (Kadir, 

2015:163) adalah apabila thitung < ttabel, maka Ho diterima sehingga data yang 

diperoleh berdistribusi homogen. Apabila thitung > ttabel, maka Ho ditolak, 

sehingga data yang diperoleh berdistribusi tidak homogen. 

3.8.1.4 Hasil Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dapat dilakukan untuk mengetahui data yang 

diperoleh berdistribusi homogen atau tidak. Hasil pengujian homogenitas 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.6 Hasil Uji Homogenitas  

Data Statistik thitung n db (n-2) ttabel Kriteria 

Pretest 
0,864 11 9 2,262 

Homogen 

Posttest Homogen 

                               Sumber: Data hasil penelitian 2015 

Tabel diatas menunjukkan nilai         hasil belajar membuat macam-

macam pola blus sebelum diterapkannya model pembelajaran TAI dan hasil 

belajar membuat macam-macam pola gaun sesudah diterapkannya model 

pembelajaran TAI adalah 0,864. Nilai ttabel diperoleh dari        

                               sedangkan dari masing-masing data hasil 

belajar membuat macam-macam pola blus dan hasil belajar membuat macam-

macam pola gaun pada siswa kelas X Busana Butik berada dibawah        

pada taraf signifikan 5%. Kesimpulan analisis uji homogenitas hasil belajar 

membuat macam-macam pola blus dan hasil belajar membuat macam-macam 

pola gaun diperoleh thitung 0,864 < ttabel 2,262, maka Ho diterima, sehingga 

data berdistribusi homogen (hasil perhitungan data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 27 hal 159). 

3.8.1.5 Uji Hipotesis 

Pengujian normalitas dan homogenitas yang telah dilakukan 

menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak normal 

dan tidak homogen, sehingga untuk pengujian hipotesisnya menggunakan 

pengujian statistik non parametrik. Adapun uji statistik non parametrik yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah uji statistik Wilcoxon Match Pairs Test, 

karena digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel 
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yang berkorelasi dan mempunyai data yang berbentuk ordinal atau berjenjang 

(Sugiyono, 2004: 44). 

Kriteria pengujian hipotesis statistik non parametrik menggunakan uji  

statistik Wilcoxon Match Pairs Test (Sugiyono, 2004: 46) adalah apabila 

harga jumlah jenjang terkecil  hitung >  tabel, maka Ho diterima, sehingga 

tidak ada peningkatan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun 

dengan model pembelajaran TAI di SMK PGRI Batang. Apabila  hitung < 

 tabel, maka Ho ditolak, sehingga ada peningkatan hasil belajar membuat 

macam-macam pola gaun dengan model pembelajaran TAI di SMK PGRI 

Batang. 

     3.8.1.4 Uji Gain 

Perhitungan indeks gain bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa. Perhitungan tersebut diperoleh dari nilai hasil belajar 

membuat macam-macam pola blus sebelum diterapkannya model 

pembelajaran TAI sebagai pretest dan nilai hasil belajar membuat macam-

macam pola gaun sesudah diterapkannya model pembelajaran TAI sebagai  

post test. Penelitian indeks gain ini akan digunakan apabila nilai membuat 

macam-macam pola blus dan membuat macam-macam pola gaun. 

Peningkatan terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran. Gain yang 

dinormalisasi (N-Gain) dapat dihitung dengan persamaan (Hake, 1999: 7):  

 

                                    Gambar 3.6 Rumus Uji Gain 

Keterangan: 

g  = Gain                          Spre test  = skor pre test 

Spost test  = skor post test            Smaksimum = skor maksimal 

𝑔   
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡   𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡   

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚   𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
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                          Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Gain  

Gain Kriteria 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7  Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

                     (Hake, 1999: 7) 

3.9 Analisis Penilaian Kognitif, Afektif dan Psikomotor 

Analisis penilaian skala 1-4 dilakukan untuk menilai aktivitas 

siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan cara mengubah 

jumlah skor yang diperoleh siswa menjadi nilai selanjutnya dikonversi 

pada penilaian skala 1-4. Analisis data ini digunakan untuk menganalisis 

penilaian kognitif, afektif dan psikomotor. 

Skor   : jumlah keseluruhan 

Skor Akhir  : 
                          

              
   1   

Konversi Nilai  : 
                                 

             
  1    

 Tabel 3.8 Kriteria Konversi Nilai Aspek Kognitif: 

88-100 Sangat Baik  

75-87 Baik 

62-73 Cukup Baik 

< 62 Kurang Baik 

 

 Tabel 3.9 Kriteria Konversi Nilai Aspek Afektif: 

88-100 Sangat Baik  

75-87 Baik 

62-73 Cukup Baik 

< 62 Kurang Baik 

 

 Tabel 3.10 Kriteria Konversi Nilai Aspek Psikomotor: 

88-100 Sangat Baik  

72-84 Baik 

56-69 Cukup Baik 

< 56 Kurang Baik 

                                  (kurikulum SMK PGRI Batang) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi  Data 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Belajar Membuat Macam-Macam Pola Gaun 

Hasil belajar membuat macam-macam pola gaun dilihat dari hasil belajar 

sebelum diterapkannya model pembelajaran TAI pada materi sebelumnya yaitu 

membuat macam-macam pola blus sebagai pretest dengan hasil belajar membuat 

macam-macam pola gaun sesudah diterapkannya model pembelajaran TAI pada 

siswa kelas X Busana Butik SMK PGRI Batang sebagai posttest, dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Data Statistik Hasil Pretest-Posttest Siswa 

Data Statistik Pretest Posttest 

Jumlah Siswa 11 11 

Rata-rata 76,8 84,0 

Varians 40,36 24,40 

Standar Deviasi 6,35 4,94 

Nilai Maksimal 88 92 

Nilai Minimal 68 77 

Sumber: Data penelitian tahun 2015 

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar membuat 

macam-macam pola blus sebelum diterapkannya model pembelajaran TAI pada 

siswa kelas X Busana Butik sebesar 76,8 dengan nilai tertinggi 88 dan nilai 

terendah 68. Data ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pembelajaran, 

kondisi awal kelas tersebut belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 75. Rata-rata hasil belajar membuat macam-macam pola gaun 

sesudah diterapkannya model pembelajaran TAI sebesar 84,0 dengan nilai 
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tertinggi 92 dan nilai terendah 77. Data ini menunjukkan bahwa sesudah 

dilakukan pembelajaran, kondisi kelas tersebut sudah mencapai nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 (hasil perhitungan data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran hal 155). 

4.2    Hasil Uji Analisis Data  

Hasil uji analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Uji Hipotesis  

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

sebelum diterapkannya model pembelajaran TAI dan sesudah diterapkannya 

model pembelajaran TAI. Perbedaan hasil belajar ini dengan membandingkan 

nilai pada materi sebelumnya yaitu materi membuat macam-macam pola blus 

sebagai prestest dan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun sebagai 

posttest. Pengujian hipotesis uji statistik non parametrik yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah uji statistik Wilcoxon Match Pairs Test dimana  hitung <  tabel, 

maka Ho ditolak, sehingga ada perbedaan antara hasil belajar membuat macam-

macam pola gaun dengan model pembelajaran TAI di kelas X Busana Butik SMK 

PGRI Batang. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Hipotesis 

Data Statistik  hitung N  tabel  (0,05 ; 11) Kriteria 

Pretest 
3,0 

11 
11 

Signifikan 

Posttest 11 Signifikan 

                                        Sumber: Data hasil penelitian 2015 

Tabel diatas menunjukkan hasil analisis penelitian diperoleh dari uji 

hipotesis hasil belajar membuat macam-macam pola blus dan hasil belajar 
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membuat macam-macam pola gaun diperoleh  hitung 3,0 <  tabel 11. Nilai  tabel 

diperoleh dari                               11 dengan taraf signifikan 5%, 

maka Ho ditolak, sehingga ada perbedaan sebelum dan setelah diterapkannya 

model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) pada siswa kelas X 

Busana Butik (hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28 hal 

159) 

4.2.2 Uji Gain 

Hasil uji gain digunakan untuk melihat seberapa besar peningkatan 

yang terjadi sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran TAI 

pada siswa SMK PGRI Batang. Hasil uji gain tersebut dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

                                       Tabel 4.3 Hasil Uji Gain 

Data Statistik Hasil Uji Gain 

Rata-rata  0,31 

Persentase 31% 

Kriteria Sedang 

                               Sumber: Data hasil penelitian 2015 

Data yang diperoleh peneliti dari uji gain diatas menunjukkan bahwa 

ada peningkatan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun sesudah 

diterapkannya model pembelajaran TAI sebesar 31% dan termasuk dalam 

kategori sedang (hasil perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 29 hal. 160) 

4.3 Pembahasan  

 
4.3.1 Ada Peningkatan Hasil Belajar Membuat Macam-Macam Pola Gaun 

dengan Model Pembelajaran TAI 
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Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian Peningkatan Hasil 

Belajar Membuat Macam-Macam Pola Gaun dengan Model Pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) pada kelas X Busana Butik SMK PGRI 

Batang dapat meningkatan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Wilcoxon  

diperoleh bahwa Ho ditolak, sehingga ada perbedaan sebelum dan sesudah 

diterapkannya model pembelajaran TAI membuat macam-macam pola gaun di 

kelas X Busana Butik SMK PGRI Batang.  

4.3.2 Besarnya Peningkatan Hasil Belajar Membuat Macam-Macam Pola 

Gaun dengan Model Pembelajaran TAI 

 

Besarnya peningkatan hasil belajar menggunakan uji gain 

menunjukkan bahwa model pembelajaran TAI dapat meningkatkan hasil 

belajar membuat macam-macam pola gaun sebesar 31% dan termasuk dalam 

kategori sedang. Hasil Penelitian dari penggunaan model pembelajaran TAI 

masih dikategorikan sedang, sehingga masih terdapat beberapa kelemahan. 

Kelemahan yang diperoleh diantaranya adalah tidak ada persaingan antar 

kelompok, sehingga siswa hanya berdiskusi di dalam kelompoknya sendiri. 

Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai, 

hal ini merupakan salah satu kelemahan dari belajar di dalam sebuah 

kelompok.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model 

pembelajaran TAI ini juga mempunyai beberapa kelebihan dalam 

meningkatkan hasil hasil belajar siswa. Kelebihan tersebut diantanya adalah 

meningkatkan interaksi siswa satu sama lain dan kerjasama dalam 
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menyelesaikan masala, karena pemecahan masalah dilakukan dalam 

kelompok sehingga siswa dapat saling membantu. Pembelajaran TAI lebih 

cenderung memberikan tanggung jawab kepada para siswa untuk berdiskusi 

secara berkelompok untuk memahami suatu materi, dengan tidak melupakan 

peran guru dalam pendampingan kepada siswa yang kurang paham. 

Pembelajaran TAI juga memotivasi siswa mudah memahami dalam membuat 

macam-macam pola gaun. Peran serta aktivitas guru juga dapat ditingkatan 

dengan model pembelajaran ini, sehingga guru tidak hanya melakukan 

penjelasan di depan kelas tetapi juga mendampingi siswa dalam kelompok. 

Meningkatkan aktivitas interaksi dan kerjasama dalam proses belajar 

mengajar, memperbaiki hasil belajar siswa yang sebelumnya siswa belum 

mencapai nilai minimal yang ditetapkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran TAI dapat 

membantu siswa dalam mencapai standar kompetensi mata pelajaran pola 

busana yang telah ditetapkan. Model pembelajaran TAI merupakan model 

pembelajaran yang memprioritaskan diskusi di dalam kelompok dan 

pendampingan secara individual. Model pembelajaran ini cenderung 

memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk berdiskusi secara 

berkelompok untuk memahami suatu materi, dengan prinsip tutor sebaya dan 

peran guru dalam pendampingan kepada siswa.  

Hasil belajar siswa dilihat dari hasil penilaian yang diberikan guru 

kepada siswa pada akhir pembelajaran, berupa penilaian kognitif 

(pengetahuan), penilaian afektif (pengamatan sikap), dan hasil penilaian 
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psikomotor yaitu unjuk kerja siswa dalam pembelajaran. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini kemudian dibandingkan dengan hasil belajar pada materi 

sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

membuat macam-macam pola gaun dengan model pembelajaran TAI. 

Peningkatan hasil belajar ini seperti yang dijelaskan oleh (Anni, 2006: 10) 

yaitu ada efek utama perlakuan terhadap hasil belajar dan tidak ada efek dari 

perlakuan akibat kategorisasi dan jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. 

Efek utama yang dimaksud adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

TAI, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model TAI lebih 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

4.4 Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 

antara lain: 

1. Penelitian ini hanya mengungkapkan Peningkatan Hasil Belajar 

Membuat Macam-Macam Pola Gaun Dengan Model 

Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI), untuk 

kompetensi dasar yang lain belum diungkap dalam penelitian 

ini. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas X program 

keahlian Busana Butik di SMK PGRI Batang, sehingga apabila 

dilakukan di program keahlian lain mungkin hasilnya akan 

berbeda. 



69 
 

 
 

3. Penelitian ini hanya menggunakan tes kognitif (pengetahuan) 

pada saat pretest untuk menentukan pembagian kelompok TAI. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

5.1.1 Penggunaan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

dapat meningkatkan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun di SMK 

PGRI Batang. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji wilcoxon 

                  11  

5.1.2 Besar peningkatan hasil belajar membuat macam-macam pola gaun dengan 

model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) di SMK PGRI 

Batang menunjukkan peningkatan sebesar 31% yang dikategorikan dalam 

kriteria sedang. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

5.2.1 Penggunaan model pembelajaran TAI digunakan untuk mata pelajaran 

lainnya. 

5.2.2 Guru dapat memvariasikan model pembelajaran TAI dengan model lainnya 

sehingga diperoleh model yang lebih sesuai dengan karakteristik pokok 

bahasan dan kondisi siswa.  

5.2.3 Penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan terhadap kualitas proses 

pembelajaran pada mata pelajaran membuat pola busana yang merupakan 
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mata pelajaran dalam kelompok produktif, sehingga diharapkan pada guru 

dapat menerapkan model pembelajaran TAI ini pada kompetensi lainnya. 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7
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Lampiran 8 

Kisi-Kisi Instrumen Soal 
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Lampiran 9 

KISI-KISI KRITERIA PENILAIAN 

ASPEK AFEKTIF DAN PSIKOMOTOR 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MEMBUAT MACAM-MACAM 

POLA GAUN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM 

ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 

 

 

 

N

O 

 Variable Indikator 

Afektif  

A

. 

Sikap spiritual 1. berdoa sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran dan memberi salam 

sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat 

B

. 

Sikap sosial  1. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran 

2. Kehadiran siswa di kelas 

3. Ketertiban di kelas 

4. Kebersihan lingkungan 

5. Sikap mengikuti pelajaran 

6. Keaktifan siswa dalam bertanya 

7. Keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan guru 

8. Kejujuran siswa dalam mengerjakan 

tugas 

9. Kedisiplinan dalam menyelesaikan 

tugas 

10. Menghargai pendapat teman 

11. Kerjasama dalam kelompok 

12. Keaktifan siswa dalam diskusi 

kelompok 

 Psikomotor  

1.  Persiapan Alat dan bahan menggambar pola serta 

tempat kerja sesuai dengan standar 

ergonomic 

2.  Hasil kerja 1. Ketepatan ukuran bagian-bagian pola 

2. Ketepatan garis dan bentuk pola 

3. Ketepatan jumlah komponen pola 

4. Ketepatan tanda-tanda dan keterangan 

pola 

5.  Kebersihan dan kerapihan pola 

6. Ketepatan waktu penyelesaian tugas 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 11 

LEMBAR PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 

MEMBUAT MACAM-MACAM POLA GAUN 

 

Standar Kompetensi  : Membuat Pola (Pattern Making) 

Kelas/Semester  : X/Genap 

Sub Pokok Pembahasan : Membuat Macam-Macam Pola Gaun 

Nama    : 

Penilaian cukup memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah tersedia 

sebagai berikut: 

4 = sangat baik   

3 = baik    

2 = cukup baik      

1 = kurang baik  

ASPEK 

YANG 

DINILAI 

SKALA 

PENILA

IAN 
KRITERIA 

4 3 2 1 

1. Bagaimana 

sikap siswa 

dalam 

memulai 

pembelajara

n? 

    Skor 4 : Siswa berdoa sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran serta memberi salam sebelum dan 

sesudah menyampaikan pendapat 

Skor 3 : Siswa berdoa sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran memberi salam sebelum 

menyampaikan pendapat namun tidak memberi 

salam sesudah menyampaikan pendapat 

Skor 2 : Siswa berdoa sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran 

Skor 1 : Siswa tidak berdoa sebelum dan sesudah 

proses pembelajaran serta tidak memberi salam 

sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat 

2. Bagaimana 

kesiapan 

    Skor 4 : Siswa duduk tertib, diam, dan konsentrasi 
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siswa 

mengikuti 

pelajaran? 

Skor 3 : Siswa duduk tertib, konsentrasi dan masih 

sesekali berbicara dengan teman 

Skor 2 : Siswa duduk tertib, konsentrasi dan masih 

berbicara dengan teman 

Skor 1 : Siswa tidak duduk tertib, tidak konsentrasi 

dan masih berbicara dengan teman 

3. Bagaimana 

kehadiran 

siswa di 

kelas? 

    Skor 4 : Hadir di kelas sebelum jam pelajaran 

dimulai dan mengikuti pelajaran sampai selesai 

Skor 3 : Hadir di kelas tepat waktu dan mengikuti 

pelajaran sampai selesai 

Skor 2 : Hadir di kelas tepat waktu dan sesekali ijin 

untuk keluar kelas 

Skor 1 : Hadir di kelas namun kemudian ijin dan 

tidak mengikuti pelajaran 

4. Bagaimana 

ketertiban 

siswa di 

kelas? 

    Skor 4 : Mengikuti petunjuk yang disampaikan 

guru dengan tertib dan tenang, tidak berbicara 

sendiri saat guru menjelaskan materi serta tidak 

membuat keributan 

Skor 3 : Mengikuti petunjuk yang disampaikan 

guru dengan tertib, tidak berbicara sendiri saat guru 

menjelaskan materi serta tidak membuat keributan 

Skor 2 : Mengikuti petunjuk yang disampaikan 

guru dengan tertib, tidak membuat keributan, 

namun sesekali berbicara sendiri saat guru 

menjelaskan materi 

Skor 1 : Tidak mengikuti petunjuk yang 

disampaikan guru dengan tertib dan masih 

berbicara sendiri saat guru menjelaskan materi 

5. Bagaimana 

kebersihan 

lingkungan 

siswa dalam 

membuat 

    Skor 4 : Siswa menjaga kebersihan lingkungan 

sekitar ketika praktik membuat pola, tidak 

meletakkan peralatan pola sembarangan, tidak 



107 
 

 
 

pola? mencorat-coret meja pola dan membuang sampah 

pada tempat sampah 

Skor 3 : Siswa menjaga kebersihan lingkungan 

sekitar ketika praktik membuat pola, tidak 

meletakkan peralatan pola sembarangan, mencorat-

coret meja, membuang sampah pada tempat 

sampah namun masih ada coretan di meja pola. 

Skor 2 : Siswa menjaga kebersihan lingkungan 

sekitar ketika praktik membuat pola, tidak 

mencorat-coret meja pola, tidak meletakkan 

peralatan pola sembarangan namun sesekali masih 

membuang sampah tidak pada tempat sampah 

Skor 1 : Siswa tidak menjaga kebersihan 

lingkungan sekitar ketika praktik membuat pola, 

masih mencorat-coret meja pola, meletakkan 

peralatan pola sembarangan dan tidak membuang 

sampah pada tempat sampah 

6. Bagaimana 

sikap siswa 

dalam 

mengikuti 

proses 

pembelajara

n? 

    Skor 4 : Penuh perhatian, tidak pernah berbicara 

dengan teman pada saat mengikuti pelajaran dan 

sering menyampaian pendapat  

Skor 3 : Penuh perhatian, tidak pernah berbicara 

dengan teman pada saat mengikuti pelajaran dan 

jarang menyampaikan pendapat 

Skor 2 : Penuh perhatian, tidak pernah berbicara 

dengan teman pada saat mengikuti pelajaran dan 

tidak pernah menyampaikan pendapat 

Skor 1 : Penuh perhatian, sering berbicara dengan 

teman pada saat mengikuti pelajaran dan tidak 

pernah menyampaikan pendapat. 

7. Bagaimana 

keaktifan 

    Skor 4 : Siswa aktif bertanya kepada guru, 
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siswa dalam 

bertanya? 

menjawab pertanyaan yang diajukan teman kepada 

guru dan memberi sanggahan jawaban teman yang 

menjawab pertanyaan guru 

Skor 3 : Siswa sering bertanya kepada guru, 

sesekali menjawab pertanyaan yang diajukan teman 

kepada guru namun jarang memberi sanggahan 

terhadap jawaban teman 

Skor 2 : Siswa sesekali bertanya kepada guru dan 

menjawab pertanyaan teman yang diajukan guru 

namun tidak pernah memberi sanggahan terhadap 

jawaban teman 

Skor 1 : Siswa tidak pernah bertanya, menjawab 

pertanyaan teman yang diajukan kepada guru 

maupun memberi sanggahan terhadapa jawaban 

teman 

8. Bagaimana 

keaktifan 

siswa dalam 

menjawab 

pertanyaan 

guru? 

    Skor 4 : Siswa selalu menjawab pertanyaan guru 

dalam pembelajaran dengan benar 

Skor 3 : Siswa sering menjawab pertanyaan guru 

dalam pembelajaran dengan benar namun sesekali 

salah 

Skor 2 : Siswa jarang menjawab pertanyaan guru 

dalam pembelajaran 

Skor 1 : Siswa tidak pernah menjawab pertanyaan 

guru  

9. Bagaimana 

kejujuran 

siswa dalam 

mengerjaka

n tugas? 

    Skor 4 : Mengerjakan sendiri tugas yang diberikan 

guru dan tidak mengumpulkan pekerjaan teman 

Skor 3 : Mengerjakan sendiri dan sesekali melihat 

kepada teman tugas yang diberikan guru serta tidak 

mengumpulkan pekerjaan teman 

Skor 2 : Mengerjakan tugas yang diberikan guru 
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dengan bertanya kepada teman dan tidak 

mengumpulkan pekerjaan teman 

Skor 1 : Mengerjakan tugas yang diberikan guru 

dengan dibantu oleh teman dan sesekali 

menumpulkan pekerjaan teman 

10.Bagaimana 

kedisiplinan 

siswa dalam 

menyelesaika

n tugas? 

    Skor 4 : Serius dan mandiri dalam mengerjakan 

tugas dan menyerahkan tugas tepat waktu 

Skor 3 : Serius dalam mengerjakan tugas dan 

meyerahkan tugas tepat waktu 

Skor 2 : Serius mengerjakan tugas tetapi terlambat 

dalam mengumpulkan tugas 

Skor 1 :  kurang serius mengerjakan tugas dan 

terlambat mengumpulkan tugas 

11.Bagaimana 

siswa 

menghargai 

pendapat 

teman? 

    Skor 4 : mendengarkan sampai selesai dan 

memberi tanggapan positif terhadap pendapat 

teman dan tidak bicara sendiri 

Skor 3 : Mendengarkan sampai selesai, tidak bicara 

sendiri tetapi tidak memberi tanggapan terhadap 

pendapat teman 

Skor 2 : Mendengarkan pendapat teman dan tidak 

pernah memberi tanggapan terhadap pendapat 

teman 

Skor 1 : jarang mendengarkan pendapat teman 

12.Bagaimana 

siswa 

bekerjasama 

dalam 

kelompok? 

    Skor 4 : Bekerjasama dengan anggota kelompok, 

mengambil peran dalam kegiatan kelompok dan 

saling membantu antar anggota kelompok 

Skor 3 : Bekerjasama dengan anggota kelompok, 

saling membantu antar anggota kelompok tetapi 

tidak mengambil peran dalam kegiatan kelompok 

Skor 2 : Bekerjasama dengan anggota kelompok 
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dan tidak mengambil peran dalam kegiatan 

kelompok 

Skor 1 : bekerjasama dengan anggota kelompok  

13.Bagaimana 

keaktifan 

siswa dalam 

diskusi 

kelompok? 

    Skor 4 : Siswa aktif mengkomunikasikan pendapat 

dan konsentrasi pada permasalahan 

Skor 3 : Siswa aktif mengkomunikasikan pendapat 

tetapi kurang konsentrasi pada permasalahan 

Skor 2 : Siswa kurang aktif mengkomunikasikan 

pendapat dan kurang konsentrasi pada 

permasalahan 

Skor 1 : Siswa tidak aktif mengkomunikasikan 

pendapat dan tidak konsentrasi pada permasalahan 

 

PETUNJUK PENSKORAN 

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

              

             
   1   

Keterangan :  

46-52 = Sangat baik 

39-45 = Baik 

32-38 = Cukup baik 

< 32 = Kurang baik 

 Perhitungan Konversi Nilai menggunakan rumus: 

                                

             
   1   

Konversi Nilai: 

88-100  = Sangat Baik 

75-87  = Baik 

62-73  = Cukup Baik 

< 62  = Kurang Baik 

(kurikulum SMK PGRI Batang) 
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR 

MEMBUAT MACAM-MACAM POLA GAUN 

 

Nama Pelajaran : Membuat Pola 

Kelas/Semester : X/Genap 

Sub Pokok Bahasan : Membuat macam-macam pola Gaun 

Nama   : 

Penilaian cukup memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah tersedia 

sebagai berikut: 

4 = sangat baik   

3 = baik    

2 = cukup baik      

1 = kurang baik  

ASPEK 

YANG 

DINILAI 

SKALA 

PENILA

IAN KRITERIA 

4 3 2 1 

1. Bagaimana 

area tempat 

kerja sesuai 

dengan 

standar 

ergonomic? 

    Skor 4 : Tempat kerja terjaga bersih dan rapi, 

peralatan dan perlengkapan pola sudah disiapkan, 

tidak berbicara, mengikat rambut yang panjang, 

mematikan mesin yang tidak terpakai dan tidak 

menggunakan ponsel. 

Skor 3 : Tempat kerja terjaga bersih dan rapi, 

peralatan dan perlengkapan pola sudah disiapkan, 

tidak berbicara, mematikan mesin yang tidak 

terpakai, tidak menggunakan ponsel namun belum 

mengikat rambut yang panjang. 

Skor 2 : Tempat kerja terjaga bersih dan rapi, 

peralatan dan perlengkapan pola sudah disiapkan, 

masih berbicara dengan teman, tidak mengikat 

rambut yang panjang, mematikan mesin yang tidak 

terpakai dan tidak menggunakan ponsel 
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Skor 1 : Tempat kerja terjaga bersih dan rapi, 

peralatan dan perlengkapan pola belum disiapkan, 

masih berbicara dengan teman, tidak mengikat 

rambut yang panjang, tidak mematikan mesin yang 

tidak terpakai dan tidak menggunakan ponsel 

 

2. Bagaiamana 

kelengkapan 

alat dan 

bahan? 

 Skala 

 Penggari

s pola 

 Buku 

kostum 

 Pensil 

hitam 

 Pensil 

merah 

biru 

 Penghap

us 

 Bolpoint 

 Kertas 

dorslag 

 Gunting 

kertas 

 Lem 

kertas 

    Skor 4 : Siswa membawa skala, penggaris pola, 

buku kostum, pensil hitam, pensil merah biru, 

penghapus, bolpoint, kertas dorslag, gunting kertas, 

dan lem kertas 

Skor 3 : Siswa membawa 8 dari 10 alat dan bahan 

(skala, penggaris pola, buku kostum, pensil hitam, 

pensil merah biru, penghapus, bolpoint, kertas 

dorslag, gunting kertas, dan lem kertas) 

Skor 2 : Siswa membawa 6 dari 10 alat dan bahan 

(skala, penggaris pola, buku kostum, pensil hitam, 

pensil merah biru, penghapus, bolpoint, kertas 

dorslag, gunting kertas, dan lem kertas) 

Skor 1 : Siswa membawa kurang dari 3 alat dan 

bahan (skala, penggaris pola, buku kostum, pensil 

hitam, pensil merah biru, penghapus, bolpoint, 

kertas dorslag, gunting kertas, dan lem kertas) 
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3. Bagaimana 

ketepatan 

ukuran 

bagian-

bagian 

pola? 

    Skor 4 : Pola yang dibuat sudah sesuai dengan 

ukuran yang telah ditentukan, diantaranya ukuran 

badan, lengan, kerah dan pecah pola sudah tepat dan 

benar sesuai dengan keterangan pola  

Skor 3 : Pola yang dibuat sudah sesuai dengan 

ukuran yang telah ditentukan namun ada salah satu 

perhitungan ukuran bagian pola yang masih belum 

tepat dengan keterangan pola  

Skor 2 : Pola yang dibuat sudah sesuai dengan 

ukuran yang telah ditentukan tetapi ada beberapa 

perhitungan ukuran bagian pola yang belum tepat 

dengan keterangan pola 

Skor 1 : Pola yang dibuat belum sesuai dengan 

ukuran yang telah ditentukan sehingga perhitungan 

ukuran belum tepat sesuai keterangan pola 

4. Bagaimana 

ketepatan 

garis dan 

bentuk 

pola? 

    Skor 4 : Pola yang dibuat sudah sesuai dengan 

desain gaun, garis dan bentuk pola, ukuran, dan 

pecah pola 

Skor 3 : Pola yang dibuat sudah sesuai dengan 

desain gaun, garis dan bentuk pola, ukuran, namun 

pecah polanya masih belum sesuai 

Skor 2 : Pola yang dibuat belum sesuai dengan 

desain gaun, garis dan bentuk pola, ukuran, dan 

pecah pola 

Skor 1 : Pola yang dibuat tidak sesuai dengan desain 

gaun, garis dan bentuk pola, ukuran, dan pecah pola 

5. Bagaimana 

ketepatan 

jumlah 

komponen 

pola? 

 Model 1 

ada 7 

    Skor 4 : Pola yang dibuat terdiri atas komponen pola 

seperti pola badan, pola lengan, pola kerah, pola 

lapisan dan pola saku 

Skor 3 : Pola yang dibuat terdiri atas komponen pola 
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kompone

n 

 Model 2 

ada 6 

kompone

n 

 Model 3 

ada 5 

kompone

n 

badan, pola lengan, pola kerah dan pola saku 

Skor 2 : Pola yang dibuat terdiri atas komponen pola 

badan, pola lengan dan pola kerah 

Skor 1 : Pola yang dibuat terdiri atas komponen pola 

badan dan pola lengan 

6. Bagaimana 

ketepatan 

tanda-tanda 

dan 

keterangan 

pola? 

    Skor 4 : Tanda-tanda pola, garis-garis pola, arah 

serat, dan keterangan pola dibuat dengan benar, 

tepat, lengkap dan sistematis 

Skor 3 : Tanda-tanda pola, garis-garis pola, arah 

serat dan keterangan sudah benar, tepat, sistematis 

namun masih kurang lengkap 

Skor 2 : Tanda-tanda pola, garis-garis pola, arah 

serat, dan keterangan pola belum tepat, benar, 

sistematis dan lengkap 

Skor 1 : Tidak ada tanda-tanda pola, garis-garis pola, 

arah serat, dan keterangan pola 

7. Bagaimana 

kebersihan 

dan 

kerapihan 

pola? 

    Skor 4 : Pola tersaji dengan garis-garis yang rapi, 

selaras, beraturan dan bersih dari coretan 

Skor 3 : Pola tersaji dengan garis-garis yang rapi, 

selaras, beraturan namun masih ada coretan 

Skor 2 : Pola tersaji dengan garis-garis belum rapi, 

selaras, beraturan dan masih terdapat beberapa 

coretan 

Skor 1 : Pola tersaji dengan garis-garis tidak rapi, 

selaras, beraturan dan masih banyak coretan 

8. Bagaimana 

ketepatan 

waktu 

penyelesaia

n tugas? 

    Skor 4 : Siswa menyelesaikan tugas dengan waktu 

kurang dari 45 menit 

Skor 3 : Siswa menyelesaikan tugas dengan waktu 

45-55 menit 
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Skor 2 : Siswa menyelesaikan tugas dengan waktu 

55-60 menit 

Skor 1 : Siswa menyelesaikan tugas dengan waktu 

lebih dari 60 menit 

 

PETUNJUK PENSKORAN 

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

              

             
   1   

Keterangan :  

28-32 = Sangat baik 

23-27 = Baik 

18-22 = Cukup baik 

< 18 = Kurang baik 

 Perhitungan Konversi Nilai menggunakan rumus:  

                                

             
   1   

Konversi Nilai: 

88-100  = Sangat Baik 

72-84  = Baik 

56-69  = Cukup Baik 

< 56  = Kurang Baik 

(kurikulum SMK PGRI Batang) 
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Lampiran 12 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

Disusun oleh : 

Nama : Elida Dwi Yunita 
NIM  : 5401410124 

  

 

JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
 



117 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BUSANA BUTIK 

Satuan Pendidikan : SMK PGRI BATANG 

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan Tata Busana 

Kelas/Semester : X/Genap 

Standar Kompetensi : Membuat Pola Busana 

Kompetesi Dasar : Membuat Macam-Macam Pola Gaun 

Alokasi Waktu : 4x45 menit 

A. INDIKATOR 

1. Kognitif : 

a. Produk : 

Membuat macam-macam pola gaun 

b. Proses : 

1. Mendiskripsikan tentang gaun 

2. Mengidentifikasi macam-macam pola gaun 

3. Menerapkan pembuatan macam-macam pola gaun 

2. Psikomotor 

a. Melakukan pengamatan tentang macam-macam pola gaun 

3. Afektif 

a. Karakter 

Jujur, peduli, tanggung jawab, nilai bekerja sama, terbuka 

dan mendengarkan pendapat orang lain dalam membuat macam-

macam pola gaun. 
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b. Ketrampilan sosial 

Mampu bertanya, memberikan ide serta pendapat, menjadi 

pendengar yang baik, berkomunikasi dalam membuat macam-

macam pola gaun. 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Produk 

Membuat macam-macam pola gaun 

b. Proses 

1. Mendiskripsikan pola gaun 

2. Mengelompokkan macam-macam pola gaun 

3. Menyimpulkan pembuatan macam-macam pola gaun 

2. Afektif 

a. Karakter 

Siswa dapat menunjukkan perilaku jujur dan peduli, 

memiliki tanggung jawab, terbuka dan mendengarkan pendapat 

orang lain selama pembelajaran membuat macam-macam pola 

gaun. 

b. Ketrampilan sosial 

Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa dapat 

menunjukkan ketrampilan sosial seperti bertanya, bekerjasama 

antar anggota kelompok, mendengarkan pendapat orang lain, 

menerima kritik dan saran, serta berkomunikasi dengan baik. 
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C. Materi Belajar 

1. Pengertian gaun 

2. Macam-macam pola gaun 

3. Pembuatan macam-macam pola gaun 

4. Cara membuat macam-macam pola gaun 

D. Metode Pembelajaran 

1. Pretest 

2. Teori 

3. Pembentukan kelompok kooperatif tipe TAI 

4. Pemberian tugas 

5. Post test 

E.  Kegiatan pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Pendahuluan 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan 

kerapian kelas. 

 Guru memperkenalkan peneliti kepada siswa 

Apersepsi 

 Guru bertanya tentang pengertian gaun 

Memotivasi 

 Guru memberikan contoh gambar gaun 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

(10’) 
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 Guru menjelaskan kepada siswa akan 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI kepada siswa tentang pola kerjasama 

antar anggota kelompok 

 Guru memberikan pretest berupa soal-soal 

pilihan ganda tentang materi macam-macam 

pola gaun 

 Guru menjelaskan materi tentang macam-

macam pola gaun, memberikan contoh pola 

gaun, dan mendemonstrasikan cara membuat 

macam-macam pola gaun 

 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 

4 orang dipilih sesuai hasil pretest 

 Guru memberikan tugas kepada siswa dalam 

kelompok-kelompok yang telah terbentuk 

kemudian siswa menerapkan cara membuat 

macam-macam pola gaun 

 Ketua kelompok melaporkan hasil kerja 

kelompoknya terhadap guru, dan hambatan 

apa yang dialami oleh kelompoknya 

 Siswa memahami/menguasai materi yang 

diberikan guru 

 Guru memberikan post test pada setiap 

(10’) 

 

 

 

(15’) 

 

 

(30’) 

 

 

 

(5’) 

 

(60’) 

 

 

 

(10’) 

 

 

 

 

(15’) 
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3. 

 

 

kelompok untuk mendapatkan skor individu 

dan skor kelompok 

 Setelah post test selesai dilakukan perhitungan 

skor perkembangan untuk menetapkan 

kelompok yang terbaik sampai kelompok 

yang kurang berhasil 

Elaborasi 

 Guru meminta siswa saling melihat dan 

menganalisa bagaimana pekerjaan temannya 

Konfirmasi 

 Guru menyampaikan rangkuman, 

mengevaluasi pekerjaan siswa dengan 

menyisipkan simpulan-simpulan penting 

Penutup 

 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan 

 Guru mengakhiri pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

(10’) 

 

 

(10') 

 

 

 

(5’) 
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Lampiran 13 

Materi Membuat Macam-Macam Pola Gaun 

 Pengertian Pola 

Pola (Muliawan, 2012: 2) adalah suatu potongan kain atau potongan 

kertas, yang dipakai sebagai contoh untuk membuat baju, ketika bahan 

digunting sehingga potongan kain atau kertas tersebut mengikuti ukuran 

bentuk badan tertentu. Hadisurya (2011: 169) mengatakan dalam bahwa pola 

adalah potongan kertas/karton yang digambar berdasarkan model baju/ukuran 

tertentu, digunakan sebagai panduan saat menggunting. 

Kesimpulan dari pendapat diatas, pola adalah suatu potongan kain 

atau kertas yang dipakai sebagai contoh atau pedoman untuk membuat 

pakaian pada saat menggunting. Pola tersebut diletakkan diatas bahan atau 

kain sebelum dijahit dan menjadi pakaian jadi yang diinginkan sesuai model.  

 Pengertian Busana 

Busana berasal dari bahasa sanskerta yaitu “bhusana” dan istilah yang 

popular dalam bahasa Indonesia yaitu “busana” yang dapat diartikan 

“pakaian” (Ernawati, 2008: 23). Busana dalam arti umum (Marwiyah, 2010: 

62) adalah bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit atau tidak 

dijahit yang dipakai atau disampirkan untuk penutup tubuh seseorang.  

  Busana yaitu sesuatu yang dipakai untuk menutupi badan seseorang 

dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk melindungi badan. Busana juga 

digunakan sebagai pelindung kesehatan agar tercipta keindahan dan menjaga 

kesusilaan. 
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 Pengertian Pola Busana 

Pola busana merupakan suatu sistem dalam membuat busana dan 

digambar dengan benar berdasarkan ukuran badan seseorang yang diukur 

secara cermat, sehingga busana tersebut sesuai dengan bentuk tubuh si 

pemakai (Ernawati, 2008: 246).  Muliawan (2012: 2) mengatakan bahwa pola  

adalah suatu potongan kertas yang diapakai sebagai contoh dalam membuat 

busana ketika bahan digunting. Pola adalah suatu rancangan yang dibuat dari 

kertas sebagai panduan pada saat menggunting. Pola sangat penting artinya 

dalam membuat busana. Baik tidaknya busana yang dikenakan di badan 

seseorang sangat dipengaruhi oleh ketepatan pola itu sendiri. Pola busana 

yang baik akan menghasilkan busana yang enak dan nyaman dipakai, indah 

dipandang mata dan bernilai tinggi, sehingga akan tercipta suatu kepuasan 

bagi si pemakai.  

Apabila pola yang dibuat sesuai dengan ukuran, maka akan membuat 

mudah membuat busana yang dikehendaki. Pola yang masih asli dan belum 

diubah sesuai model dinamakan pola dasar. Teknik pembuatan pola menurut 

Pratiwi (2007: 3) dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

c. Pola busana yang dibuat dengan konstruksi padat atau kubus. Pola 

dibentuk diatas badan si pemakai atau tiruannya yang disebut dress 

form atau passspop. Cara membuat pola dengan teknik ini disebut 

dengan draping atau memulir. 

d. Pola busana yang dibuat dengan konstruksi bidang datar atau flat 

pattern. Pola ini merupakan pengembangan dari pola yang dibuat 

dengan konstruksi padat atau kubus. Ukuran standar dalam pembuatan 

pola kostruksi ada dua, yaitu 1) pola dengan menggunakan ukuran 

huruf seperti S, M, L, XL dan sebagainya; 2) pola dengan 

menggunakan ukuran angka yang telah diukur sebelumnya atau 

menggunakan ukuran standar.  
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Penelitian ini peneliti meneliti pembuatan macam-macam pola gaun 

yang dikerjakan dengan teknik konstruksi. Macam-macam pola gaun yang 

dibuat merupakan pola kecil yang digambar diatas buku kostum/pola. 

 Alat-Alat Yang Digunakan Dalam Membuat Pola 

Membuat pola memerlukan beberapa peralatan agar pola dapat 

menghasilkan busana yang baik. Alat-alat yang diperlukan dalam membuat 

pola antara lain: 
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- Buku kostum/pola 

- Skala 

- Penggaris 30 cm 

- Ballpoint hitam 

- Pensil hitam 

- Penghapus 

- Pensil merah/biru 

- Pita Ukur (metline) 

- Kertas merah/biru (doorslag) 

- Kertas HVS 

- Gunting kertas 

- Lem kertas 

- Penggaris aneka ukura
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 Cara Mengambil Ukuran 

 

Sebelum membuat pola, terlebih dahulu adalah mengukur badan 

seseorang agar busana yang dibuat dapat sesuai dengan tubuh si pemakai. 

Adapun cara mengambil ukuran badan wanita (Muliawan, 2012: 2) adalah: 

20. Seseorang yang diukur badannya sebaiknya menggunakan 

pakaian yang ketat. 

21. Mengeluarkan benda-benda yang ada di dalam saku. 

22. Mengikatkan vetter-band pada pinggang orang yang akan 

diukur. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Cara mengikatkan vetter-band pada pinggang 

       (Ernawati, 2012: 2) 

23. Lingkar leher 

Lingkar leher diukur sekeliling batas leher, dengan meletakkan 

jari telunjuk di lekuk leher 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Cara Mengukur Lingkar Leher 

(Muliawan, 2012: 3) 

24. Lingkar Badan 

Lingkar badan diukur sekeliling badan atas terbesar, melalui 

puncak dada, ketiak, letak sentimeter pada badan belakang 

harus datar dari ketiak sampai ketiak. 
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                                 Gambar 2.3 Cara Mengukur Lingkar Badan 

(Muliawan, 2012: 3) 

25. Lingkar pinggang 

Lingkar badan diukur sekeliling pinggang, pas dahulu, 

kemudian ditambah 1 cm, atau diselakan 1 jari. Untuk 

pinggang ban rok dan slack dikurangi 1 cm. 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.4 Cara mengukur lingkar pinggang 

(Muliawan, 2012: 3) 

 

26. Lingkar panggul 

Lingkar panggul diukur sekeliling badan bawah yang terbesar 

ditambah 2 cm sebelah atas puncak pantat dengan sentimeter 

datar. Diukur pas dahulu kemudian ditambah 4 cm atau 

diselakan 4 jari. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Cara Mengukur Lingkar Panggul 

(Muliawan, 2012: 3) 

27. Tinggi panggul 

Tinggi panggul diukur dari panggul yang terbesar ke atas 

sampai batas pinggang. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Cara Mengukur Tinggi Panggul 

(Muliawan, 2012: 3) 

28. Panjang punggung 
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Panjang punggung diukur dari tulang leher yang nonjol di 

tengah belakang lurus ke bawah sampai di bawah vetter-band 

pinggang. 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Cara Mengukur Panjang Punggung 

(Muliawan, 2012: 3) 

29. Lebar punggung 

Lebar punggung diukur 9 cm di bawah tulang leher yang 

nonjol atau pertengahan jarak bahu terendah dan ketiak dari 

batas lengan kiri sampai batas lengan yang kanan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Cara Mengukur Lebar Punggung 

(Muliawan, 2012: 3) 

30. Panjang sisi 

Panjang sisi diukur dari batas ketiak ke bawah vetter-band 

pinggang dikurangi 2 atau 3 cm 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Cara Mengukur Panjang Sisi 

(Muliawan, 2012: 3) 

31. Lebar muka 

Lebar muka diukur pada 5 cm di bawah lekuk leher atau 

pertengahan jarak bahu terendah dan ketiak dari batas lengan 

yang kanan sampai batas lengan yang kiri. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Cara Mengukur Lebar Muka 

(Muliawan, 2012: 3) 
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32. Panjang muka   

Panjang muka diukur dari lekuk leher tengah muka ke bawah 

samapi di bawah vetter-band pinggang. 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.11 Cara Mengukur Panjang Muka 

(Muliawan, 2012: 3) 

33. Tinggi dada 

Tinggi dada diukur dari bawah vetter-band pinggang tegak 

lurus ke atas sampai puncak buah dada. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Cara Mengukur Tinggi Dada 

(Muliawan, 2012: 3) 

34. Panjang bahu 

Panjang bahu diukur pada jurusan di belakang daun telinga 

dari batas leher ke puncak lengan, atau bahu yang terendah. 

 

 

 

 

 

           Gambar 2.13 Cara Mengukur Panjang Bahu 

(Muliawan, 2012: 3) 

35. Ukuran uji atau ukuran kontrol 

Ukuran uji diiukur dari tengah muka di bawah vetter-band 

serong melalui puncak buah dada ke puncak lengan terus 

serong ke belakang pada bawah vetter-band. 
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          Gambar 2.14 Cara Mengkontrol Ukuran 

(Muliawan, 2012: 3) 

36. Lingkar lubang lengan 

Lingkar lubang lengan diukur sekeliling lubang lengan, pas 

dahulu ditambah 2 cm untuk lubang lengan, dan ditambah 4 

cm untuk lubang lengan yang akan dipasangkan lengan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Cara Mengukur Lingkar Lubang Lengan  

(Muliawan, 2012: 3) 

37. Panjang lengan  

Panjang lengan diukur dari puncak lengan terus ke bawah 

lengan sampai melampaui tulang pergelangan lengan yang 

menonjol. 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.16 Cara Mengukur Panjang Lengan 

(Muliawan, 2012: 3) 

 

 

38. Lebar dada 

Lebar dada diukur jarak dari kedua puncak buah dada. Ukuran 

ini tergantung dari (BH) yang dipakai. Ukuran ini tidak 

dipakai untuk konstruksi pola, hanya untuk ukuran 

pemeriksaan. 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.17 Cara mengukur Lebar Dada 

(Muliawan, 2012: 3) 
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 Tanda-Tanda Pola 

Setelah mengetahui cara mengukur badan, selanjutnya adalah 

mengetahui tanda-tanda  pola. Tanda-tanda pola digunakan untuk menandai 

garis-garis yang telah dibuat pada pola tersebut agar dapat memperjelas 

kegunakan dari masing-masing garis pada pola. Adapun tanda-tanda pola 

(Soekarno, 2013: 10) yaitu: 

No Tanda Keterangan 

1. -------------------- titik-titik = garis pertolongan 

2.  strip titik-strip titik = garis lipatan 

3.  strip-strip-strip = garis rangkapan 

4.  Tanda arah serat 

5.  Lipit (plooi) 

6. TM Tengah Muka 

7. TB Tengah Belakang 

8.  Gunting = Potong 

9.  Siku-siku 

10.  Garis tanda dikerut 

               

 Teknik Memeriksa Pola 

   Memeriksa pola adalah suatu pekerjaan setelah selesai membuat 

pola busana. Pengecekan pola ini penting dilakukan agar bisa menghasilkan 

pola sesuai dengan desain yang diinginkan. Adapun hal-hal yang perlu 

dilakukan pengecekan (Ernawati, 2008: 238) antara lain: 

5. Ketepatan ukuran pola. 

Cek ukuran lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang 

baju/rok/celana, panjang lengan dan sebagainya. Ukuran yang diperoleh 

pada pola yang telah dibuat harus sesuai dengan ukuran badan seseorang 

yang telah diukur. 

6. Ketepatan bentuk pola.  
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Cek bentuk pola bagian kerung leher, kerung lengan, lingkar pesak, 

lingkar pinggang, lingkar panggul dan sebagainya. 

7. Ketepatan komponen pola.  

Cek pola bagian atas dan bawah, pola depan dan belakang, pola kerah, 

pola lengan, pola lapisan, pola pelapis, dan bagian-bagian pola yang lain. 

Apabila terdapat pecah pola juga harus diperhatian komponen pola-pola 

tersebut. 

8. Ketepatan tanda-tanda pola.  

Pola yang telah dibuat dan digunting akan menghasilkan beberapa 

komponen pola, sehingga perlu diberikan tanda-tanda pola. Diantaranya 

adalah tanda arah serat kain, tanda guntingan, tanda lipatan, tanda jumlah 

guntingan, tanda lipatan, tanda lipit, tanda muka/belakang dan sebagainya. 

 Kualitas Pola 

Busana yang baik dan nyaman digunakan merupakan salah satu akibat 

dari pembuatan pola yang baik pula. Adapun kualitas pola pakaian ditentukan 

oleh beberapa hal (Ernawati, 2008: 245) diantaranya adalah: 

6) Ketepatan dalam mengambil ukuran tubuh si pemakai, hal ini mesti 

didukung oleh kecermatan dan ketelitian dalam menentukan posisi titik 

dan garis tubuh serta menganalisa posisi titik dan garis tubuh si 

pemakai. 

7) Kemampuan dalam menentukan kebenaran garis-garis pola, seperti 

garis lingkar kerung lengan, garis lekuk leher, bahu, sisi badan, sisi 

rok, bentuk lengan, kerah dan sebagainya, untuk mendapatkan garis 

pola luwes mesti memiliki sikap cermat dan teliti dalam melakukan 

pengecekan ukuran. 

8) Ketepatan memilih kertas untuk pola, seperti kertas dorslag, kertas 

karton manila atau kertas koran. 

9) Kemampuan dan ketelitian memberi tanda dan keterangan setiap 

bagian-bagian pola, misalnya tanda pola bagian muka dan belakang, 
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tanda arah benang/serat kain, tanda kerutan atau lipit, tanda kampuh 

dan tiras, tanda kelim dan lain sebagainya. 

10) Kemampuan dan ketelitian dalam menyimpan dan mengarsipkan pola. 

Agar pola tahan lama sebaiknya disimpan pada tempat-tempat khusus 

seperti rak dan dalam kantong-kantong plastik, diarsipkan dengan 

memberi nomor, nama dan tanggal serta dilengkapi dengan buku 

katalog. 

 

 Pengertian Gaun 

Gaun (busana terusan) adalah satu busana, terdiri dari busana yang 

menutup badan atas, disambung dengan busana yang menutupi bagian bawah 

(Muliawan, 2012: 131). Gaun adalah busana wanita atau anak-anak yang 

mempunyai model terusan atau potongan di pinggang dan terbuat dari 

beragama gaya, jenis bahan, detail, hiasan, dsb (Hadisurya, 2011: 86).  

Kesimpulan dari pendapat diatas, gaun yaitu bagian pakaian yang 

dipakai menutupi badan dari atas (batas leher) sampai bawah. Panjang gaun 

bisa sampai diatas lutut, atau sampai mata kaki, disesuaikan dengan desain. 

Jenis-jenis gaun juga beragam, diantaranya adalah gaun pesta yang terdiri dari 

casual, office, cocktail dresses, gaun pengantin, gaun kerja, gaun tidur, gaun 

rumah (daster), gaun muslim (gamis) dan sebagainya. Gaun juga dibuat dari 

berbagai macam jenis bahan, detail dan hiasan yang akan menambah bentuk 

gaun menjadi menarik, indah dan mewah. Bahan yang biasanya digunakan 

misalnya sutra, satin, beludru dan sebagainya. Penelitian ini akan 

mengajarkan macam-macam membuat pola gaun rumah (daster), gaun pesta 

dan gaun muslim (gamis). Dibawah ini beberapa gambar gaun (Poespo, 2012: 

29): 
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                        Gambar 2.18 Gambar Gaun 

          (Poespo, 2012: 29) 

 Pola Gaun 

Gaun merupakan salah satu busana wanita yang desainnya dapat dibuat 

mengikuti bentuk tubuh sesuai dengan keinginan si pemakai. Membuat pola 

gaun dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam mengamati desain yang ada 

karena bentuk gaun yang beragam seperti adanya garis horizontal yang 

mengikuti lekuk tubuh bagian dada, pinggang dan panggul ataupun seperti 

adanya garis vertikal berupa garis princess yang dimulai dari bahu, dada atau 

pertengahan kerung lengan ke bawah atau biasa disebut juga dengan garis 

hias. Pola gaun merupakan pola yang bisa dikembangkan sesuai dengan 

model yang diinginkan atau disebut juga dengan pecah pola. Pecah pola gaun 

akan membuat gaun terusan satu bagian (one piece dress) dibuat kombinasi 

dengan berbagai macam model lengan, rok dan sebagianya. Berikut ini adalah 

contoh pecah pola gaun: 
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Gambar 2.19 Contoh Pola Gaun 

            (Poespo, 2007: 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Contoh Pola Gaun 

           (Poespo, 2007: 36) 

 

 

 



137 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Gambar 2.21 Contoh Pola Gaun  

      (Poespo, 2007: 36) 
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Lampiran 14 

DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA 

KELAS XI BUSANA BUTIK 

 

NO NAMA KELAS 

1. Allsy Rina Ningtyas XI BB 

2. Ana Fitriana XI BB 

3. Anis Latifah XI BB 

4. Ayu Diyah Novitasari XI BB 

5. Devi Andriyani XI BB 

6. Dian Septiani XI BB 

7. Eri Novi XI BB 

8. Femy Rahayu XI BB 

9. Fitrotun Nazila XI BB 

10. Herlina Tasya XI BB 

11. Indah Lestari XI BB 

12. Intan Kusuma Jati XI BB 

13. Liyah Shalikhatun XI BB 

14. Mey Kusumawati XI BB 

15. Nilam Indriyani XI BB 

16. Novia Lutfi Andriyani XI BB 

17. Nur Afifah XI BB 

18. Nur Khasanah XI BB 

19. Puji Tri Aviana XII BB 

20. Septyana Royani XII BB 

21. Siti Nurjannah XII BB 

22. Siti Yulaeha XII BB 

23. Sri Wijaya XII BB 

24. Supayah XII BB 

25. Tri Mulyaningsih XII BB 

26. Zakiyah XII BB 
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Lampiran 15 

Hasil Analisis Uji Coba Soal 
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Lampiran 20 

 

 

 

 

BUKU PANDUAN  
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PRAKATA 

 

Pendidikan merupakan salah satu hal penting  yang  menjadi kajian adalah masalah 

belajar. Belajar merupakan kegiatan mengonstruksi atau menginterpretasi sesuatu (bisa objek, 

sumber pengetahuan) sehingga terjadi tambahan jaringan pengetahuan (skema) di dalam diri 

pembelajar yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku. Unsur utama dalam 

belajar adalah terjadinya perubahan dalam diri pebelajar, dapat disengaja atau tidak, dapat 

lebih baik atau lebih buruk. Agar berkualitas sebagai belajar, maka perubahan harus dilahirkan 

dari pengalaman, oleh interaksi antara orang dan lingkungannya. Belajar merupakan suatu 

perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Model pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI)  ini adalah salah satu model pembelajaran 

yang lebih menekankan interaksi antara siswa dan lingkungannya, yang 

digunakan untuk membantu guru dalam penyampaian  mata pelajaran Membuat 

Pola sub pokok Membuat macam-macam pola gaun, dan membantu siswa SMK 

Tata Busana untuk meningkatkan hasil belajarnya.  

Semarang,    September 2015 

 

Penulis 
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Tujuan Pedoman Pelaksanaan  

Tujuan pedoman pelaksanaan model pembelajaran TAI ini,  digunakan 

untuk memberi petunjuk, pemahaman dan memudahkan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Membuat Pola sub pokok membuat 

macam-macam pola gaum. Model pembelajaran ini dibuat agar siswa tertarik 

dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar  siswa dalam  memahami 

materi, sehingga siswa lebih aktif  dan berpartisipatif dalam suatu kelompok 

diskusi yang akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar. 

Pedoman pelaksanaan model pembelajaran TAI ini disesuaikan pada 

Standar Kompetensi  : Membuat Pola  

      (Membuat macam-macam pola gaun) 

 Kompetensi Dasar :  

o Melakukan persiapan membuat pola 

dasar 

o Membuat macam-macam pola dasar 

o Memeriksa pola 

Petunjuk bagi Guru 

1. Guru melakukan apersepsi mengenai materi pembelajaran Membua Pola 

2. Guru menyampaikan materi Membuat Pola dengan mengaitkan dengan 

sebuah peristiwa, pikiran, perasaan yang diperoleh dari kegiatan luar 

sekolah. 

3. Guru membagi kelompok kecil yang beranggotakan 4 siswa dengan 

kepandaian yang beragam dari pertimbangan hasil pretest. 

4. Guru mengawasi ketika siswa mulai Membuat Pola dalam kelompoknya 

masing-masing. 

5. Guru dan siswa berdiskusi mengenai materi yang diberikan, khususnya 

materi yang kurang dipahami oleh siswa. 
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Petunjuk bagi Siswa 

1. Siswa memperhatikan apersepsi mengenai materi pembelajaran dari guru. 

2. Siswa mulai Membuat Pola di dalam kelompoknya. 

3. Siswa menjawab soal yang diberikan guru dengan diskusi, kerjasama dan 

pemecahan masalah. 

4. Kemudian siswa berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami 

kepada guru. 

Petunjuk Penerapan model pembelajaran TAI 

Model pembelajaran ini memiliki 8 komponen yaitu: 

1. Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4-6 

siswa, 

2. Placement test, yakni pemberian pretest siswa atau melihat rata-rata nilai 

harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa dalam bidang 

tertentu, 

3. Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 

4. Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. 

5. Team score and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil 

kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok 

yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. 

6. Teaching group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok. 

7. Facts test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh 

siswa 

8. Whole class units, yaitu pemberian materi oleh guru di akhir waktu 

pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah.  

 

Keuntungan pembelajaran tipe TAI 

Adapun keuntungan pembelajaran tipe TAI  adalah : 

5) Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 

6) Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilannya. 

7) Siswa diajar bagaimana bekerjasama dalam kelompok. 

8) Adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahannya. 
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Kelemahan pembelajaran tipe TAI 

Adapun kelemahan pembelajaran tipe TAI dalam mata pelajaran 

membuat pola adalah : 

3) Tidak ada persaingan antar kelompok 

4) Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa 

yang pandai. 

 

 

 

 

 

Berikut ini kami sampaikan sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

yang disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip Team Assisted Individualization 

(TAI) dalam Pembelajaran Membuat Pola. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Nama Sekolah :  SMK PGRI Batang 

Mata Pelajaran :  Produktif Busana Butik  

Kelas / Semester  :   X / Genap 

Alokasi  Waktu :  2 jam @45 menit ( 1 x pertemuan ) 

Pertemuan ke : 1 (Pertama) 

Standar Kompetensi :  Membuat Pola (Pattern Making) 

Kompetensi Dasar :   

 Melakukan persiapan membuat pola dasar 

 Membuat macam-macam pola dasar 

 Memeriksa pola 

 

I. Indikator : 

a. Alat gambar pola dan tempat kerja 

b. Pola dibuat sesuai dengan ukuran badan dengan menggunkan alat pola 

yang tepat 

c. Pola dilengkapi tanda-tanda pola  

d. Ukuran bagian-bagian pola diperiksa sesuai ukuran dan diperbaiki bila 

perlu 

e. Garis dan bentuk pola diperiksa 

f. Tanda-tanda keterangan pola diperiksa sesuai kebutuhan 

g. Jumlah komponen pola diperiksa 

 

 

 

II. Tujuan Pembelajaran 

a. Peserta didik dapat memahami  pengertian dari Membuat macam-macam 

pola gaun 
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b. Peserta didik dapat memahami membuat pola gaun dengan pecah pola dan 

komponen-komponennya 

 

III. Materi  

Materi terlampir 

IV. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

a. Metode Pembelajaran : 

 Kelompok 

 Diskusi dan Kerjasama 

 Tutor Sebaya 

b. Pendekatan Pembelajaran :  

Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Pertemuan I 

  

No Kegiatan Waktu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan 

kerapian kelas. 

 Guru memperkenalkan peneliti kepada siswa 

Apersepsi 

 Guru bertanya tentang pengertian gaun 

Memotivasi 

 Guru memberikan contoh gambar gaun 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru menjelaskan kepada siswa akan 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI kepada siswa tentang pola kerjasama 

antar anggota kelompok 

 Guru memberikan pretest berupa soal-soal 

pilihan ganda tentang materi macam-macam 

pola gaun 

 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 

4 orang dipilih sesuai hasil pretest 

(5’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5’) 

 

 

 

(15’) 

 

 

(15’) 
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3. 

 

 Guru memberikan tugas kepada siswa dalam 

kelompok-kelompok yang telah terbentuk 

kemudian siswa menerapkan cara membuat 

macam-macam pola gaun sesuai dengan 

desain yang sudah disiapkan 

 Ketua kelompok melaporkan hasil kerja 

kelompoknya terhadap guru, dan hambatan 

apa yang dialami oleh kelompoknya 

 Siswa memahami/menguasai materi yang 

diberikan guru 

Elaborasi 

 Guru meminta siswa saling melihat dan 

menganalisa bagaimana pekerjaan temannya 

Konfirmasi 

 Guru menyampaikan rangkuman, 

mengevaluasi pekerjaan siswa dengan 

menyisipkan simpulan-simpulan penting 

Penutup 

 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan 

 Guru mengakhiri pembelajaran 

 

 

(30’) 

 

 

 

(5’) 

 

 

 

 

 

(5’) 

 

 

(5') 

 

 

 

(5’) 

 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Membuat Pola menggunakan model pembelajaran 

TAI adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama adalah menumbuhkan minat siswa pada awal 

pertemuan dalam belajar, memperkenalkan materi dengan sangat 

menarik.  

2. Tahap kedua (guru menginformasikan tujuan belajar) guru 

menyampaikan informasi bahwa pada pertemuan kali ini siswa akan 

belajar secara berkelompok kemudian mencari sendiri pemecahan 

masalah dari desain yang sudah disiapkan guru, siswa menyiapkan 

tempat dan alat praktek untuk Membuat Pola. 
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3. Tahap ke ketiga guru memberi soal pretest untuk menentukan pada 

saat pembagian kelompok berdasarkan hasil pretest tentang materi 

membuat macam-macam pola gaun. 

4. Tahap ke empat guru meneliti hasil pekerjaan peserta didik, dan 

menanyakan kesulitan siswa dan diselesaikan pada pertemuan 

selanjutnya. Diakhiri dengan tepukan tangan bersama-sama bahwa 

kita semua luar biasa. 

 

VII. Penilaian 

A. Jenis Tagihan 

Pemberian tugas kelompok 

B.  Bentuk Instrumen 

 Soal latihan posttest 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Nama Sekolah :  SMK PGRI Batang 

Mata Pelajaran :  Produktif Busana Butik  

Kelas / Semester  :   X / Genap 

Alokasi  Waktu :  2 jam @45 menit ( 2 x pertemuan ) 

Pertemuan ke : 2  dan 3  

Standar Kompetensi :  Membuat (Pattern Making) 

Kompetensi Dasar :  Membuat Macam-macam pola gaun 

 

I. Indikator  

a. Alat gambar pola dan tempat kerja 

b. Pola dibuat sesuai dengan ukuran badan dengan menggunkan alat 

pola yang tepat 

c. Pola dilengkapi tanda-tanda pola  

d. Ukuran bagian-bagian pola diperiksa sesuai ukuran dan diperbaiki 

bila perlu 

e. Garis dan bentuk pola diperiksa 

f. Tanda-tanda keterangan pola diperiksa sesuai kebutuhan 

g. Jumlah komponen pola diperiksa 

II. Tujuan Pembelajaran 

a. Peserta didik dapat menerapkan teknik pewarnaan kedalam desain yang 

dibuat 

b. Peserta didik dapat menyelesaikan gambar dengan memperhatikan warna 

yang sesuai dan velue 

c. Peserta didik menyelesaikan gambar dengan memperhatikan kombinasi 

warna, bahan yang digunakan dan nilai gelap terang 

 

III. Materi 

Materi terlampir 

IV. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

a. Metode Pembelajaran : 

 Kelompok 
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 Diskusi dan Kerjasama 

 Tutor Sebaya 

b. Pendekatan Pembelajaran :  

Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Pertemuan II & III 

  

No Kegiatan Waktu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan 

kerapian kelas. 

 Guru memperkenalkan peneliti kepada siswa 

Apersepsi 

 Guru bertanya tentang pengertian gaun 

Memotivasi 

 Guru memberikan contoh gambar gaun 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru menjelaskan kepada siswa akan 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI kepada siswa tentang pola kerjasama 

antar anggota kelompok 

 Guru memberikan pretest berupa soal-soal 

pilihan ganda tentang materi macam-macam 

pola gaun 

 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 

4 orang dipilih sesuai hasil pretest 

 Guru menjelaskan materi tentang macam-

macam pola gaun dan  memberikan contoh 

pola gaun 

 Guru memberikan tugas kepada siswa dalam 

kelompok-kelompok yang telah terbentuk 

kemudian siswa menerapkan cara membuat 

macam-macam pola gaun 

 Ketua kelompok melaporkan hasil kerja 

kelompoknya terhadap guru, dan hambatan 

apa yang dialami oleh kelompoknya 

 Siswa memahami/menguasai materi yang 

diberikan guru 

 Guru memberikan post test pada setiap 

kelompok untuk mendapatkan skor individu 

dan skor kelompok 

 Setelah post test selesai dilakukan perhitungan 

skor perkembangan untuk menetapkan 

kelompok yang terbaik sampai kelompok 

(10’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10’) 

 

 

 

(15’) 

 

 

(30’) 

 

 

 

(5’) 

 

(60’) 

 

 

 

(10’) 

 

 

 

 

(15’) 
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3. 

 

 

yang kurang berhasil 

Elaborasi 

 Guru meminta siswa saling melihat dan 

menganalisa bagaimana pekerjaan temannya 

Konfirmasi 

 Guru menyampaikan rangkuman, 

mengevaluasi pekerjaan siswa dengan 

menyisipkan simpulan-simpulan penting 

Penutup 

 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan 

 Guru mengakhiri pembelajaran 

 

 

 

(10’) 

 

 

(10') 

 

 

 

(5’) 

 

 

 

 

 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Membuat Pola menggunakan model pembelajaran 

TAI adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama adalah menumbuhkan minat siswa pada awal 

pertemuan dalam belajar, memperkenalkan materi dengan sangat 

menarik.  

2. Tahap kedua (guru menginformasikan tujuan belajar) guru 

menyampaikan informasi bahwa pada pertemuan kali ini siswa akan 

belajar secara berkelompok kemudian mencari sendiri pemecahan 

masalah dari desain yang sudah disiapkan guru, siswa menyiapkan 

tempat dan alat praktek untuk Membuat Pola. 

3. Tahap ke ketiga guru membagi kelompok sesuai pada kelompok 

seperti pertemuan sebelumnya untuk melanjutkan membuat macam-

macam pola gaun. 

4. Tahap ke empat guru meneliti hasil pekerjaan peserta didik, dan 

menanyakan kesulitan siswa dan diselesaikan pada pertemuan 

selanjutnya. Diakhiri dengan tepukan tangan bersama-sama bahwa 

kita semua luar biasa. 

 

VII. Penilaian 

A Jenis Tagihan 

 Pemberian tugas kelompok 

 

B. Bentuk Instrumen 

 Soal latihan unjuk kerja  
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Soal Unjuk Kerja Siswa 

 

1. Buatlah macam-macam pola gaun sesuai dengan desain dibawah 

ini! 

 

Model 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Model 2 
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   Model 3 
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Lampiran 21 

Daftar Nilai Ulangan Harian Membuat Pola 

Tahun Ajaran 2013/2014 

       

       
No Nama 

Nilai Ulangan Harian 

1 2 3 4 5 

1 Allsy Rina Ningtyas 72 75 68 50 78 

2 Ana Fitriana 70 68 68 78 58 

3 Anis Latifah 85 72 72 58 72 

4 Ayu Diyah Novitasari 68 75 75 72 72 

5 Devi Andriyani 72 65 65 72 75 

6 Dian Septiani 75 50 50 75 65 

7 Eri Novi 65 50 78 65 50 

8 Femy Rahayu 50 80 58 85 85 

9 Fitrotun Nazila 78 78 72 68 50 

10 Herlina Tasya 58 68 72 72 78 

11 Indah Lestari 72 72 75 58 58 

12 Intan Kusuma Jati 70 70 65 72 72 

13 Liyah Shalikhatun 50 85 50 70 70 

14 Mey Kusumawati 80 68 85 72 50 

15 Nilam Indriyani 78 72 68 70 80 

16 Novia Lutfi Andriyani 68 58 72 85 78 

17 Nur Afifah 72 72 75 68 75 

18 Nur Khasanah 70 70 65 72 65 
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Lampiran 22 

Daftar Nilai Membuat Macam-Macam Pola Blus 

Tahun Ajaran 2014/2015 

 

NO NAMA Nilai  

1. Amalia Sulkha 70 

2. Andri Aula Hanung 80 

3. Haryanti 85 

4. Inna Fitriyasari 75 

5. Krisyanik 80 

6. Lusiani 68 

7. Nur Khofiyah 78 

8. Rani Agustiana 73 

9. Widitasari 88 

10. Windarsih 78 

11.  Zaniar Mustikasari 70 

Rata-Rata 76,8 
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Lampiran 23 

Hasil Observasi wawancara singkat yang dilakukan pada siswa kelas X SMK 

PGRI Batang tentang mata pelajaran Membuat Pola. 

A = Observer 

B = Siswa 

A : Bagaimana pendapatmu tentang mata pelajaran membuat pola? 

B : Susah, membosankan dan melelahkan 

A : Apakah mata pelajaran Membuat Pola termasuk pelajaran yang kamu 

senangi? 

B : Tidak 

A : Kenapa tidak senang dengan mata pelajaran Membuat Pola? 

B : Karena buat pusing, tidak asik 

A : Bagaimana jika ada tugas Membuat Pola? 

B : Ya dikerjakan kalau ada yang bisa, kalau ada yang tidak bisa ya nanti tanya 

teman kalau sudah di sekolah. 

A : Kenapa tidak dikerjakan semua sendiri di rumah? 

B : Kadang tidak bisa, kadang juga banyak PR dari mata pelajaran lain, kadang 

juga pulang sore karena ada ekstrakulikuler, dan ketika sampai dirumah sudah 

capek. 

A : Bagaimana cara guru menjelaskan Membuat Pola pada saat di kelas? 

B : Guru menjelaskan di depan kelas, menggambar di papan tulis, kemudian 

murid mencatat apa yang ditulis guru di papan tulis. 
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Lampiran 24 

DAFTAR NAMA SISWA  

KELAS X BUSANA BUTIK SMK PGRI Batang 

 

NO NAMA KELAS 

1. Amalia Sulkha X BB 

2. Andri Aula Hanung X BB 

3. Haryanti X BB 

4. Inna Fitriyasari X BB 

5. Krisyanik X BB 

6. Lusiani X BB 

7. Nur Khofiyah X BB 

8. Rani Agustiana X BB 

9. Widitasari X BB 

10. Windarsih X BB 

11.  Zaniar Mustikasari X BB 
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Lampiran 33 

DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN 

 

 

Model-Model Gaun Yang Dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Poespo, 2007: 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (Poespo, 2007: 36) 
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(Poespo, 2007: 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto sebelum penerapan model pembelajaran TAI - mengerjakan  

soal pilihan ganda untuk pembagian kelompok) 
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                      (proses pembelajaran dengan model pembelajaran TAI) 


