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ABSTRAK 

Anggun Istiqomah. 2015. Efektivitas Penggunaan Buku Kerja Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pembuatan Busana Industri di SMK Widya Praja 

Ungaran. Pembimbing Dra. Sicilia Sawitri, M.Pd. Program Studi S1 Pendidikan 

Tata Busana,  Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang.  

 Mutu dan kualitas  pendidikan merupakan kunci pembangunan dan 

melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia meningkat. Keberhasilan 

pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada kualitas pelaksanaan 

pembelajaran. Perencanaan, produksi dan penyelesaian akhir yang tepat akan 

mempengaruhi kualitas produk dan kesesuaian waktu yang ditentukan. Buku kerja 

sebagai perekam tugas siswa yang disusun oleh siswa sendiri secara bertahap, 

berjenjang, terjadwal dan terperinci. Kebenaran dan ketepatan buku kerja 

menentukan terhadap hasil praktek siswa, sehingga tercipta kualitas benda nyata 

yang sesuai standar dengan waktu pengerjaan yang lebih efisien. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan buku kerja untuk 

meningkatkan hasil belajar Pembuatan Busana Industri di SMK Widya Praja 

Ungaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan 

desain One Group Pretest–Posttest,dan untuk menguji hipotesis menggunakan t-

test. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI Tata Busana SMK Widya Praja 

Ungaran yang terdiri dari 1 kelas yang berjumlah 35 siswa. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah total sampling sebagai kelas penelitian yang 

akan diberi pembelajaran dengan menggunakan buku kerja dalam Pembuatan 

Busana Industri. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, 

observasi (lembar pengamatan) dan dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji-t 

 Hasil Penelitian berdasarkan analisis uji t menunjukan t hitung  6,60 lebih 

besar dari pada t tabel  2,032 dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima. 

Kesimpulan yang diperoleh yaitu ada efektifitas penggunaan buku kerja pada 

peningkatan hasil belajar siswa pada Pembuatan Busana Industri di SMK Widya 

Praja Ungaran dan besarnya efektivitas adalah 0,188 atau dalam perhitungan gain 

tergolong kategori rendah. Saran yang dapat diberikan yaitu buku kerja  dapat 

digunakan pada mata pelajaran selain Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri, 

misalnya Pembuatan Busana (Costume Made).  

Kata kunci : Buku kerja, Hasil belajar, Pembuatan Busana Industri. 

  



vii 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

Segala puji syukur selalu tercurahkan atas kehadirat Allah SWT, yang selalu 

melindungi dan melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Efektivitas Penggunaan buku kerja 

untuk meningkatkan  hasil belajar pembuatan busana industri di SMK Widya 

Praja Ungaran”.  

 Skripsi ini disusun sebagai persyaratan kelengkapan untuk menyelesaikan 

studi strata satu (S1) untuk mencapai gelar sarjana pendidikan Program Studi S1 

Pendidikan Tata Busana, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Semarang. Penyusunan skripsi ini banyak menghadapi 

kendala-kendala karena berbagai keterbatasan, peneliti menyadari bahwa skripsi 

ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

3. Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang. 

4. Kaprodi S1 Pendidikan Tata Busana, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

5. Dra. Sicilia Sawitri, M.Pd. selaku dosen pembimbing  yang dengan penuh 

kesabaran memberikan  petunjuk dan dorongan yang berguna bagi peneliti 

dalam menyusun skripsi ini. 



viii 
 

6. Bapak dan Ibu dosen, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Semarang yang memberikan bekal ilmu 

pengetahuan dan keterampilan. 

7. Erythrina Henri S, S.Pd dan Siti Rokanah, S.Pd selaku guru  mata pelajaran 

Pembuatan Busana Industri yang telah memberikan ijin penelitian dan 

membantu dalam proses penelitian. 

8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah 

membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.  

Semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya atas kebaikan 

semua pihak yang telah membantu baik material maupun spiritual kepada peneliti.  

Kritik dan saran dari pembaca sangat berguna untuk perbaikan penelitian dimasa 

datang. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

para pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Semarang,   Oktober 2015 

 

 

Peneliti 

  



ix 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL. .....................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................  ii 

PENGESAHAN .............................................................................................  iii 

PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................   iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

ABSTRAK .....................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR ...................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................   ix 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................   xiii 

BAB I.    PENDAHULUAN ..........................................................................  1 

1.1. Latar Belakang ...............................................................................  1 

1.2. Identifikasi Masalah ......................................................................  4 

1.3. Pembatasan Masalah......................................................................  4 

1.4. Rumusan  Masalah ........................................................................  4 

1.5. Tujuan Penelitian ...........................................................................  5 

1.6. Manfaat Penelitian .........................................................................  5 

1.7. Penegasan Istilah.. .........................................................................  6 

BAB II.   KAJIAN PUSTAKA ......................................................................  9 

2.1. Kajian Teori  ..................................................................................   9 

2.2. Penelitian yang Relevan ................................................................  48 

2.3. Kerangka Berfikir ..........................................................................        49 

2.4. Hipotesis ........................................................................................        51 

BAB III.  METODE PENELITIAN ..............................................................        52 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .......................................................        52 



x 
 

3.2. Populasi dan Sampel ......................................................................        53 

3.3. Variabel Penelitian ........................................................................        54 

3.4. Desain Penelitian. ..........................................................................  55 

3.5. Teknik  Pengumpulan Data ...........................................................    55 

3.6. Uji Coba Instrumen. ......................................................................  59 

3.7. Teknik Analisis Data .....................................................................    68 

BAB IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN .....................................................        73 

4.1. Deskripsi Data ...............................................................................    73 

4.2. Analisis Data .................................................................................  74 

4.3. Pembahasan ...................................................................................    76 

BAB V.   PENUTUP ......................................................................................    81 

5.1. Kesimpulan ....................................................................................    81 

5.2. Saran ..............................................................................................        81 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................    83 

LAMPIRAN ...................................................................................................    86 

 

  



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                            Halaman 

2.1 Penelitian yang relevan.. ..........................................................................  48 

3.1 Komentar dan saran ahli media ................................................................  57 

3.2 Penilaian ahli media. ................................................................................   58 

3.3  Kategori konversi nilai. ...........................................................................  59 

3.4 Validitas soal. ...........................................................................................  61 

3.5 Klasifikasi indek kesukaran soal ..............................................................  62 

3.6 Tingkat kesukaran. ...................................................................................  62 

3.7 Klasifikasi Daya Pembeda Soal ...............................................................   63 

3.8 Daya pembeda. .........................................................................................   63  

3.9 Hasil penilaian instrumen (aspek afektif).. ..............................................  64 

3.10 Hasil penilaian instrumen (aspek psikomotorik)....................................  65 

3.11 Kategori tingkat dan presentase kelayakan instrumen. ..........................  65 

3.12 Klasifikasi Reliabilitas lembar observasi. ..............................................  67 

3.13 Hasil Uji Normalitas  .............................................................................    69 

3.14 Hasil Uji Homogenitas ...........................................................................   70 

3.15 Klasifikasi Nilai Uji Gain.......................................................................   72 

4.1 Penilaian ahli media.. ...............................................................................   73 

4.2 Hasil belajar siswa....................................................................................   74 

4.3 Hasil Perhitungan Hipotesis.. ...................................................................   75 

4.4 Hasil Perhitungan Uji Gain. .....................................................................     75 

 

 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                Halaman 

2.1  Hubungan kurikulum, mata pelajaran, buku pokok dan buku kerja....... 34   

2.2 Alur Penyusunan Buku Kerja...................................................................  39 

2.3 Kerangka berfikir. ....................................................................................  51 

3.1 Pola tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) ......................................  55 

3.2 Rumus Korelasi Product Moment ............................................................  60 

3.3 Rumus Indeks Kesukaran .........................................................................  62 

3.4 Rumus Daya Beda ....................................................................................  63 

3.5 Rumus Reliabilitas Instrumen tes   ..........................................................  66 

3.6 Rumus Reliabilitas lembar observasi .......................................................  67 

3.7 Rumus Chi-kuadrat ..................................................................................  68 

3.8  Rumus Homogenitas varians dua sampel  ..............................................  70 

3.9  Rumus Hipotesis .....................................................................................  71 

3.10 Rumus Uji Gain .....................................................................................  72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                 Halaman 

1. Silabus Pembuatan Busana Industri .....................................................    86 

2. RPP ......................................................................................................    117 

3. Kisi-Kisi Soal pembuatan busana industri  ..........................................  128 

4. Lembar penilaian dan Pedoman Penilaian aspek afektif .....................  135 

5. Lembar penilaian dan Pedoman Penilaian aspek psikomotorik  ..........  139 

6. Contoh buku kerja. ...............................................................................  147 

7. Lembar Validasi ...................................................................................  177 

8. Nama siswa Uji Coba ...........................................................................  185 

9. Analisis Uji Coba  ................................................................................  186 

10. Nama siswa kelas eksperimen..............................................................  196 

11. Soal tes Pembuatan Busana Industri . ..................................................  197 

12. Hasil belajar siswa .. ............................................................................  208 

13. Hasil Uji prasyarat dan Analisis data .. ................................................  217 

14. Administrasi  Penelitian .......................................................................  229 

15. Dokumentasi Penelitian .......................................................................  233 

16. Hasil Buku Kerja Siswa. ......................................................................  237 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sarana pokok program pemerintah dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena mutu dan kualitas pendidikan 

merupakan  kunci pembangunan dan melalui pendidikan kualitas sumber daya 

manusia dapat ditingkatkan. Salah satu tolak ukur kualitas sumber daya manusia 

adalah tingkat pendidikan, maka diperlukan lembaga pendidikan yang mampu 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.17 tahun 2010 tentang 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merumuskan bahwa Sekolah 

Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk 

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada 

jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain 

yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP 

atau MTs. Tujuan Pendidikan Kejuruan adalah mempersiapkan perserta didik 

sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksistensi peserta didik, untuk 

kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara dan mengutamakan 

penyiapan untuk memasuki lapangan pekerjaan serta mengembangkan sikap 

profesional. 

SMK Widya Praja Ungaran  merupakan salah satu SMK kelompok 

pariwisata yang terdiri dari 4 jurusan salah satunya adalah Jurusan Tata Busana. 

SMK Widya Praja Ungaran khususnya pada  Jurusan Tata Busana memuat
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kompetensi mengenai pengetahuan keterampilan dan sikap. Kompetensi yang 

harus dicapai siswa Jurusan Tata Busana Butik tingkat XI yaitu Desain busana, 

Pembuatan pola dan Pembuatan Busana Industri. Pembuatan Busana Industri 

merupakan mata pelajaran pada semester ganjil yang  berisikan materi tentang 

pembuatan busana dan perlengkapannya yang diproduksi secara massal oleh 

peserta didik  menggunakan peralatan modern. Kegiatan dalam kompetensi 

Pembuatan Busana Industri terdiri dari kegiatan  siswa dalam mempraktekkan 

pembuatan rok, blus dan celana wanita.  

Celana adalah pakaian bagian bawah yang dipakai mulai dari pinggang 

melewati panggul sampai kebawah sesuai yang diinginkan dan berbentuk pipa 

yang berguna untuk memasukan kaki (Suryawati dkk, 2011: 86). Celana panjang 

wanita biasa disebut dengan  slack. Celana wanita yang dimaksud dalam 

penelitian ini merupakan  celana wanita  dengan model yang menggunakan 

ritsleting samping, dua saku tempel dibagian belakang, tanpa golbi dan losban 

(tanpa ban pinggang) serta panjang celana sampai batas mata kaki. 

Penulis telah melakukan observasi dan pengamatan lapangan di SMK 

Widya Praja Ungaran melalui wawancara dengan siswa dan guru pengampu mata 

diklat praktik Pembuatan Busana Industri dan diperoleh informasi bahwa siswa 

menggunakan portofolio pada  mata diklat praktik. Portofolio adalah suatu wujud 

dari kumpulan informasi atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang 

diarsipkan  (Indah, 2011: 9). Wawancara juga dilakukan peneliti pada saat 

pendampingan PPL, terlihat bahwa sebagian besar siswa kesulitan dalam 

perencanaan pembuatan busana, proses produksi dan penyelesaian akhir yang 
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benar, terlihat ada siswa yang memiliki hasil belajar dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM), karena nilai KKM praktik busana yaitu 75. Nilai siswa pada 2 

tahun sebelumnya yaitu tahun ajaran 2013/ 2014 menunjukan bahwa ada nilai 5 

siswa dari 16 siswa masih di bawah nilai 75. 

Perencanaan, produksi dan penyelesaian akhir yang tepat akan 

mempengaruhi kualitas produk dan ketepatan kesesuaian waktu yang ditentukan. 

Portofolio siswa belum efektif digunakan sehingga perlu ditingkatkan dengan 

penggunaan buku kerja siswa. Buku kerja sebagai  perekam  tugas siswa yang 

disusun oleh siswa sendiri secara bertahap, berjenjang, terjadwal, dan terperinci 

(Barnhart, 1960 dikutip Terigan, 1993: 42). Buku kerja adalah pasangan, 

pembantu, pelengkap, atau suplemen buku pokok atau buku utama ( Terigan, 

1993: 43). Fungsi buku kerja pada hakekatnya merupakan pedoman, pengarah, 

pembimbing siswa dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diprogramkan 

berdasarkan buku utama. Kebenaran dan ketepatan buku kerja menentukan 

terhadap hasil praktikum peserta didik, sehingga tercapai kualitas benda kerja 

yang sesuai standar dengan waktu pengerjaan yang lebih singkat. Buku kerja 

diperiksa oleh guru sebelum siswa melakukan praktik dengan tujuan untuk 

menghindari kesalahan, begitu juga pada saat praktik guru melakukan 

pendampingan agar siswa mudah untuk berkonsultasi kepada guru sejauh mana 

pekerjaan dapat dilanjutkan. 

Uraian diatas mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Efektivitas Penggunaan Buku Kerja Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pembuatan Busana Industri Di SMK Widya Praja Ungaran”. 
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1.2   Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang permasalahan 

diatas yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran Pembuatan Busana 

Industri sebagai berikut : 

1.2.1 Pelaksanaan pembelajaran praktek siswa  menggunakan portofolio yang 

belum efektif.  

1.2.2 Kurangnya peralatan yang dapat digunakan dalam pembuatan celana 

wanita.  

1.2.3 Pelaksanaan pembelajaran Pembuatan Busana Industri belum 

menggunakan buku kerja. 

1.2.4 Kurangnya keaktifan siswa selama proses pembelajaran, terlihat kurang 

interaksinya antar siswa dan siswa dengan guru.  

1.2.5 Hasil belajar siswa dalam pembuatan celana wanita  perlu ditingkatkan. 

1.3   Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah 

diatas, dibatasi pada penyusunan dan penggunaan buku kerja dan upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembuatan celana wanita.  

1.4  Rumusan Masalah 

Mengacu pada identifikasi masalah maka rumusan masalah yang akan 

diteliti sebagai berikut : 

1.4.1 Bagaimana validitas buku kerja untuk meningkatkan hasil belajar 

Pembuatan Busana Industri ? 
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1.4.2 Apakah buku kerja efektif  digunakan untuk meningkatkan hasil belajar  

Pembuatan Busana Industri? 

1.4.3 Seberapa besar efektivitas penggunaan buku kerja untuk meningkatkan  

hasil belajar  Pembuatan Busana Industri ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.5.1. Mengetahui validitas pembuatan buku kerja untuk meningkatkan hasil 

belajar Pembuatan Busana Industri.  

1.5.2. Mengetahui apakah buku kerja efektif digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar Pembuatan Busana Industri. 

1.5.3. Mengetahui seberapa besar efektivitas penggunaan buku kerja untuk 

meningkatkan hasil belajar Pembuatan Busana Industri. 

1.6   Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian berfungsi apabila penelitianya membawa manfaat atau 

kegunaan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1. Memberikan wacana kepada SMK bidang busana khususnya mengenai 

penggunaan buku kerja yang memotivasi siswa untuk aktif dan mandiri, 

namun tetap disesuaikan dengan kondisi siswa pada proses belajarnya. 

1.6.2. Memberikan masukan kepada guru yang terlibat langsung untuk 

mengelola pembelajaran dikelas secara otonom dan meningkatkan 

profesionalisme kerja dalam mengajar khususnya pada pembuatan celana 
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wanita untuk menambah alternatif penggunaan buku kerja yang dapat 

meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

1.6.3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya pada 

segmen yang berbeda. 

1.7.   Penegasan Istilah 

Penegasan istilah untuk menghindari salah tafsir atau salah pengertian 

terhadap skripsi ini, dengan memperjelas dan memperkecil lingkup persoalan 

yang diteliti, maka istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini sebagai 

berikut: 

1.7.1. Efektivitas 

 Efektivitas sama dengan keefektifan yang berarti mencapai keberhasilan. 

Efektivitas merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah 

efektivitas. Efektivitas berasal dari bahasa inggris “ efectivity” (kata sifat) yang 

berarti ada efeknya, dapat membawa hasil, berhasil guna (KBBI, 2001: 284). 

 Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang 

dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan 

dengan hasil yang dicapai (Fanti, 2012: 49). Buku kerja adalah sejenis buku yang 

berisikan rekaman yang bermaksud melestarikan tugas atau kerja yang telah di 

selesaikan dan direncanakan (Bernhart, 1960 dikutip Henry, 1993:42). 

 Mengacu dari pengertian tersebut, efektivitas buku kerja sebagai 

pelengkap pelajaran adalah  tercapainya tujuan belajar sebagai akibat dari 

keberhasilan penggunaan buku kerja dalam materi pembuatan celana wanita. 
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1.7.2. Penggunaan Buku Kerja 

Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu (KBBI, 

2001: 375). Sejenis buku yang berisikan rekaman yang bermaksud melestarikan 

tugas atau kerja yang telah diselesaikan dan direncanakan (Barnhart,  1960 dikutip 

Terigan, 1993: 42). Penelitian ini buku kerja  digunakan siswa sebagai  perekam  

tugas siswa yang disusun secara bertahap, berjenjang, terjadwal, dan terperinci 

dalam pembuatan celana wanita.   

1.7.3. Hasil Belajar 

Purwanto (2010: 44) menyatakan bahwa hasil belajar dapat dijelaskan 

dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar.  Hasil 

itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar (Purwanto, 2010: 

34). Perubahan ini diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang diperoleh dari 

membandingkan hasil belajar pada materi sebelumnya yaitu sebelum penggunaan 

buku kerja dan materi setelah penggunaan buku kerja (pembuatan celana wanita) 

dari treatment/ perlakuan setelah proses pembelajaran berlangsung yang berupa 

nilai pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

1.7.4. Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri 

1.7.4.1 Pembuatan Celana Wanita. 

 Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri merupakan mata pelajaran 

yang ditempuh siswa kelas XI Jurusan Tata Busana. Pembuatan Busana Industri 
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dalam penelitian ini salah satunya mengenai pembuatan celana wanita. Siswa 

membuat celana wanita dimulai dari membuat desain, pola, spreading, cutting, 

memberi tanda jahitan, sewing dan finishing. Siswa membuat celana wanita 

ukuran standar (M) dengan model menggunakan garis hias dibagian muka, kupnat 

dibagian belakang, saku tempel, ritsleting dan panjang celana sampai batas mata 

kaki.   

1.7.5. SMK Widya Praja Ungaran 

SMK Widya Praja Ungaran merupakan Sekolah Kejuruan yang berlokasi 

di Jl. Gatot Subroto 63 Ungaran, Kabupaten Semarang. 

Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri merupakan mata pelajaran 

yang ditempuh siswa kelas XI Jurusan Tata Busana. Siswa akan mendapatkan 

materi pelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru 

memberikan materi tentang pembuatan celana wanita. Buku kerja disusun oleh  

siswa sendiri dalam  memahami proses pembuatan celana wanita sehingga siswa 

dapat mandiri dan cepat dalam menyelesaikan pembuatan celana wanita. Hasil 

belajar siswa berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Hasil belajar aspek kognitif (pengetahuan) dilihat dari perolehan 

hasil post materi pembuatan celana wanita. Aspek afektif dilihat dari perolehan 

hasil penilaian sikap meliputi kehadiran siswa, ketertiban, keaktifan, sikap 

mengikuti pelajaran dan kejujuran siswa.  Aspek psikomotorik dilihat dari 

keterampilan hasil praktik siswa dalam  pembuatan celana wanita, selanjutnya 

hasil belajar setelah penggunaan buku kerja  dibandingkan dengan hasil belajar 

materi sebelum penggunaan buku kerja.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.    Proses Pembelajaran 

2.1.1.  Belajar dan Pembelajaran 

 Purwanto (2010: 38) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dalam 

diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan 

dalam perilakuknya. Pengertian ini menitik beratkan pada interaksi antara 

individu dan lingkungan, dalam interaksi inilah terjadi serangkaian pengalaman-

pengalaman belajar. Sejalan dengan pengertian diatas, Hamalik (2013: 27) 

mengemukakan bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of 

behavior through experiencing). 

Winkel dikutip Purwanto (2010: 39) menyatakan bahwa belajar adalah 

aktivitas mental/ psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luar dari itu, yakni 

mengalami. Hamalik (2013: 30),  menyatakan bahwa bukti  seseorang telah 

belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, dari yang 

tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. 

 Definisi mengenai pengertian belajar seperti pada uraian di atas dapat 

dijelaskan bahwa seseorang yang belajar akan mengalami perubahan tingkah laku 

dari suatu  latihan dan pengalaman pada interaksi individu dengan lingkungan.  
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Perubahan tersebut adalah pada aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

psikomotorik (keterampilan). 

 Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa, dengan memperhatikan kejadian-kejadian 

ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang 

berlangsung dialami siswa (Winkel, 1991 dikutip Siregar dan Hartini, 2011: 12). 

Genre (1991) dikutip Siregar dan hartini (2011: 12) berpendapat bahwa 

pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar 

terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna. 

 Siregar dan Hartini (2011: 12) berpendapat bahwa pembelajaran 

merupakan usaha sadar yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum proses dilaksanakan, serta 

pelaksanaanya terkendali, dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang. 

Proses belajar mengajar atau proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut yakni siswa dapat berinteraksi 

dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses belajar. 

 Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran 

merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang 

berinteraksi antara yang satu dengan yang lainya dan dengan keseluruhan itu 

sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Adapun komponen-komponen pembelajaran  menurut Hamalik (2013: 77) terdiri 

dari tujuan  pendidikan dan pengajaran, peserta didik atau siswa, tenaga 
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kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen 

kurikulum, strategi pembelajaran, media pengajaran, evaluasi pengajaran. 

Penelitian ini, proses pembelajaran  menggunakan buku kerja yang berfungsi 

sebagai  perekam  tugas siswa yang disusun secara bertahap, berjenjang, 

terjadwal, dan terperinci membantu  siswa mengerjakan segala tugas, latihan dan 

praktek yang diprogramkan dalam buku kerja untuk menambah pemahaman 

mengenai teori-teori tertentu  sekaligus menumbuhkan keterampilan-keterampilan 

tertentu pada mata pelajaran. 

2.1.2. Prinsip-Prinsip Belajar 

    Proses belajar mengajar, guru perlu mempertimbangkan beberapa prinsip-

prinsip belajar, yaitu prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam kondisi yang 

berbeda, dan oleh setiap siswa secara individu. Slameto (2010: 27) menjelaskan 

prinsip-prinsip belajar sebagai berikut : 

1.   Prinsip belajar berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar yaitu 

siswa dalam setiap belajar harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan 

minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional, belajar harus 

dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa utuk 

mencapai tujuan instruksional, belajar perlu lingkungan yang menantang 

dimana anak dapat mengembangkan kemampuanya bereksplorasi dan belajar 

dengan efektif, belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya 

2.    Prinsip belajar sesuai hakikat belajar yaitu belajar itu proses berkelanjutan, 

maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya, belajar adalah 

proses organisasi, adaptasi eksplorasi dan discovery, belajar adalah proses 



12 
 

 
 

kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang 

lain), sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan.  

3.    Prinsip belajar sesuai yang harus dipelajari yaitu belajar bersifat keseluruhan 

dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian yang sederhana, sehingga 

siswa mudah menangkap pengertiannya, belajar harus dapat mengembangkan 

kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus 

dicapainya.  

4.    Prinsip belajar sebagai syarat keberhasilan belajar yaitu belajar memerlukan 

sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar dengan tenang, repetisi, 

dalam belajar perlu ulangan berali-kali agar pengertian/ keterampilan/ sikap 

itu mendalam pada siswa. 

Proses pembalajaran dapat berlangsung dengan baik apabila guru dapat 

menerapkan cara pembelajaran yang sesuai dengan prinsip belajar siswa, guru 

harus dapat memberikan motivasi belajar siswa memberikan perhatian siswa 

dalam mengelola, menganalisis, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip belajar 

tersebut. 

2.1.3.  Ciri-Ciri Belajar 

 Seseorang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah 

laku dalam dirinya. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari interaksi dengan 

lingkungannya. Siregar dan Hartini (2011: 5) meyatakan bahwa ciri-ciri belajar 

sebagai berikut : 

(1)  Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah 

laku tersebut bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotor), maupun nilai dan sikap (efektif), (2) Perubahan itu 

tidak berlangsung sesaat saja, melainkan atau dapat disimpan, (3) 
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Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan 

usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan, (4) 

Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik 

atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh 

obat-obatan. 

 

Burhanuddin dan Wahyuni dikutip Thobroni dan Arif (2011: 19) 

mengemukakan  ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut:  

(1) Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change 

behavior), (2) Perubahan perilaku relatif permanen, (3) Perubahan 

perilaku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar 

berlangsung, perubahan perilau tersebut bersifat potensial, (4) 

Perubahan perilaku merupakan hasil latihan atau pengalaman, (5) 

Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan.  

 

 Uraian beberapa pendapat ahli di atas  dapat disimpulkan bahwa ciri-

ciri belajar merupakan perubahan yang terjadi pada  setiap individu dari 

hasil pengalaman akibat interaksi dengan lingkungannya.  

  Taksonomi belajar adalah mengelompokan tujuan belajar berdasarkan 

dominan atau kawasan belajar.  Bloom dikutip Stones (1983: 151) menjelaskan 

bahwa ada tiga dominan belajar sebagai berikut: kawasan kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

1. Kawasan kognitif 

Perilaku yang merupakan proses berfikir atau perilaku yang termasuk hasil 

kerja otak. Kemampuan kognitif adalah sebagai berikut : pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi dan penerapan, analisis, sintesa, evaluasi. 

a. Pengetahuan 

Tipe hasil belajar didefinisikan tentang suatu materi yang sudah 

dipelajari. Tipe hasil belajar  pengetahuan tentang Pembuatan Busana 
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Industri diharapkan siswa dapat mengetahui, serta mengingat tentang 

pengetahuan Pembuatan Busana Industri seperti membuat celana wanita.  

b. Pemahaman 

Tipe hasil belajar yang didefinisikan mengenai memahami makna 

materi. Tipe hasil belajar pemahaman Pembuatan Busana Industri adalah 

siswa dapat memahami materi tentang: pengertian pembuatan busana 

secara industri , alat dan bahan yang diperlukan saat Pembuat Busana 

secara Industri dan  proses produksi Pembuatan Busana secara Industri. 

c. Aplikasi atau penerapan. 

Tipe hasil belajar yang didefinisikan sebagai penggunaan materi 

atau aturan teoritis yang prinsip. Tipe hasil belajar Pemebuatan Busana 

Industri, diharapkan  siswa memahami dan merespon materi yang 

diberikan, siswa dapat mempraktikannya yaitu siswa dapat menjelaskan 

dan mendemonstrasikan cara Pembuatan Busana Industri. 

d. Analisis. 

Tipe hasil belajar yang didefinisikan sebagai sebuah proses analisis 

teoritis dengan menggunakan kemampuan. Tipe hasil belajar analisis 

Pembuatan Busana Industri adalah siswa dapat menganalisis langkah-

langkah Pembuatan Busana Industri dengan cermat kemudian 

mempraktekan. 

e. Sintesis 

Tipe hasil belajar didefinisikan sebagai kemampuan memadukan 

konsep, sehingga menemukan konsep baru. Tipe hasil belajar sintesis 
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Pembuatan Busana Industri adalah siswa mampu menyimpulkan apa saja 

yang merupakan dasar utama dalam pembuatan celana wanita  agar 

diperoleh hasil yang maksimal. 

f. Evaluasi 

Tipe hasil belajar yang didefinisikan sebagai kemampuan 

melakukan evaluatif atas penguasaan materi pengetahuan. Tipe hasil 

belajar evaluasi pembuatan celana wanita adalah siswa mampu 

memperbaiki dalam praktek pembuatan celana wanita apabila terjadi 

kesalahan dari mulai membuat desain, mengukur, membuat pola proses 

produksi sampai penyelesaian akhir dan perhitungan harga jual. 

2. Kawasan afektif 

Perilaku yang memunculkan seseorang sebagai pertanda 

kecenderungan untuk membuat pilihan atau keputusan untuk beraksi 

dalam lingkungan tertentu. Kawasan ini dibagi dalam lima jenjang tujuan 

adalah sebagai berikut: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai 

atau penghargaan, pengorganisasian, karakterisasi. 

a. Penerimaan (receiving) 

Aspek ini meliputi kesadaran akan adanya suatu sistem nilai, ingin 

menerima nilai, dan memperhatikan nilai. Siswa diharapkan dapat 

menerima materi pembuatan celana wanita mulai dari proses perencanaan, 

produksi dan penyelesaian akhir serta perhitungan harga jual celana wanita 

yang akan diberikan oleh guru sehingga dapat dipahami oleh siswa. 
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b. Pemberian respons (responding). 

Aspek ini meliputi sikap ingin merespon terhadap sistem, puas 

dalam memberi respon. Aspek ini diharapkan siswa dapat merespon materi 

Pembuatan Busana Industri yang telah diberikan oleh guru salah satunya 

dengan mengajukan pertanyaan jika merasa kurang paham dengan 

penjelasan guru, siswa dapat mengerjakan soal latihan dan sebagainya. 

c. Pemberian nilai atau penghargaan (valuing) 

Aspek ini meliputi penerimaan terhadap suatu sistem nilai, 

memilih sistem nilai yang harus disukai, dan memberikan komitmen untuk  

menggunakan sistem nilai tertentu. Aspek ini diharapkan siswa dapat 

menggambarkan, membedakan, mempelajari materi Pembuatan  Busana 

Industri yang telah diberikan. 

d. Pengorganisasian (organizaation) 

Aspek ini meliputi memilah dan menghimpun nilai yang akan 

digunakan. Aspek ini mengacu pada proses pembentukan nilai serta 

menyususn suatu sistem nilai yang menyatukan nilai-nilai yang berbeda.  

e. Karakterisasi (characterization). 

Aspek ini meliputi kerekteristik secara terus menerus sesuai 

dengan sistem nilai yang telah diorganisasikanya. Aspek ini mengacu pada 

proses perwujudan nilai-nilai, sehingga tingkah lakunya menunjukkan 

karakteristik atau identitas dari siswa. 
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3. Kawasan  psikomotorik, perilaku yang dimunculkan oleh hasil kerja fungsi 

tubuh manusia bahwa perilaku tersebut sebagai berikut: meniru, menerapkan, 

memantapkan, merangkai, naturalisasi. 

(1)Meniru yaitu kemampuan mengamati suatu gerakan agar 

dapat merespons, (2) Menerapkan yaitu kemampuan mengikuti 

pengarahan, gerakan pilihan, dan pendukung dengan 

membayangkan gerakan orang lain, (3) Memantapkan yaitu 

kemampuan memberikan respon yang terkoreksi, (4) Merangkai 

yaitu koordinasi rangkaian gerak dengan membuat aturan yang 

tepat, (5) Naturalisasi  yaitu gerakan yang dilakukan secara rutin 

dengan menggunakan energi fisik dan psikis yang minimal. 

 

Beberapa uraian tentang tujuan belajar berdasarkan kawasan belajar diatas, 

yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang mana ketiga kawasan 

tersebut merupakan cerminan dari sikap siswa yang telah mengalami perubahan 

dalam proses belajar Pembuatan Busana Industri. 

2.2 Efektivitas  

 Efektivitas sama dengan keefektifan yang berarti mencapai keberhasilan. 

Efektivitas merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah 

efektivitas. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris “ efectivity” (kata sifat) yang 

berarti ada efeknya, dapat membawa hasil, berhasil guna (KBBI, 2001: 284). 

Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang 

dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan 

dengan hasil yang dicapai (Fanti, 2012: 49). Kaluge dan Bert (2005) dikutip Fanti 

(2012: 29) menyatakan bahwa pembelajaran efektif tidak lazin, yang kerap 

dipakai adalah keefektifan mengajar dan keefektifan pendidikan. Efektivitas 

berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang ditentukan sejak awal, yang dapat 

diukur dengan tes prestasi, baik berupa kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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  Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan  

yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana 

yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata 

efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai 

dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam proses pembelajaran setiap 

elemen berfungsi secara keseluruhan, siswa merasa senang, puas dengan hasil 

pembelajaran. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui keefektifan buku kerja 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam membuat celana wanita. Buku 

kerja dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan 

pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil, dilihat dari hasil belajar siswa 

yang dapat mencapai nilai KKM.  

2.3. Strategi Pembelajaran 

2.3.1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan cara dan seni untuk menggunakan 

semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa (Wena, 2013: 2). 

Reigeluth (1983) dikutip Wena (2013: 5), menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil 

pembelajaran  yang berbeda dibawah kondisi yang berbeda.  

Strategi pembelajaran sangat berguna, baik bagi guru maupun siswa. 

Strategi bagi guru dapat dijadikan pedoman atau acuan bertindak yang sistematis 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran bagi siswa dapat 
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mempermudah proses belajar, karena setiap pembelajaran dirancang untuk 

mempermudah proses belajar siswa (Wena, 2013: 3). 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

cara-cara guru dalam kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai hasil sesuai 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Proses pembelajaran yang dimaksud 

yaitu pada Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri. Perlunya suatu strategi 

pembelajaran adalah untuk memudahkan proses pembelajaran sehingga dapat 

mencapai hasil yang optimal. 

2.3.2.  Strategi Pembelajaran Berbasis Proyek  

2.3.2.1.Pengertian  Strategi Pembelajaran Berbasis Proyek 

Thomas dikutip Wena (2013: 144),  menyatakan bahwa pembelajaran 

berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada guru untuk mengelola pembelajaran dikelas dengan melibatkan kerja 

proyek. Melalui pembelajaran kerja proyek, kreativitas dan motivasi siswa akan 

meningkat (Clegg dikutip Wena , 2013: 144).  

Kerja proyek memuat tugas-tugas yang kompleks berdasarkan kepada 

pertanyaan dan permasalahan (problem) yang sangat menantang dan menuntut 

siswa untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan 

investigasi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara 

mandiri (Thomas dikutip Wena, 2013: 144). 

Kegiatan dalam proses belajar mengajar memerlukan strategi  

pembelajaran agar penyampaian materi pelajaran lebih menarik dan mudah 

dipahami oleh siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan 
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dalam Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri adalah strategi   pembelajaran 

berbasis proyek. Strategi pembelajaran berbasis proyek memuat salah satu 

kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa memecahkan masalah dan tugas-

tugas bermakna dalam hal ini yaitu pada mata pelajaran Pembuatan Busana 

Industri yang memberikan kesempatan siswa untuk bekerja secara otonom dan 

mandiri untuk menghasilkan produk nyata berupa  rok, blus  dan celana wanita. 

2.3.2.2 Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek 

Thomas dikutip Wena (2013: 145),  mengemukakan bahwa model 

pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang inovatif dan 

lebih menekankan pada belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang 

kompleks. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek menurut Buck Institude for 

Educatio dikutip  Wena (2013: 145) sebagai berikut : 

(1) Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja, (2) 

Terdapat masalah yang pemecahanya tidak ditentukan sebelumnya, 

(3) Siswa merancang proses untuk meraih hasil, (4) Siswa 

bertanggunga jawab untuk mendapat dan mengelola informasi yang 

dikumpulkan, (5) Siswa melakukan evaluasi secara kontinu, (6) 

Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan, (7)  

Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya, (8) Kelas 

memiliki atmosfir yang memberi toleransi kesalahan dan 

perbuatan.  

 

 Karakteristik strategi pembelajaran dalam penelitian ini meliputi kegiatan 

siswa membuat kerangka kerja pada Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya, siswa merancang proses produksi dari 

awal kegiatan sampai berupa hasil yang memiliki kualitas. Produk hasil yang 

berkualitas tentunya dibarengi dengan proses yang dirancang secara cermat dan 

tepat sesuai pengetahuan yang telah dipelajari dalam Pembuatan Busana Industri, 
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dengan evaluasi kualitas produk diharapkan siswa dapat mengetahui kesalahan 

dan dapat  memperbaiki hasil produk  menjadi lebih berkualitas. 

2.3.2.3. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Berbasis Proyek  

 Sebagai sebuah model pembelajaran menurut Thomas dikutip Wena 

(2013: 145) bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip, yaitu 

sebagai berikut : Prinsip Sentralistis, Pertanyaan pendorong/ penuntun, Investigasi 

konstruktif, Otonomi, dan Realistis. 

1. Prinsip Sentralistis (centrality). 

Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran, dimana siswa belajar 

konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Kerja proyek bukan 

merupakan praktik tambahan dan aplikasi praktis dari konsep yang sedang 

dipelajari, melainkan menjadi sentra kegiatan pembelajaran dikelas. Siswa 

mengalami dan belajar konsep-konsep inti suatu disiplin ilmu melalui proyek 

dalam Pembuatan Busana Industri. 

2. Prinsip Pertanyaan pendorong/ penuntun (driving question). 

Kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat 

mendorong siswa untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu 

bidang tertentu. Kegiatan ini diharapkan siswa mampu menggugah dirinya untuk 

menumbuhkan kemandiriannya dalam mengerjakan tugas-tugas Pembuatan 

Busana Industri.  

3. Prinsip Investigasi kontruktif (constructive investigation).  

Merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan, yang 

memuat proses perancangan, pembuatan keputusan, penemuan masalah, 
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pemecahan masalah, discovery, dan pembentukan model. Prinsip ini diharapkan 

mendorong siswa mengkotruksi pengetahuanya sendiri pada Pembuatan Busana 

Industri. 

4. Prinsip Otonomi (autonomy). 

Merupakan kemandirian siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan motivator untuk mendorong 

tumbuhnya kemandirian siswa. Siswa diharapkan memiliki kemandirian dalam 

bekerja dan bertanggungjawab menyelesaikan tugas-tugas Pembuatan Busana 

Industri. 

5. Prinsip Realistis (realism)”. 

Proyek merupakan sesuatu yang nyata. Pembelajaran berbasis proyek 

harus dapat memberikan perasaan realistis kepada siswa, termasuk dalam memilih 

topik, tugas, dan peran konteks kerja. Prinsip ini diharapkan siswa dapat belajar 

pada dunia kerja yang sesungguhnya. Kegiatan ini akan dapat meningkatkan 

motivasi, kreativitas, sekaligus kemandirian siswa dalam pembelajaran. 

2.3.2.4 Keuntungan Pembelajaran Berbasis Proyek 

 Moursund dikutip Wena (2013: 147) bahwa ada beberapa keuntungan dari 

pembelajaran berbasis proyek antara lain sebagai berikut: Increased motivation, 

Increased problem-solving ability, Improved library research skills, Increased 

collaboration, Increased resource-management skills. 

1. Increased motivation. 

Pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Pembelajaran ini diharapkan menjadikan siswa tekun dan berusaha keras 
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menyelesaikan proyek. Siswa diharapkan aktif didalam kelas dan termotivasi 

menyelesaikan tugas-tugas Pembuatan Busana Industri. 

2. Increased problem-solving ability. 

Lingkungan belajar pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah, membuat siswa lebih aktif dan berhasil 

memecahkan masalah-masalah yang bersifat kompleks. Pembuatan Busana 

Industri merupakan proyek yang harus diselesaikan siswa dengan kemampuan dan 

keterampilan yang baik. Siswa yang aktif akan menghasilkan suatu busana dengan 

tingkat penyelesaian yang baik.  

3. Improved library research skills. 

Pembelajaran berbasis proyek mensyaratkan siswa harus mampu secara 

cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi, maka 

keterampilan siswa untuk mencari dan mendapat informasi akan meningkat. 

Siswa yang aktif dituntut memperoleh informasi dalam Pembuatan Busana 

Industri, karena dalam pembuatanya dipelukan informasi yang komplek untuk 

penyelesaiannya. Pembelajaran berbasis proyek ini menuntut siswa aktif sehingga 

cepat menyelesaikan tugas-tugas Pembuatan Busana Industri. 

4. Increased collaboration. 

Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa 

mengembangkan dan mempraktikan keterampilan komunikasi. Kelompok kerja 

kooperatif, evaluasi siswa dan pertukaran informasi adalah aspek-aspek 

kolaboratif dari sebuah proyek. Pembuatan busana industri dengan diterapkannya 

pembelajaran berbasis proyek merupakan kolaborasi yang baik, komunikasi yang 
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baik antar kelompok siswa dapat mempermudah siswa memperoleh informasi 

yang dibutuhkan sehingga nantinya berdampak cepatnya dalam Pembuatan 

Busana Industri. 

5. Increased resource-management skills . 

Pembelajaran berbasis proyek yang diimplementasikan secara baik 

memberikan kepada siswa pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi 

proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan 

untuk menyelesaikan tugas. Pembelajaran berbasis proyek menuntut siswa aktif, 

tekun, termotivasi dengan cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

Pembuatan Busana Industri. Cepatnya informasi yang didapat berpengaruh pada 

cepatnya waktu yang dibutuhkan dalam Pembuatan Busana Industri. 

2.4.      Hasil Belajar 

2.4.1.   Pengertian Hasil Belajar 

Proses belajar merupakan proses yang unik dan kompleks. Keunikan itu 

disebabkan karena hasil belajar hanya terjadi pada individu yang belajar, tidak 

pada orang lain, dan setiap individu menampilkan perilaku belajar yang berbeda. 

Purwanto (2010: 44), menyatakan bahwa hasil belajar dapat dijelaskan dengan 

memahami dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar.  

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikut 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan (Purwanto, 2010: 54). 

Hasil belajar diukur untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan sehingga 

hasil belajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar yang diterapkan 

pada materi Pembuatan Busana Industri adalah siswa mampu dan terampil dalam 
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pembuatan celana wanita sesuai dengan langkah-langkahnya. Sehingga siswa 

akan menerima pengalaman belajarnya melalui perubahan tingkah laku. 

Simpulan dari uraian diatas bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku siswa yang lebih menekankan pada pemahaman siswa dari suatu proses 

belajar dalam kompetensi materi pembuatan celana wanita. Hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran pembuatan celana 

wanita setelah penggunaan buku kerja yang dibandingkan dengan nilai materi 

sebelum penggunaan buku kerja.   

2.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 Baharudin dan Esa N (2008:19) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi 2 yaitu sebagai berikut: Faktor 

Intern dan Ekstern. 

2.4.2.1.Faktor intern  

 Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari diri individu dan dapat 

mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor –faktor intern terdiri dari faktor  

jasmaniah dan psikologis 

1. Faktor Jasmaniah 

Faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Kondisi fisik 

siswa yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan 

belajar individu. Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

a. Faktor kesehatan 

Kesehahatan badan seseorang harus diusahakan, agar dapat belajar 

dengan baik. Pembuatan celana panjang wanita, merupakan mata pelajaran 
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praktek yang memerlukan fisik  yang kuat, sehat dan bugar agar kegiatan 

dalam pembelajaran pembuatan celana wanita dapat terselesaikan dengan 

baik dan hasilnya busananya maksimal. 

b. Cacat tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar, siswa yang cacat 

hendaknya siswa belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan 

alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya 

itu. Pembuatan celana wanita memerlukan alat alat menjahit yang perlu 

dioperasikan dengan komponen-komponen tubuh, apabila ada salah satu 

kecacatan dalam tubuh siswa, itu sangat berpengaruh pada hasil kegiatan 

belajar siswa. 

2. Faktor Psikologis 

        Keadaan psikologi seseorang yang dapat mempengaruhi proses 

belajar. Faktor  psikologis yang utama  mempengaruhi proses belajar adalah 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan. 

a. Intelegensi 

 Intelegansi merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, mengetahui dan menggunakan konsep-konsep 

yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan 

cepat.  siswa harus tanggap dan cepat dalam mempelajari pembuatan celana 

wanita karena pembuatan celana wanita dilengkapi dengan pengunaan buku 
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kerja yang telah tersusun secara rinci, terarah dan terencana dan nantinya 

hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

b. Perhatian 

 Hasil belajar siswa menjadi baik, maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak di 

perhatikan siswa maka timbul rasa kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka 

belajar. Siswa dapat belajar dengan baik dengan mengupayakan  bahan 

pelajaran selalu menarik perhatian sesuai dengan hobi atau bakatnya. 

Penggunaan buku kerja dalam pembuatan celana wanita, diharapkan 

menjadi pelengkap materi pelajaran yang menarik sehingga siswa lebih 

perhatian terhadap materi pembuatan celana wanita dan menimbulkan rasa 

suka siswa dalam kegiatan belajar. 

c. Minat 

 Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang 

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat selalu 

diikuti perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. Pembuatan celana 

wanita yang dibuat secara industri dengan penyelesaian menggunakan alat-

alat yang modern membuat siswa merasa senang dan memiliki minat belajar 

dalam mengikuti pelajaran pembuatan celana wanita. Minat siswa dalam 

pembuatan celana wanita menjadi tumbuh dengan adanya penggunaan buku 

kerja sebagai pelengkap materi pembuatan celana wanita.  
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d. Bakat 

 Bakat merupakan kemampuan untuk belajar. Kemampuan tersebut 

akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

Bakat siswa dalam membuat suatu busana dapat terealisasi dengan terus 

belajar dan berlatih. Penggunaan buku kerja siswa memberikan suatu wadah 

berlatih siswa dalam membuat celana wanita secara indiustri. Siswa dilatih 

merencanakan, memproses dan menyelesaikan busana dengan baik.    

e. Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. 

Tujuan ditentukan dengan didasari motif sebagai daya penggerak/ 

pendorong. Tujuan pembuatan celana wanita untuk mencapai hasil belajar 

yang efektif, di lengkapi dengan penggunaan buku kerja siswa yang 

mendorong siswa menyelesaiakn pembuatan celana wanita.  

f. Kematangan 

Kematangan adalah sesuatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Belajar akan berhasil jika anak sudah siap, jadi kemampuan 

baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 

Siswa kelas XI Tata Busana sebelumnya  telah mengalami mata pelajaran 

praktek, sehingga dapat dikatakan siswa siap menerima pelajaran 

pembuatan celana wanita. Buku kerja siswa diharapkan membangkitkan 

kemampuan siswa sehingga siswa cakap dalam pembuatan celana wanita.  
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g. Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau reaksi. 

Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan 

dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk 

melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses 

belajar, karena siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil 

belajarnya akan lebih baik. Kematangan yang telah ada pada siswa berarti 

siswa siap dalam melaksanakan proses belajar pembuatan celana wanita dan 

mempermudah siswa dalam menerima dan melaksasnakan kegiatan 

pembelajaran dalam pembuatan celana wanita. 

2.4.2.2.Faktor ekstern 

 Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang 

juga mempengaruhi hasil belajar. Faktor ekstrn terdidi dari faktor lingkungan 

sosial dan lingkungan nonsosial. 

1. Lingkungan sosial, terdiri dari lingkungan sosial sekolah, masyarakat dan 

keluarga.  

a. Lingkungan sosial sekolah 

Lingkungan ini terdiri dari para guru, staf administrasi dan teman-

teman sekelas yang dapat mempengaruhi semangat belajar. Pembuatan 

celana wanita merupakan mata pelajaran praktek yang harus dibuat oleh 

siswa sendiri dengan menggunakan buku kerja. Buku kerja siswa menuntut 

siswa aktif sehingga menuntut siswa mendapatkan  informasi untuk 

menyelesaikan pembuatan celana wanita. Komunikasi dengan teman-teman 
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dan guru sangat membantu siswa mendapatkan informasi dalam pembuatan 

celana wania. 

b. Lingkungan sosial masyarakat  

Lingkungan ini terdiri dari kondisi lingkungan tempat tinggal yang 

juga mempengaruhi belajar siswa. Siswa yang hidup dalam lingkungan 

masyarakat yang baik dan tidak terjadi kerusuhan dan sebagainya 

menjadikan siswa tumbuh berkembang pada lingkungan baik dan 

mempengaruhi belajar siswa  

c. Lingkungan sosial keluarga   

Lingkungan ini terdiri dari ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, 

demografi keluarga (letak rumah). Pengelolaan keluarga, semua memberi 

dampak terhadap aktifitas belajar siswa. Siswa yang memiliki keadaan 

kelauarga yang baik dan mendukung dalam hidup siswa akan berdampak 

dalam proses belajaranya. Pembuatan celana wanita tidak hanya 

membutuhkan fisik dan psikis, juga membutuhkan moril untuk membeli 

bahan –bahan yang mendukung dalam proses membuat celana wanita, 

dalam hal ini dukungan keluarga sangat berpengaruh. 

2. Lingkungan nonsosial, terdiri dari lingkungan alamiah, lingkungan 

instrumental dan faktor materi pelajaran. 

a. Faktor lingkungan alamiah  

Faktor yang mempengaruhi  aktivitas belajar terdiri dari kondisi udara 

yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau dan 

suasana yang tenang. Suasana ruang belajar siswa disekolah yang bersih dan 
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kondusif berperan dalam mendukung kondisi dan konsentrasi siswa dalam 

pembuatan celana wanita.  

b. Faktor instrumental  

Faktor ini terdiri dari perangkat belajar yang digolongkan dua macam 

yaitu: hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, lapangan olahraga 

dan sebagainya, software seperti kurikulum sekolah, peraturan sekolah, 

buku panduan dan sebagainya. Faktor instrumental yang mendukung dalam 

pembuatan celana wanita diantaranya adalah hardware seperti gedung 

sekolah, alat-alat menjahit, ruang kelas ruang praktek siswa dan sebagainya. 

Software seperti kurikulum sekolah, buku kerja siswa dan sebagainya. 

c. Faktor materi pelajaran  

Faktor ini disesuaikan dengan usia perkembangan siswa dan metode 

pengajaran disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa agar hasil yang 

diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Materi pelajaran dilengkapi 

dengan pelengkap materi yaitu buku kerja siswa yang disesuaikan dengan 

materi pelajaran pembuatan celana wanita yang telah disesuaikan dengan 

kondisi perkembangan dan kurikulum siswa kelas XI Tata Busana agar 

tercapai tuujuan pembelajaran yang diinginkan. 

2.5      Buku Kerja  

2.5.1. Pengertian Buku Kerja 

Barnhart (1960) dikutip Terigan (1993: 42), berpandangan bahwa pengertian 

buku kerja diidentifikasi sebagai berikut : 

(1) Semacam buku pedoman bagi pengoperasian instruks-instruksi 

atau pelajaran-pelajaran. (2) Sejenis buku yang dirancang untuk 
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membimbing para siswa dengan pencantuman beberapa bahan 

pengajaran atau materi intruksional dan biasanya memuat serta 

menyajikan pertanyaan-pertanyaan, tugas serta pelatihan. (3) 

Sejenis buku yang berisikan rekaman yang bermaksud melestarikan 

tugas atau kerja yang telah diselesaikan dan direncanakan. 

 

Buku kerja adalah pasangan, pembantu, pelengkap, atau suplemen buku 

pokok atau buku utama ( Terigan, 1993: 43). Fungsi buku kerja pada hakekatnya 

merupakan pedoman, pengarah, pembimbing siswa dalam melaksanakan tugas-

tugas yang telah diprogramkan berdasarkan buku utama.  

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa buku kerja sebagai pedoman 

pelaksanaan pelajaran untuk membimbing siswa melaksanakan tugas-tugas, 

pertanyaan dan latihan dan juga sebagai perekam tugas siswa secara bertahap, 

berjenjang, terjadwal, dan terperinci. Guru dapat mengevaluasi hasil proses 

belajar mengajar melalui buku kerja, hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa 

hasil kerja yang sudah diprogramkan dalam buku kerja. 

2.5.2 Prinsip – Prinsip Buku Kerja 

Buku kerja sebagai buku suplemen haruslah sejalan, searah, sinkron 

dengan buku pokok. Penyususnan buku kerja menurut Gray dikutip Terigan 

(1993: 43),  bahwa yang terpenting dalam prinsip- prinsip penyusunan buku kerja 

sebagai berikut : 

1. Sang penulis haruslah membuat setiap pelatihan sesuai dengan program 

instruksional keseluruhan yang perlu dan berguna bagi setiap kelas atau 

tingkatan. Latihan-latihan haruslah berguna, bermanfaat, serta sesuai dengan 

kebutuhan siswa dengan variasi  agar lebih menarik, memikat dan merangsang 

siswa dalam pembuatan celana wanita.  
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2. Sang penulis seyogianya menyediakan tipe-tipe pelatihan yang beraneka ragam 

sesuai dengan kebutuhan dan minat para siswa, kemudian melengkapi bahan 

inti dengan bahan buatan guru, dengan maksud mengurangi kebosanan.   

3. Sang penulis janganlah membiarakan bahan itu menjadi tujuan akhir, praktek- 

praktek dan latihan-latihan keterampilan.  itu sepantasnyalah merupakan suatu                                                                              

sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bahan latihan merupakan 

dasar bagi pengajaran tambahan sebagai sarana mencapai tujuan. 

4.  Sang penulis haruslah berupaya sedemikian rupa agar bahasa yang disajikan 

merupakan dasar bagi pengajaran tambahan dan juga merupakan pelajaran 

diagnostik sejauhmana kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran yang 

disampaikan guru. 

5. Sang penulis haruslah berupaya sedapat mungkin agar para siswa pemakai 

buku kerja tersebut harus mudah memahami serta menguasai Apa, Bagaimana, 

dan Mengapa mereka harus melakukan setiap hal yang mereka kerjakan. 

Buku pokok disusun berdasarkan kurikulum dan bidang studi yang 

relevan, karena itu buku kerja juga harus menyesuaiakan dengan kurikulum yang 

berlaku dan mengikuti tuntutan atau karakteristik bidang studi yang relevan. 

Adanya pertautan antara  kurikulum, mata pelajaran, buku pokok, dan buku kerja 

mendasari  penyusunan buku kerja yang berasal dari kurikulum dan mata 

pelajaran yang bersangkutan. 

 Hubungan antara kurikulum, mata pelajaran, buku pokok dan buku kerja 

menurut Terigan (1993: 47),  sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Hubungan kurikulum, mata pelajaran, buku pokok dan buku kerja. 

(Sumber : Henry, 1993:47) 

 

2.5.3    Keunggulan dan Kelemahan buku kerja 

Buku kerja sebagian besar berisi tugas-tugas berupa latihan, praktek dan 

pertanyaan-pertanyaan. Siswa mengerjakan segala tugas, latihan dan praktek 

yang diprogramkan dalam buku kerja untuk menambah pemahaman mengenai 

teori-teori terrtentu dan sekaligus menambah keterampilan-keterampilan tertentu 

dalam mata pelajaran yang relevan. Bagi siswa buku kerja benar-benar tempat 

berlatih. Bagi guru buku kerja dapat digunakan sebagai alat pengontrol tingkat 

atau taraf hasil belajar siswa. Keunggulan-keunggulan buku kerja menurut 

Terigan (1993: 47) adalah sebagai berikut: bermanfaat, hemat waktu, 

memantapkan kebiasaan kerja, memudahkan pengawasan, menyediakan tugas 

yang relevan, menyediakan bahan dan latihan individual, menyediakan sarana 

penyesuaian bagi perbedaan individual, menyediakan sarana pemeliharaan karya 

Mata pelajaran 

Dasar-dasar penyusunan 

buku pokok 

Buku pokok 

Dasar-dasar penyusunan 

buku kerja 

Buku kerja 

Kurikulum 
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dan sarana umpan balik, diagnostik dan remidial, menganekaragamkan 

kelengkapan pengajaran, menghemat waktu dan tenaga guru, menghemat biaya. 

1. Bermanfaat 

Buku kerja merupakan sarana pendidikan yang berguna dan bermanfaat. 

Semua tugas disusun secara cermat, terperinci, dengan petunjuk petunjuk 

yang jelas sehingga tidak akan terjadi salah pakai. 

2. Hemat waktu 

Penggunaan buku kerja menghemat pemakaian waktu karena instruksi 

disusun secara jelas dengan bahasanya disesuaiakan dengan siswa, pertanyaan 

disusun secara sistematis diharapkan responsi yang cepat dan tepat dari siswa, 

maka pemakaian waktu dalam belajar terpakai secara tepat dengan  hemat 

waktu, hemat tegana dan efisien. 

3. Memantapkan kebiasaan kerja  

Buku kerja mengarahkan dan mendorong siswa bekerja secara sistematis, 

terarah, dan disiplin tugas-tugas dalam pelajaran tertentu, dengan berbagai 

tugas, latihan, pertanyaan yang ketat waktu diharapkan terbina dan terbiasa 

melakukan kebiasaan kerja yang baik. Latihan, praktek dan pertanyaa-

pertanyaan yang ada dalam buku kerja mendidik siswa menjadi orang yang 

berdisiplin kerja tinggi. 

4. Memudahkan pengawasan 

Buku kerja berisi tugas, latihan, praktek, atau pertanyaan- pertanyaan yang 

harus dikerjakan oleh siswa. Tugas-tugas tersebut disusun secara bertahap 
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mengikuti pelajaran demi pelajaran. Melalui penyelesaian tugas-tugas 

tersebut guru dibantu dan dimudahkan dalam mengawasi siswa demi siswa 

5. Menyediakan tugas yang relevan. 

Buku kerja menyediakan tugas-tugas seperti latihan, praktek, atau 

pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan oleh setiap siswa.tugas-tugas 

tersebut sangat berguna bagi penumbuhan pemahaman atau keterampilan 

dalam setiap pelajaran. 

6. Menyediakan bahan dan pelatihan individu 

Buku kerja menyediakan tugas-tugas kerja yang menyampaikan bahan 

pengajaran yang sifatnya melengkapi atau menyempurnakan bahan dalam 

buku pokok. Tugas-tugas tersebut dapat dikerjakan menurut kecepatan 

masing-masing siswa. 

7. Menyediakan sarana penyesuaian bagi perbedaan individual. 

Jenis tugas-tugas yang bervariasi memungkinkan sarana belajar dapat 

memenuhi perbedaan individu. Kecepatan menyelesaikan tugas-tugas benar-

benar diatur sendiri oleh siswa yang bekerja. 

8. Meyediakan sarana pemeliharaan karya dan sarana umpan balik. 

Hasil kerja siswa dalam menyelesaikan setiap tugas merupakan karya siswa. 

Karya itu direkam  dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam 

menyusun program belajar berikutnya.  

9. Diaonostik dan remedial. 

Buku kerja merupakan alat mencari, mengidentifikasi dan merumuskan 

sebab-sebab kesulitan belajar yang dialami oleh beberapa siswa. Menganalisis 
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kesulitan belajar siswa dapat dicarikan cara untuk memperbaiki melalui 

pengajaran remidial. 

10. Menganekaragamkan kelengkapan pelajaran. 

Gambaran  yang beranekaragam dimulai dari tugas-tugas tertentu, latihan-

latihan praktek dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, melalui buku kerja 

bahan pengajaran semakin bervariasi namun tetap relevan dan bersifat 

melengkapi. 

11. Menghemat waktu dan tenaga guru. 

Buku kerja sangat membantu guru dalam menyediakan tugas-tugas yang 

relevan dengan setiap pelajaran.tugas dan waktu kerja siswa sudah diatur 

secara terperinci untuk menghemat waktu dan tenaga guru dalam mengelola 

proses belajar mengajar. 

12. Menghemat biaya.  

Buku kerja sudah menghimpun semua faktor yang diperlukan dalam proses 

belajar bagi setiap mata pelajaran. Bahan pengajaran sudah dipersiapkan 

secara lengkap dengan memadukan dari berbagai sumber. ini menguntungkan 

bagi pelaksana pendidikan, orang tua, atau masyarakat dalam memenuhi 

sarana belajar yang relatif murah. 

Kelemahan buku kerja, bahwa tidak semua sebuah buku memiliki 

kesempurnaan dalam penyusunannya, dibalik keunggulan buku kerja juga 

memiliki kelemahan-kelemahan dalam penggunaanya.  

Kelemahan- kelemahan buku kerja menurut Greene and Petty (1971: 661) 

dikutip Terigan (1993: 50),  sebagai berikut : 
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(1) Sadar atau tidak buku kerja sebenarnya sudah turut 

membatasi program edukasional pada kelas atau siswa yang 

memakainya. (2) Buku kerja mengandung hal-hal yang tidak logis 

atau tidak masuk akal bila dipandang secara eduksional. (3) Buku 

kerja telah turut menjadi penolong bagi guru yang malas dan 

malang sehingga hal itu turut pula menimpa mereka menjadi 

insan yang tidak kreatif. (4) Buku kerja sering gagal 

menghasilkan kemajuan-kemajuan serta perbaikan-perbaikan 

yang diharapkan dalam bahasa seperti ternyata dari skor ujian 

bahasa. (5) Buku kerja sering gagal menghasilkan kemampuan 

unggul untuk menulis kalimat lengkap dan juga wacana utuh. (6) 

Buku kerja turut memperbanyak serta menambahkan hal-hal yang 

tidak perlu pada pernyataan perlengkapan instruksional. (7) Buku 

kerja gagal memelihara secara  memadai perbedaan-perbedaan 

pribadi yang terdapat pada para siswa. 

 

Definisi diatas dapat dipahami bahwa buku kerja adalah suatu buku 

pedoman yang digunakan dalam membimbing siswa menyusun pelatihan praktik . 

2.5.4 Penyusunan Buku Kerja 

2.5.4.1. Alur penyusunan Buku kerja 

 Buku kerja pada dasarnya adalah pelengkap buku pokok yang digunakan 

untuk melestarikan tugas siswa dalam pembelajaran praktik. Penyusunan buku 

kerja sebelumnya harus lebih dahulu melakukan indentifikasi terhadap 

kompetensi dasar yang akan di pelajari dan indikator-indikator pencapaian 

kompetensi yang terdapat dalam silabus seperti jenis huruf, warna garis dan 

ukuran-ukuran yang dibutuhkan dalam buku kerja serta  layout  seperti tampilan,  

kemudahan dalam penggunaan dalam buku kerja. 

 Buku kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku kerja sebagai 

pelengkap pembelajaran yang dibuat oleh siswa sendiri untuk mengarahkan, 

membimbing siswa dalam membuat celana wanita. Alur penyusunan buku kerja 

sebagai berikut: 
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 Alur Penyusunan Buku Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Alur Penyusunan Buku Kerja 

(Sumber: data peneliti) 

Langkah kerja pembuatan buku kerja siswa 

 Langkah  siswa dalam pembuatan buku kerja pada materi pembuatan 

celana wanita sebagai berikut:  

1. Siswa membuat pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, peran 

guru dan siswa. Pembahasan berisikan pengantar materi pembuatan celana 

wanita dengan karakteristik, proses pembuatan dan perhitungan harga 

jualnya 

2. Siswa membuat desain celana wanita, desain sajian, analisis desain, desain 

produksi I dan II. 

3. Siswa membuat pola celana wanita ukuran standar (M) dengan skala 1: 4 

dan menyusun rancangan bahan dan membuat pola celana wanita skala 1:1 

untuk persiapan menggelar bahan. 

4. Siswa menggelar bahan dan menyusun pola sesuai rancangan  bahan 

5. Siswa memotong bahan 

Judul buku kerja 

Identifikasi Kompetensi 

Dasar, Materi Pelajaran,  

Kegiatan 

Penyusunan Buku kerja 

Validasi dan Finalisasi 

Layout buku 

kerja 

Topografi  Identifikasi Indikator 
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6. Siswa  memberi tanda jahitan pada setiap komponen-komponen potongan 

celana wanita 

7. Siswa mengisi setiap langkah menjahit celana wanita pada kolom yang 

tersedia di buku kerja 

8. Siswa merancang harga dan menghitung harga jual celana wanita. 

9. Siswa mendokumentasikan hasil jadi celana wanita 

10. Siswa membuat kesimpulan dan saran di buku kerja. 

2.6 Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri 

Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri merupakan mata pelajaran 

yang harus ditempuh siswa kelas XI Jurusan Tata Busana. Mata pelajaran ini 

memuat kompetensi inti yang terdiri dari 4 (empat) kompetensi yaitu  

(1) KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya, (2) KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sana, toleran, 

damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial, alam, serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, 

(3) KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, dan procedural berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora 

dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang 

kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. (4) KI 4 : 

Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik 

dibawah pengawasan langsung (Struktur Kurikulum-KI/KD- Silabus 

SMK Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan)  
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 Salah satu kompetensi yang dipelajari peserta didik Jurusan Tata Busana 

adalah kompetensi Pembuatan Busana Industri. Kompetensi dasar ini menjelaskan 

mengenai pembuatan busana secara industri adalah sebagai berikut : 

(1)  Mengidentifikasi karakteristik, menjelaskan marker layout, 

membuat  marker layout, menguraikan tahapan menggelar bahan, 

menggelar  bahan, menjelaskan tahapan menggunting bahan, 

menggunting bahan, menjelaskan cara memberi tanda pada 

komponen busana, memberi tanda jahitan, menjelaskan cara 

membuat tiket dan label, membuat tiket dan label, menjelaskan cara 

memasang tiket dan label, memasang tiket dan label, menjelaskan 

teknik mengikat komponen busana, mengikat komponen busana, 

menjelaskan teknik menjahit ritsleting/ belahan busana, menjahit  

ritsluiting/belahan, menjelaskan cara penggabungan komponen-

komponen busana, menggabungkan komponen komponen busana, 

menjelaskan teknik penyelesaian akhir busana, melakukan 

penyelesaian akhir busana, menjelaskan teknik penyetrikaan busana,  

menyeterika busana, menjelaskan teknik mengemas busana, 

mengemas  busana, menghitung harga jual busana (Silabus SMK 

Kurikulum 2013 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). 

  

 Materi praktek pada Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri siswa 

kelas XI di SMK Widya Praja Ungaran salah satunya yaitu pembuatan celana 

wanita. Materi Pembuatan Busana Industri khususnya pembuatan celana wanita 

terdiri dari karakteristik pembuatan celana, tahapan marker layout, persiapan alat 

dan bahan marker layout, tahap menggelar bahan, cara menghitung kebutuhan 

bahan, alat dan bahan, tahap dan teknik menggunting bahan, macam-macam alat 

pemberi tanda, macam-macam teknik memberi tanda jahitan pada komponen, 

macam-macam sepatu, macam-macam ritsluting/ tutup tarik, teknik menjahit 

ritsluting/ tutup tarik pada busana rumah dan K3 dalam menjahit.  

2.6.1  Materi Pembuatan Celana Wanita  

Materi pembuatan celana wanita merupakan materi yang harus dipelajari 

siswa Jurusan Tata Busana Butik kelas XI. Celana adalah pakaian luar yang 
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membungkus batang kaki secara terpisah. Celana terdiri dari empat bagian yang 

disatukan oleh jahitan yaitu dua helai dibagian muka dan dua helai dibagian 

belakang. Celana panjang wanita biasa disebut slack dan celana panjang untuk 

pria disebut pantalon (Suryawati, dkk. 2011: 86). Celana termasuk salah satu 

busana luar yang dikenakan wanita dengan model sederhana dan praktis tetapi 

tetap menarik serta memberikan kesan anggun.  

Macam-macam celana berdasarkan bentuk dan ukuranya  menurut 

Suryawati, dkk (2011: 86), adalah sebagai berikut  : 

(1) Celana short atau hot pant yaitu celana pendek atau yang 

panjangnya sampai pertengahan paha, (2) Celana bermuda yaitu 

celana yang panjangnya lebih kurang 10 cm di atas lutut, (3) 

Cullotte yaitu celana rok dengan bentuk agak melebar ke bawah, 

(4) Knikers yaitu celana yang menggelembung dengan kerut 

dibagian pinggang dan bagian bawah celana diberi manset. 

Panjangnya lebih kurang 10 cm dibawah lutut, (5) Jodh pure 

adalah celana dengan siluet Y, menggelembung pada bagian atas 

dan menyempit ke bawah dan panjangnya sampai batas lutut. Jika 

panjangnya sampai mata kaki disebut dengan celana baggy, (6) 

Legging yaitu celana pas kaki yang biasanya dibuat dari bahan 

yang stretch atau lentur dan panjangnya sampai mata kaki, (7) 

Capri yaitu celana yang panjangnya di atas mata kaki dan bagian 

bawah diberi belahan lebih kurang 20 cm, (8) Bell botton yaitu 

celana dengan panjang sampai mata kaki atau menutup mata kaki 

dan melebar dari lutut ke bawah. Celana ini biasanya disebut 

dengan cutbray.  

 

 Proses produksi adalah urutan atau usaha yang dilakukan untuk 

menghasilkan produk (baru) yang telah direncanakan yang berasal dari 

pengolahan satu atau lebih bahan dasar atau bahan baku. Perencanan yang tepat 

dapat mengupayakan hasil produk yang berkualitas. Perencanaan tersebut berupa 

langkah-langkah yang tepat sebagai berikut: Karakteristik Pembuatan Busana, 
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Marker layout, Menggelar bahan/ Spreading, Cutting, Alat pemberi tanda, 

Sewing, Finishing, Perhitungan harga jual, sebagai berikut : 

1. Karakterisitik Celana wanita 

Busana industri adalah pakaian yang dibuat secara massal untuk dijual 

dalam keadaan siap pakai. Busana industri tidak diukur menurut pesanan 

perorangan, tetapi menurut ukuran yang sudah ditentukan atau menggunakan 

ukuran standar (S, M, L, XL), dijahit secara masal, pengerjaan dan penyelesaian 

jahitan 100% menggunakan mesin industri, proses penjahitan atau sewing 

dilakukan sesuai alur yang sudah ditentukan. Karakteristik pembuatan celana 

wanita pada penelitian ini adalah celana dibuat dengan ukuran standar (M), proses 

produksi busana mulai dari menggelar bahan, menggunting, memberi tanda 

jahitan, menjahit menggunakan mesin, dan penyelesiana akhir menggunakan 

jahitan tangan, hasil setikan dalam 1 inchi adalah 12 setikan.  

2. Proses produksi. 

2.1       Marker  

Hadijah  (2003: 4) menjelaskan bahwa marker atau merancang bahan yaitu 

membuat rancangan/ rencana mengenai bahan/ kain yang akan dipergunakan 

untuk memproduksi suatu model busana, dengan cara meletakan pola yang telah 

diberi kampuh di atas bahan dan diatur sedemikian rupa sehingga mengetahui 

berapa banyak bahan yang diperlukan untuk memproduksi busana. Ernawati 

(2008: 344) menjelaskan bahwa merancang bahan adalah memperkirakan 

banyaknya bahan yang dibutuhkan pada proses pemotongan. Rancangan bahan 

pembuatan celana wanita diperlukan sebagai pedoman ketika memotong bahan 
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dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan kain yang diperlukan benar-benar 

efektif dan efisien. Alat dan bahan yang digunakan dalam merancang bahan 

menurut (Hadijah, 2003: 5) adalah sebagai berikut : kertas pola, alat tulis, lem 

kertas, gunting, skala, penggaris.  

Proses pembuatan marker memerlukan kecermatan dan  ketelitian , agar 

tidak terjadi pemborosan bahan. Beberapa keterangan yang perlu diperhatikan 

yang tercantum dalam pola celana wanita, diantaranya adalah arah kain, garis 

internal untuk maching, tanda lubang kancing, dan sebagainya.  

2.2.    Spreading 

Proses spreading adalah proses merentangkan bahan/ kain diatas meja 

potong dengan ukuran yang telah sesuai dengan marker (Wahyuningsih, 2013: 

29). Proses spreading dilakukan dengan berpedoman pada rancangan bahan yang 

telah dibuat, bila telah diketahui jumlah dari masing-masing pola celana wanita, 

sehingga akan diketahui berapa banyak kebutuhan kain untuk pembuatan celana 

wanita.   

 2.3.      Cutting  

Cutting merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan bentuk dari 

bagian-bagian pola yang telah tersusun dalam marker (Wahyuningsih, 2013: 31).  

Cutting dilakukan siswa setelah proses spreading selesai dikerjakan. Proses 

cutting membuituhkan peralatan yang mendukung untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Menggunting bahan dengan menggunakan mesin potong membutuhkan 

tempat kerja yang berbeda dengan menggunting bahan menggunakan gunting 

biasa yang dilakukan secara manual (Ernawati dkk, 2008: 337). Tujuan 
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menggunting  kain adalah untuk memisahkan bagian-bagian lapisan kain sesuai 

dengan pola pada rancangan bahan/ marker. Hasil guntingan kain yang baik  yaitu 

dengan potongan bersih, pinggiran hasil potongan kain tidak saling menempel dan 

hasilnya halus (Ernawati dkk, 2008: 348). Teknik menggunting yang tepat 

menurut (Ernawati dkk, 2008: 349) adalah sebagai berikut:  

(1) Bahan dilipat dua di atas meja potong, (2) Pola-pola disusun 

dengan pedoman rancangan bahan dengan bantuan jarum pentul, 

(3) Menggunting bahan. Jika menggunting dengan tangan kanan 

maka tangan kiri diletakkan di atas kain yang akan digunting, (4) 

Bahan tidak boleh diangkat pada saat menggunting. Pola yang 

terlebih dahulu digunting adalah pola-pola yang besar seperti pola 

celana bagian depan dan belakang, setelah itu menggunting pola-

pola yang kecil seperti garis hias dan saku, (5) Beri tanda-tanda 

pola dan batas-batas kampuh terlebih dahulu, caranya dengan 

menggunakan kapur jahit, rader dan karbon jahit, pensil kapur 

dan sebagainya. Cara pemakaian rader yaitu jika bahan baik 

keluar maka karbon dilipat dua dan bagian yang memberika efek 

bekas dibagian luar diletakkan diantara dua bahan atau bagian 

buruk bahan. Rader pada batas kampuh atau garis kupnat, setelah 

itu pola dilepaskan dari kain. 

 

2.4. Memindahkan Tanda-Tanda Pola 

Memindahkan tanda-tanda garis pola merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk memindahkan bentuk pola dan garis-garis pola  pada bahan yang telah 

mengalami proses cutting.  Tanda- tanda pola yang akan dipindahkan pada bahan 

menurut Ernawati dkk, 2008: 355) sebagai berikut : 

(1) Garis pinggir (tepi) pola, (2) Garis sisi celana wanita bagian muka 

dan belakang, (3) Garis lingkar pesak, (4) Garis lipit pantas (kupnat), 

(5) Garis tengah muka dan tengah belakang, (6) Garis lipatan bawah 

celana wanita, (7) Tanda letak saku, (8) Batas pinggang, garis hias 

celana bagian muka. 

 

Alat-alat yang digunakan untuk memberi tanda pada bahan adalah rader, 

karbon jahit, pensil kapur. Pemilihan alat pemberi tanda disesuaikan dengan jenis 
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bahan yang akan diberi tanda (dipotong) seperti tenunan berat, tebal, tenunan tipis 

ataupun ringan serta tembus pandang dan sebagainya (Ernawati dkk, 2008: 356). 

2.5. Sewing 

 Ernawati dkk (2008: 358) menjelaskan bahwa menjahit merupakan proses 

dalam menyatukan bagian-bagian kain yang telah digunting berdasarkan pola.. 

Kualitas pola yang baik diiringi dengan teknik jahit yang tepat tentunya akan 

menghasilkan kualitas busana yang baik. Maka dari itu harus dapat menguasai dan 

memilih teknik jahit/ jenis seam yang digunakan. Semua bagian pola yang telah 

digunting dijahit sesuai dengan pembuatan celana wanita. Langkah menjahit 

celana wanita terdiri dari : menjahit garis hias pada celana bagian muka, menjahit 

kupnat belakang, membuat saku dan menjahitnya pada bagian celana belakang, 

menjahit pipa celana bagian dalam, memasangkan ritsleting disisi kiri celana, 

menjahit pesak, menjahit interlinning, memasangkan pada pinggang celana, dan 

finishing.  

2.6. Finishing 

Ernawati dkk (2008: 379) menjelaskan bahwa finishing adalah kegiatan 

penyelesaian akhir yang meliputi pemeriksaan (Inspection), pembersihan 

(Triming), penyetrikaan (Pressing) serta melipat dan mengemas. Tujuan finishing  

adalah agar pakaian yang dibuat terlihat rapi dan bersih. Kegiatan ini dilakukan 

setelah proses menjahit dengan mesin. 

Pembersihan sisa-sisa benang sekaligus pemasangan perlengkapan pakaian 

seperti kancing kait. Celana wanita yang telah dibersihkan dilanjutkan untuk 
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disetrika.Pressing, kegiatan ini dilakuakan dengan tujuan untuk menambah 

kerapian dan keindahan pada celana wanita (Ernawati dkk, 2008: 380). 

2.7.      Perhitungan harga jual   

Perhitungan harga jual didasarkan pada perhitungan kebutuhan merancang 

bahan, merancang bahan dan harga merupakan memperkirakan banyaknya 

keperluan bahan serta biaya yang dibutuhkan untuk selembar pakaian. Merancang 

bahan dan harga menurut  (Ernawati dkk, 2008: 345) adalah sebagai berikut: 

(1)  Menghitung kebutuhan bahan secara global untuk perkiraan 

jumlah bahan yang terpakai dalam satu desain busana. Cara 

perhitungan bahan tersebut dengan mengukur  panjang bagian-

bagian busana yang sudah ditambah kampuh juga 

mempertimbangkan lebar kain untuk tata letak masing-masing 

pola, (2) Membuat rancangan bahan dengan ukuran skala yaitu 

pola pakaian dibuat dengan ukuran skala seperti 1;4, 1:2, 1:6 atau 

1:8, lebar bahan disesuaikan dengan kertas yang dijadikan untuk 

merancang bahan/ pengganti kain dan pola disusun seefisien 

mungkin. 

 

Perhitungan kebutuhan bahan dan harga sangat berkaitan, apabila dalam 

pembuatan rancangan bahan tepat, teliti dan seefisien mungkin akan menentukan 

rancangan harga yang tepat. Rancangan bahan dan harga menjadi patokan pada 

pembelanjaan bahan, sehingga perlu cermat dan teliti membuatnya. 

Pembuatan celana wanita merupakan materi yang ada pada mata pelajaran 

Pembuatan Busana Industri pada siswa kelas XI Tata Busana Butik, pembuatan 

celana wanita perlu perencanaan yang matang untuk menghasilkan suatu busana 

yang berkualitas. Hasil produk yang berkualitas dapat diupayakan dengan 

mengikuti prosedur-prosedur baik dalam persiapan maupun proses produksi 

sampai finishing  berlangsung, tidak lupa memperhatikan SOP dalam bekerja. 
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2.2. Penelitian yang Relevan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan 

dengan penggunaan buku kerja mata pelajaran Pembuat Busana Industri yaitu: 

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan 

No  Tahun  Nama Peneliti Judul  Hasil Penelitian 

1 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elise D. 

Wallace and  

 Renee N. 

Jefferson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of College 

Teaching & 

Learning – Second 

Quarter 2015 

Volume 12, Number 

2: Assessing The 

Effectiveness Of 

Workbook Exercises 

 

 

Buku kerja ini dirancang khusus untuk 

latihan dan mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis. Hasil 

penelitian menunjukkan persentase 

siswa dengan skor tes kelulusan yang 

menggunakan workbook iCritical 

(36%) lebih tinggi dari persentase siswa 

yang tidak menggunakan buku kerja 

(12%). Siswa yang tidak memiliki akses 

ke buku kerja dalam kelas tidak muncul 

termotivasi untuk melakukannya 

dengan baik pada tes, sementara mereka 

yang menggunakan buku kerja tampak 

lebih termotivasi untuk melakukan yang 

terbaik pada tes. 

2. 2013 Sri Widowati Jurnal Pendidikan 

Sains, Volume 1, 

Nomor 3, September 

2013, Halaman 265-

273 

Pengembangan Buku 

Kerja Materi 

Eksponen Bercirikan 

RME untuk Siswa 

SMK Teknik 

Hasil analisis data akhir yang 

menunjukkan 93,54% siswa telah tuntas 

belajar. Kemudian seluruh siswa 

mengisi angket respon siswa dan 

diperoleh analisis data akhir bahwa 

90,32% siswa memberikan respon 

positif. Siswa yang menggunakan buku 

kerja telah tuntas klasikal dan 

memberikan respon positif, maka buku 

kerja dapat dinyatakan efektif. 

 

 

 



49 
 

 
 

2.3. Kerangka Berfikir  

Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri merupakan mata pelajaran 

yang memiliki manfaat besar baik untuk sekarang maupun ketika sudah lulus dan 

bekerja, namun mata pelajaran ini menjadi sulit bagi siswa yang kurang tekun, 

teliti dan mudah menyerah. Pembuatan celana wanita membutuhkan konsistensi 

yang tinggi, ketekunan, ketelitian, kerapihan dan kemampuan menggunakan 

teknik-teknik menjahit yang benar sehingga dapat menghasilkan suatu busana 

yang indah dan sesuai keinginan. 

Materi yang  ada pada Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri di 

Jurusan Tata Busana SMK Widya Praja Ungaran memuat tentang materi  

pembuatan celana wanita dengan menggunakan buku kerja. Buku kerja 

merupakan buku yang diprogramkan untuk menambah pengetahuan mengenai 

teori tertentu dan sekaligus keterampilan-keterampilan mengerjakan segala tugas 

dan pelatihan dan praktek pembuatan celana wanita. Kelebihan buku kerja antara 

lain bermanfaat bagi siswa karena dirancang dan disusun sesuai pelatihan praktek, 

pemakaian waktu dalam belajar tetap guna, ini berarti hemat waktu, hemat tenaga 

atau efesien, memantapkan kebiasaan kerja dengan latihan praktek yang mendidik 

siswa menjadi siswa yang berdisiplin dalam mengerjakannya, penyelesaian tugas 

dan praktek dalam buku kerja membantu dan memudahkan guru  dalam 

mengawasi siswa, buku kerja menyediakan latihan, praktek yang harus 

diselesaikan siswa untuk penumbuhan  keterampilan dalam setiap pelajaran, buku 

kerja menyediakan tugas-tugas kerja yang sifatnya melengkapi dan 

menyempurnakan bahan dalam buku pokok, menyediakan sarana penyesuaian 
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bagi perbedaan individu, kecepatan  menyelesaikan tugas-tugas disesuaikan 

sendiri oleh masing-masing siswa, menyediakan sarana pemeliharaan karya dan 

sarana umpan balik, karya itu direkam dan dimanfaatkan sebagai umpan balik 

dalam program belajar berikutnya, diagnosis dan remidial yaitu mencari, 

mengidentifikasi dan merumuskan sebab-sebab kesulitan belajar siswa hingga 

dapat dianalisis dan ditentukan perbaikannya melalui pengajaran remidial, 

menganekaragamkan kelengkapan pelajaran, melalui buku kerja bahan pelajaran 

semakin bervariasi namun tetap relevan dan besifat melengkapi dan menghemat 

biaya karena buku kerja dipersiapkan secara lengkap dengan memadukan dari 

berbagai sumber memberikan sarana belajar yang relatif murah. Kelemahan buku 

kerja, buku kerja sering gagal menghasilkan kemampuan unggul untuk menulis 

kalimat lengkap dan juga wacana utuh, gagal memelihara secara memadai 

perbedaan-perbedaan pribadi yang terdapat pada diri siswa, dan menjadi penolong 

bagi guru yang malas sehingga turut pula menjadikan insan yang tidak kreatif, 

buku gagal memelihara secara memadai perbedaan-perbedaan pribadi yang 

terdapat pada para siswa. 

Hasil belajar siswa perlu ditingkatkan pada materi pembuatan celana 

wanita. Salah satu hal yang mendukung adalah dengan adanya buku kerja, yang 

membantu siswa merancang dan menyusun langkah-langkah pembuatan celana 

wanita secara mandiri. Siswa  menyusun buku kerja sesuai dengan kegiatan 

praktek mereka pada sebuah buku yang sewaktu-waktu dapat mereka lihat 

kembali ketika mereka kesulitan  dalam membuat celana wanita. Kesimpulan 

yang didapat bahwa penggunaan buku kerja diduga efektif digunakan. 
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Kerangka berfikir ditunjukan pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Kerangka Berfikir 

2.4. Hipotesis 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2010: 96). Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis nol (Ho) 

Penggunaan buku kerja tidak efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

Pembuatan Busana Industri . 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Penggunaan buku kerja efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

Pembuatan Busana Industri. 

Portofolio siswa belum efektif 

Kurang peralatan praktik siswa 

Kurang keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran Pembuatan Busana Industri 

Output  

Hasil belajar 

Hasil belajar siswa dalam 

Pembuatan celana wanita 

perlu ditingkatkan 

Input  

Tujuan pembelajaran 

Penggunaan  

buku kerja siswa 

Evaluasi 

1. Siswa belajar secara 

mandiri. 

2. Tempat berlatih 

mengenai teori dan 

keterampilan 

3. Siswa memahami 

indikator untuk 

menilai hasil karyanya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis 

(Sugiyono, 2012:2). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, selain digunakan sebagai 

cara untuk memecahkan masalah, juga agar dapat menarik kesimpulan yang bisa 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  

3.1  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK Widya Ungaran yang beralamat di 

Jalan Jendral Gatot Subroto 63 Ungaran, Kabupaten Semarang. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 – 14 Agustus 2015 pada siswa 

kelas XI Tata Busana di SMK Widya Praja Ungaran yang beralamat di Jalan 

Jendral Gatot Subroto 63 Ungaran, Kabupaten Semarang. Peneliti melakukan 

observasi tentang pembelajaran padamata pelajatan Pembuatan Busana Industri. 

Selanjutnya peneliti menerapkan buku kerja tentang pembuatan celana panjang 

wanita pada mata pelajaran Pembuatan Busana Industri. 

 Penggunaan buku kerja dilaksanakan pada siswa kelas XI Tata Busana 

pada mata pelajaran Pembuatan Busana Industri dengan pembelajaran sebanyak 4 

kali pertemuan, pertemuan pertama dilaksanakan pembelajaran menggunakan 

buku kerja dan dilaksanakan tes untuk aspek kognitif dan non tes berupa aspek 

afektif dan psikomotorik. Pertemuan kedua, siswa melaksanakan pembuatan buku
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 kerja dan melaksanakan pembuatan celana panjang wanita. Pertemuan ketiga, 

siswa melanjutkan pembuatan celana panjang wanita dan melaksakana 

penyelesaian pada pembuatan buku kerja. Pertemuan keempat siswa 

menyelesaikan pembuatan celana wanita dan dilakukan tes untuk mengukur 

kemampuan siswa setelah proses pembelajaran pembuatan celana wanita dengan 

menggunakan buku kerja siswa.  

 Data yang digunakan pada penelitian adalah: (1) nilai sebelum 

menggunakan buku kerja yaitu diperoleh dari nilai siswa pada materi pembuatan 

blus, (2) nilai setelah menggunakan buku kerja yang diperoleh dari hasil 

penelitian yaitu nilai siswa pada materi pembuatan celana panjang wanita. Hasil 

dari kedua nilai tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan buku 

kerja untuk meningkatkan hasil belajar Pembuatan Busana Industri dengan materi 

pembuatan celana panjang wanita.  

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan  (Sugiyono 2012:80). Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa Tata Busana SMK Widya Praja Ungaran  kelas XI, 

populasi berjumlah 35 siswa. 

3.2.2  Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:81).  
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Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu seluruh 

populasi diambil untuk dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Sampel  

dalam penelitian ini berjumlah 35 siswayaitu siswa  kelas XI Tata Busana Butik 

yang menempuh mata pelajaran Pembuat Busana Industri tahun ajar 2014/2015 di 

SMK Widya Praja Ungaran yang berjumlah 35 siswa. 

3.3      Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012:38). Penelitian ini 

menggunakan 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat: 

3.3.1 Variabel Bebas/ IndependentVariable (X) 

Variabel Independent sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi disebut variabel penyebab (Sugiyono, 2012:39). Variabel bebas 

penelitian ini yaitu penggunaan buku kerja dengan indikator yaitu aspek desain, 

materi, bahasa, topografi, layout. 

3.3.2 Variabel Terikat/DependentVariabel (Y) 

Variabel Dependent sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen atau variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2012:39). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa 

dalamPembuatan Busana Industri dengan indikator yaitu aspek afektif, kognitif 

dan psikomotorik. 
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3.4  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain 

penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2012:72). Metode penelitian ini 

termasuk metode penelitian eksperimen semu, untuk mengujicobakan penggunaan 

buku kerja pada mata pelajaran Pembuatan Busana Industri. Desain eksperimen 

yang digunakan pada penelitian ini, yaitu One Group Pretest- Posttest Design. 

Table 3.1 Desain One Group Pretest- Posttest Design 

  

Gambar 3.1 Polates sebelum perlakuandantessetelah perlakuan 

(Arikunto, 2010:124) 

 

Keterangan: 

X : Perlakuan  

O1 : Observasi yang dilakukan sebelum perlakuan 

O2 : Observasi yang dilakukan sesudah perlakuan 

3.5      Teknik Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data merupakan pekerjaan yang penting dalam 

meneliti. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

3.5.1  Tes 

  Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban yang diharapkan baik secara tertulis atau secara lisan atau 

secara perbuatan (Nana dan Ibrahim, 2012:100). 

O1   X   O2 



56 
 

 
 

Metode tes dalam penelitian ini adalah tes untuk mengungkap aspek 

kognitifdan psikomotorik. Tes pilihan ganda dan uraian  materi pembutan celana 

panjang wanita setelah menggunakan buku kerja.  

3.5.2  Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pemusatan 

perhatian secara teliti terhadap obyek dengan menggunakan suatu alat indra 

pengamatan langsung (Nana Sudjana dan Ibrahim, 2012:109). Metode observasi 

pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap siswa pada saat proses 

pembelajaran dalam pembuatan celana wanita. Metode ini menggunakan lembar 

observasi sebagai penilaian untuk mengungkap aspek afektif dan pengamatan 

keterampilan siswa (psikomotorik). Observasi ini dilakukan saat siswa mengikuti 

pelajaran Pembuatan Busana Industri pada materi pembuatan celana panjang 

wanita.   

3.5.3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip,  buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2013:274). 

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini  adalah untuk mengetahui data 

langsung yang meliputi daftar nama,  jumlah siswa,serta nilai siswa dalam 

pembuatan celana panjang wanita tahun ajaran 2013/2014 dan nilai siswa yang 

mengikuti mata pelajaran Pembuatan Busana Industri pada materi pembuatan blus 

yaitu sebelum siswa menggunakan buku kerja. 
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3.6. Validasi media 

Validasi media merupakan proses kegiatan untuk menilai media dengan 

cara mengkonsultasikan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai media tersebut. Validator dalam penelitian ini yaitu: 

1) Ibu Urip Wahyuningsih, M.Pd, 2)  Ibu Dra. Musdalifah, M.Si.  

Aspek-aspek yang digunakan untuk validasi meliputi desain, materi, 

bahasa, topografi, layout. Komentar dan saran  dari validator media disajikan 

dalam tabel 3.1. 

 Tabel 3.1 Komentar, Saran Ahli Media beserta Perbaikan 

No Komentar dan saran Perbaikan 

1. Bagian cover buku kerja 

terdiri dari judul, contoh 

desain yang sesuai meteri, 

identitas siswadan nama 

instansi terkait 

Perbaikan pada desain celana yang didesain 

sendiri dengan model yang  terdiri dari garis hias 

pada bagian muka, kupnat dan saku tempel 

bagian belakang dengan ritsleting bagian sisi kiri 

dan panjang celana sampai batas mata kaki. 

2. Pembahasan  materi pada 

buku kerja bagian 

karakteristik busana 

disesuaikan dengan busana 

industri yang akan  dibuat 

siswa dan lengkapi materi 

pada bagian proses produksi 

busana 

Perbaikan materi pada buku kerja bagian 

karakteristik busanayaitu proses produksi celana 

wanita seluruhnya menggunakan mesin, ukuran 

standar (M) dan ukuran setikan mesin dalam 1 

inchi yaitu 12 setikan. Materi proses celana 

wanitapada kolom-kolom buku kerja dilengkapi 

dengan  langkah spreading, cutting dan 

memindahkan tanda-tanda pola 

3. Penggunaan bahasa lebih 

diperjelas agar mudah 

dipahami 

Ada beberapa istilah asing dalam buku kerja, 

perbaikannya yaitu  istilah-istilah tersebut di 

jelaskan dengan bahasa yang  mudah dipahami 

siswa.  

4. Rancangan bahan busana 

lebih diefisienkan  

Perbaikan contoh rancangan bahan celana 

wanitadiawali dengan pola yang besar dan diikuti 

dengn pola yang kecil sehingga kebutuhan bahan 

lebih efisien. 

5. Letak ilustrasi dan teks 

dilengkapi sesuai materi 

dalam buku kerja. 

Perbaikan Letak ilustrasi dan teks dilengkapi 

dengan spreading, cutting dan memindahkan 

tanda-tanda pola pada kolom buku kerja dan 

dilengkapi keterangan dari setiap  istilah tersebut.  

(Sumber: Data Hasil Penelitian) 
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Tabel 3.2 Penilaian Ahli Media 

Aspek  Indikator validator 

Desain  Desain cover buku kerja 4 4 

bentuk dan ukuran buku kerja 4 4 

Pemilihan jenis kertas buku kerja tepat 4 4 

Penjilidan buku kerja rapi dan kuat 4 3 

Materi  contoh bahan dalam buku kerja sesuai materi 

Pembuatan Busana Industri 

3 3 

Proses pembuatan celana wanita sesuai materi 

Pembuatan Busana Industri 

2 2 

Kecakupan materi Pembuatan Busana Industri 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

3 3 

Bahasa  Bahasa dalam buku kerja 4 3 

Struktur penggunaan kalimat dalam buku kerja 

jelas 

3 3 

Tingkat keterbacaan buku kerja 3 3 

Bahasa dalam buku kerja sesuai dengan 

kemampuan peserta didik 

4 3 

Topografi Jenis huruf pada pendahuluan, pembahasan, dan 

penutup buku kerja tepat 

4 4 

Warna garis pada pola celana sesuai kriteria 

yang benar 

4 4 

Ukuran pola celana tepat 3 3 

Efisiensi rancangan bahan busana tepat 4 3 

Layout Tampilan buku kerja 4 3 

kemudahan dalam penggunaan buku kerja 3 3 

letak ilustrasi dan teks sesuai dalam buku kerja 3 2 

Total nilai 63 57 

Rata-rata 3, 5 3,17 

Rata-rata skor 3,34 

Kriteria  Sangat baik 

(Sumber: Data Hasil Penelitian) 

Penelitian ini melibatkan 2 dosen ahli (expert) untuk menilai validitas 

instrumen. Hasil tanggapan diubah dalam bentuk skala interval untuk 

memudahkan menganalisis tingkat kelayakan instrumen kemudian 
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dikonsultasikan dengan tabel kategori tingkatan sebagai berikut : 

Interval = 
                          

           
  = 

   

 
  = 0,75 

Tabel 3.3 Kategori Tingkatan Kelayakan buku kerja 

Interval Kategori 

3,25 – 4 Sangat Baik 

2,50 – 3,24 Baik 

1,75 – 2,49 Cukup 

1 – 1,74 Tidak Baik 

         (Sumber : Data hasil penelitian)  

Tabel 3.3 kategori tingkat kelayakan media diatas dapat dilihat bahwa 

rata- rata nilai  yang didapatkan dari  2 dosen ahli untuk media buku kerja siswa 

adalah sebesar 3, 28  dalam kategori sangat baik. Hasil dari kedua tanggapan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa buku kerja dalam kategori sangat baik dan 

dinyatakan  layak digunakan untuk penelitian. 

3.7. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen, sehingga dapat diketahui layak tidaknya instrumen tersebut 

digunakan dalam pengambilan data penelitian. Instrumen yang di uji cobakan 

adalah instrumen tes teoripada materi pembuatan celana wanita.  

Langkah-langkah penyusunan instrumen kisi- kisi soal, uji coba soal tes 

yaitu:1) menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu yang disediakan. Jumlah 

soal yang akan diuji cobakan adalah 60 soal teori dengan alokasi waktu 90 menit. 

1) menentukan bentuk soal, soal yang digunakan berbentuk pilihan ganda, 2) 

menentukan kisi-kisi soal, 3) menguji cobakan soal, 4) Menganalisis hasil uji coba 

soal meliputi validitas, reliabilitas, daya beda dan indeks kesukaran. 
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3.7.1.  Validitas dan reliabilitas  

3.7.1.1.  Validitas Instrumen 

3.7.1.1.1.  Tes 

3.7.1.1.1.1.Validitas butir soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2013:211). Tinggi rendahnya 

instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambar tentang validitas yang dimaksud.  

Validitas instrumen diuji dengan mengguakan butir soal tes.Bentuk tes 

adalah pilihan ganda dengan empat pilihan dengan penilaian benar mendapat skor 

1 dan salah mendapat skor 0. 

Penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment adalah 

sebagai berikut : 

 

 
 

 Gambar 3.2RumusKorelasiProduct Moment 

(Arikunto, 2010: 213) 

 

Keterangan :  

rxy = Koefisien korelasi skor item dengan skor total 

N = Banyaknya siswa 

∑X = Jumlah skor item 

∑Y = Jumlah skor total 

∑XY = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 
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∑X
2 

= Jumlah kuadrat skor item 

∑Y
2
 = Jumlah kuadrat skor total 

Hasil uji coba tes nilai yang diperoleh akan dikonsultasikan denganrtabel. 

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

= 0,444.Contoh perhitungan uji coba yang dilakukan terhadap 20 siswa Tata 

Busana pada soal no.1 diperoleh rxy= 0,726, kemudian dibandingkan dengan rtabel = 

0,444. Nilai rxy= 0,726 >rtabel= 0,444maka item soal no 1 dikatakan valid, dan 

seterusnya.  

Perhitungan validitas keseluruhan terdapat 42 soal validdan 18 soal tidak 

valid. 18 soal dinyatakan tidak valid maka tidak digunakankarena 42 soal yang 

valid sudah mewakili setiap sub dalam indikator pada Pembuatan Busana Industri. 

Hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 186. 

Tabel 3.4 Validitas Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

Valid 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,17,19,21,22,24,25,26,28, 

30,31,34,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,

53,55,57,58,60 

42 

Tidak 

valid 

3,8,13,14,18,20,23,27,29,32,33,35,40,44,48,54,56,59 18 

(Sumber: Hasil analisis validitas ) 

3.7.1.1.1.2 Indek Kesukaran  

Arikunto (2007: 207) mengemukakan bahwa bilangan yang menunjukkan 

sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Soal 

yang baik adalah soal tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Semakin besar 

angka indeks kesukaran maka soal semakin mudah.  
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Rumus mencari P sebagai berikut: 

  
 

  
 

Gambar 3.3 Rumus Indeks kesukaran 

  (Arikunto, 2007 : 208) 

 

Keterangan     

P  = Indeks kesukaran butir, 

B  = Jumlah responden yang menjawab benar, 

JS  = Jumlah responden seluruhnya. 

Tabel 3.5  Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Klasifikasi 

P  0, 00 – 0, 30 Sukar 

        P0,31 – 0, 70 Sedang 

        P  0, 71 –1, 00 Mudah 

(Arikunto, 2007:210) 

Contohperhitungantingkatkesukaranuntuk item soal 

1.Hasilperhitungandiperoleh P = 0,60  haliniberarti item soal 1 

termasukkategori“sedang”. 

Tabel 3.6 TingkatKesukaran 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Sukar 15,38. 2 

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

24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,39,41,42,43

,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,57,60. 

48 

Mudah 3,13,20,32,33,40,49,54,56,59. 10 

(Sumber : Data hasiluji coba) 

3.7.1.1.1.3 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu  soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siwa yang bodoh atau 

berkemampuan rendah (Arikunto, 2012 : 226). Rumus untuk mencari daya 

pembeda adalah sebagai berikut: 

P =  
𝐵

𝐽𝑆
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Rumus untuk menentukan daya pembeda  sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.4 Rumus Daya Pembeda 

(Arikunto, 2007: 213) 

 

Keterangan: 

J     : Jumlah peserta tes 

JA  : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB   : Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB   :Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA   : Proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB   : proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

Tabel 3.7 Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya pembeda (D) Klasifikasi 

0, 00 – 0, 20 Jelek 

0,21 – 0, 40 Cukup 

0, 41 – 0, 70 Baik 

0, 71 – 1, 00 Baik sekali 

(Arikunto, 2012:232) 

Hasil perhitungan daya pembeda soal dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu; 

jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Contohperhitungandayabedapadasoal no 1. 

diperoleh D = 0,60, artinya item 1 mempunyaidayabeda “baik”. Hasil uji 

cobadiperoleh perhitungan daya pembeda soal adalah sebagai berikut: 

Tabel3.8DayaPembeda 

Kriteria NomorSoal Jumlah 

Jelek 3,20,29,32,33,40,54,56,59. 9 

Cukup 8,13,14,18,23,27,28,35,39,44,48,50. 12 

Baik 1,4,6,7,9,10,11,12,15,16,19,21,22,24,25,26,30,31,34,

36,37,38,41,42,43,45,46,47,49,51,52,53,55,57,58,60. 

36 

SangatBaik 2,5,17. 3 

D  
BA

JA
−

BB

JB
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(Sumber : Data hasilpenelitian) 

3.7.1.1.2  Validitas Lembar Observasi 

 Validasi instrumen merupakan kegiatan untuk menilai lembar instrumen 

dengan cara mengisi lembar penilaian ke beberapa ahli dibidang mata pelajaran 

Pembuatan Busana Industri. Validator instrumen dalam penelitian ini dipilih tiga 

orang ahli untuk menilai instrumen pada aspek afektif, dan  psikomotor  yaitu : 

Ibu Dra. Musdalifah, M.Si dan Ibu Erythrina, S.Pd. Hasil penilaian validator 1 dan 

2 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Hasil Penilaian Instrumen (Aspek afektif)  

N

o. 
Komponen Pertanyaan Validator  

1 Soal sesuai dengan indikator 3 3 

2 Kalimat bebas dari pertanyaan yang tidak relevan 

dengan obyek yang dipermasalahkan atau kalimat soal 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

4 4 

3 Kalimat pada soal  mudah dipahami 2 2 

4 Pertanyaan soal mudah dimengerti  4 3 

5 Kalimat perintah berupa petunjuk pengerjaan soal  

yang mudah dipahami 
4 3 

6 Ada keterpaduann terhadap tingkat perbandingan  soal 4 3 

7 Kalimat pada soal tidak memiliki makna ganda 2 3 

8 Kalimat pertanyaan menggunakan Bahasa Indonesia 

Baku ( sesuai EYD) 
3 3 

9 Bahasa soal komunikatif 3 3 

Total Nilai 29 27 

Rata-rata 3,23 3 

Rata-rata skor 3,12 

Persentase nilai 78% 

(Sumber: Data Hasil Penelitian) 
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Tabel 3.10 Hasil Penilaian Instrumen (Aspek psikomotorik)  

No

. 
Komponen Pertanyaan Validator  

1. Materi soal sesuai dengan SK dan KD 3 3 

2. Soal sesuai dengan indikator 3 3 

3. Batasan pertanyaan atau ruang lingkup yang diukur 

sudah jelas 
2 2 

4. Isi pokok bahasan sudah sesuai dengan materi 3 3 

5. Kalimat bebas dari pertanyaan yang tidak relevan 

dengan obyek yang dipermasalahkan atau kalimat 

soal merupakan pertanyaan yang diperlukan saja. 

4 4 

6. Kalimat pada soal  mudah dipahami 2 2 

7. Pertanyaan soal mudah dimengerti  4 3 

8. Kalimat perintah berupa petunjuk pengerjaan soal  

yang mudah dipahami 
4 3 

9 Ada keterpaduann terhadap tingkat perbandingan  

soal 
4 3 

10. Kalimat pada soal tidak memiliki makna ganda 2 3 

11. Kalimat pertanyaan menggunakan Bahasa 

Indonesia Baku 

 ( sesuai EYD) 

3 3 

12. Bahasa soal komunikatif 3 3 

Total Nilai 37 35 

Rata-rata 3,08 2,92 

Rata-rata skor 2,99 

Persentase nilai 74,75% 

 

Penelitian ini melibatkan 2 dosen ahli (expert) untuk menilai validitas 

instrumen. Hasil tanggapan diubah dalam bentuk skala interval untuk 

memudahkan menganalisis tingkat kelayakan instrumen kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel kategori tingkatan sebagai berikut : 

Interval = 
                          

           
  = 

     

 
  = 25 
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Tabel 3.11 Kategori Tingkatan dan Persentase Kelayakan Instrumen 

Nilai (%) Keterangan 

76 – 100 Sangat Baik 

51 – 75 Baik 

26 – 50 Cukup 

  1 – 25 Tidak Baik 

         (Sumber : Data hasil penelitian) 

Batas minimal yang menunjukkan kriteria baik untuk digunakan sebagai 

instrumen penelitian  adalah  sebesar  51%.  Persentase nilai  yang didapatkan dari  

2 dosen ahli untuk instrumen penelitian  adalah sebesar 75%  (kategori baik). 

Hasil dari kedua tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembar observasi 

dalam kategori baik dan dinyatakan  layak digunakan untuk penelitian. 

3.7.1.2 Reliabilitas 

3.7.1.2.1 Reliabilitas Tes  

 Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2013: 220). Instrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap 

akan sama. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas 

instrumen. Instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian 

reliabilitas instrumen perlu diadakan.  

Rumus untuk mengetahui reliabilitas instrumen dengan K-R.21 sebagai berikut : 

     

Gambar 3.5 Rumus Reliabilitas 

÷
ø

ö
ç
è

æ
÷
ø

ö
ç
è

æ
=

 Vtk

M)-M(k
 -1 

1-k

k
  r11



67 
 

 
 

(Arikunto, 2013: 232) 

Keterangan : 

k    : Banyak butir soal 

M  : Rata-rata skor total 

Vt  : Varians total 

Kriteria : Apabila r11>rtabel, maka instrumen tersebut reliabel. Hasil 

perhitungan pada taraf signifikasi  5% dengan n = 20 diperoleh rtabel = 0.444 dan 

hasil perhitungan reliabilitas instrumen tes diperolehn r11=0,944 >rtabel = 0.444 

maka instrument penelitian tes tersebutreliabel 

dandapatdipercayauntukmenggambil data penelitian. 

3.7.1.2.2  Reliabilitas lembar observasi 

  Reliabilitas lembar observasi pada penelitian ini menggunakan 

reliabilitas ratings. Azwar (2014:88) menyatakan ratings adalah prosedur 

pemberian skor berdasarkan  judgment subjektif terhadap aspek atau atribut 

tertentu yang dilakukan melalui pengamatan sistematik baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Ebel dikutip Azwar (2014 : 88) memberikan formulanya 

untuk mengestimasi reliabilitas hasil rating yang dilakukan oleh sebanyak k orang 

raters terhadap sebanyak n orang subjek. 

Rumus reliabilitas lembar observasi sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.6 Rumus Reliabilitas Ratings  

        (Azwar, 2014: 88) 

 

Keterangan: 

Ss
2
 = varians antar-subjek yang dikenai rating 

Se
2
 = varians eror, yaitu varians interaksi antara subjek (s) dan rater (r) 

k = banyaknya rater yang memberikan rating 

2

e

2

s

2

e

2

s
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3.7.1.2.2.1.Hasil reliabilitas aspek afektif 

 Harga rxx
'kemudian dikonsultasikan dengan tabel klasifikasi reliabilitas. 

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen lembar observasi aspek afektif diperoleh 

rxx
'=0,528 terdapat pada indeks 0,40 <  r11 0,70 dengan kriteria reliabilitas sedang, 

maka instrumen penelitian lembar observasi tersebut reliabel dan dapat dipercaya 

untuk menggambil data penelitian.  

3.7.1.2.2.2.  Hasil reliabilitas aspek psikomotorik 

 Hasil perhitungan reliabilitas instrumen aspek psikomotorik (tes praktek)  

diperoleh rxx
' =0,631 terdapat pada indeks 0,40 < r11 0,70 dengan kriteria 

reliabilitas sedang, maka instrumen penelitian tes praktek tersebut reliabel dan 

dapat dipercaya untuk menggambil data penelitian.  

Tabel 3.12 Klasifikasi Reliabilitas Lembar Observasi (aspek afektif dan 

psikomotorik) 

Indeks Kriteria 

0,00 <  r11 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

0,20 <  r11 0,40 Reliabilitas rendah 

0,40 <  r11 0,70 Reliabilitas sedang 

0,70 <  r11 0,90 Reliabilitas tinggi 

0,90 <  r11 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

       (Jihad, 2013:181) 

3.8.      Teknik Analisis Data  

3.8.3. Uji Prasyarat Analisis Data  

3.8.3.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak sehingga memenuhi syarat untuk dianalisa.Uji 

normalitas yang digunakan adalah rumus Chi-Kuadrat sebagai berikut : 
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Rumus : 

 

Gambar 3. 7 Rumus Uji Normalitas 
(Sugiyono,2010:107) 
 

 

 

 

3.7.1.2. 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 3.8. 

Tabel 3.13 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar  

Data Statistik          N         Kriteria 

Pre 5,57 35 7,81 Data Normal 

Post 4,33 35 7,81 Data Normal 

 (Sumber: Data hasil penelitian) 

Tabel diatas menunjukkan nilaiχ 2
hitung hasil belajar sebelum diterapkannya 

penggunaan buku kerja adalah 5,57 dan hasil belajar sesudah diterapkannya 

penggunaan buku kerjaadalah 4,33. Perhitungan uji normalitas dengan 

menggunakan rumus chi-kuadrat dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat dengan 

dk = 4-1 ditaraf signifikasi 5% diperoleh nilai chi-kuadrat χ 2
tabel = 7,81. Data 

tersebut normal jika harga chi-kuadrat hitung lebih kecil dari chi-kuadrat tabel. 

χ 2
hitung <χ 2

tabel atau 5,57<7,81untuk hasil sebelum menggunakan buku kerja dan 

4,33 <7,81 untuk hasil setelah menggunakan buku kerja. Kesimpulannya bahwa 

Keterangan: 

 χ2 :Chi kuadrat 

Oi : Frekuensi Hasil pengamatan 

Ei : Frekuensi Harapan 

k     : Banyaknya kelas interval 
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data hasil belajar sebelum dan setelah  menggunakan buku kerja berdistribusi 

normal. 

3.7.1.3. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelas tersebut 

mempunyai varian yang sama. Apabila sama maka dikatakan homogen. Statistika 

yang digunakan untuk uji homogenitas sampel adalah dengan uji homogenitas 

varians dua sampel berkorelasi dengan uji t. 

Rumus uji homogenitas sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Rumushomogenitas varians dua sampel berkorelasi  uji t   

  (Kadir,  2015: 163) 

 

Keterangan : 

  
  = Varians pretest(nilai sebelum penggunaan buku kerja) 

  
  = Varians posttest(nilai setelah penggunaan buku kerja) 

r12
² 

= koefesien korelasi antara pre dan post 

db = (n-2), n adalah pasangan pre-post 

Perhitungan pengujian dalam penelitian ini menggunakan taraf 

signifikansi 5 % dengan db= n-2. Apabila thitung< ttabel maka Ho diterima 

sehingga distribusi populasi pre dan post mempunyai varians sama atau homogen. 

 Hasil pengujian homogenitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.5 

Tabel 3.14 Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar 

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

Pre  
0,36 35 33 2,035 

Homogen 

Post  Homogen 

             Sumber: Data hasil penelitian 2015 

t = 
|𝑆 

2 𝑆 
2| 

 𝑆 𝑆    
1−𝑟12²

𝑑𝑏
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Hasil uji homogenitas sesuai tabel diatas yaitu diperoleh t hitung = 0,36. ttabel  

pada taraf signifikansi 5% dengan db= 35-2 = 33 diperolehttabel= 2,035, sehingga 

nilaithitung <ttabelyang berarti data bersifat homogen. 

3.7.1.4.Uji Hipotesis 

  Uji hipotesis ini berfungsi untuk mengetahui apakah buku kerja efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembuatan busana industri, dengan 

menguji perbedaan rata-rata  sebelum penggunaan buku kerja (pre)dan setelah 

penggunaan buku kerja (post), apabila ada peningkatan maka dapat dipastikan ada 

peranan penggunaan buku kerja.  

Rumus Uji Hipotesis sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar3.9RumusHipotesis 

(Arikunto, 2013: 349-350) 
 

Keterangan:  

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

X
2
d :Jumlah kuadrat deviasi  

N :Banyaknya subjek 

d.b : ditentukan dengan N-1 

3.7.1.5.Uji Rata- rata Gain  

Perhitungan indeks gain bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa. Perhitungan tersebut diperoleh dari nilai hasil belajar sebelum 

menggunakan buku kerja dan setelah menggunakan buku kerja . 

𝑡   
𝑀𝑑

 
Σ𝑥 𝑑

𝑁 𝑁 −   
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Rumus Uji Gain sebagai berikut: 

    

 

Gambar 3.10Rumus Uji Gain  

(Hake, 1999: 1) 

 

Keterangan : 

NG= Nilai gain ternormalisasi 

Spre = Skor pretest (nilai sebelum perlakuan) 

Spo = Skor posttest (nilai setelah perlakuan) 

  Besar gain score ini diinterpretasikan untuk menyatakan kriteria gain, 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.15Klasifikasi Nilai Gain 

Nilai g Kriteria 

0.7 < g < 1 Tinggi 

0.3 ≤ g ≤ 0.7 Sedang 

0 < g < 0.3 Rendah 

 (Sumber : Hake , 1999: 1) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Validasi  Media 

  Pengujian dilakukan dengan melakukan validasi buku kerja yang terdiri 

dari 2 ahli media. Data dan saran yang ada pada instrument digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk perbaikan dan merevisi buku kerja. Hasil tanggapan 

diubah dikonversikan untuk memudahkan menganalisis tingkat kelayakan buku 

kerja kemudian konsultasikan dengan tabel kategori tingkat dan persentase pada 

halaman 59. Data hasil validasi ahli dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Penilaian Ahli Media 

No Aspek Rata-rata Kriteria 

1. Desain  3,88 A 

2. Materi  2,67 B 

3. Bahasa  3,25 B 

4 Topografi  3,63 B 

5 Layout  3,00 B 

 Rata-rata 3,34 B 

(Sumber : Data Hasil Penelitian) 

  Tabel 4.1 menjelaskan hasil yang diperoleh dari penilaian buku kerja yaitu 

skor rata-rata 3,34 dalam kriteria sangat baik. Penilaian buku kerja memiliki nilai 

keunggulan pada aspek desain dengan rata-rata penilaian 3,88 dan diikuti aspek 

topografi rata-rata 3,63, aspek bahasa rata-rata 3,25, aspek layout rata-rata 3,00 

dan aspek materi rata-rata 2,67. 
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Deskripsi Data 

4.1.1.1. Hasil Penelitian Hasil Belajar 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Penelitian ini mendeskripsikan atau mengetahui kecenderungan 

variabel intensitas pengamatan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pembuatan Busana Industri. Data hasil belajar pada siswa kelas XI tata busana 

yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

(Sumber : data hasil penelitian) 

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

diterapkannya penggunaan buku kerja  sebesar 83,49 dengan nilai tertinggi 89 dan 

nilai terendah 78. Data ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan pembelajaran, 

kondisi kelas tersebut sudah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 75. 

4.2     Hasil Analisis Data 

4.2.1   Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui  ada tidaknya perbedaan nilai 

sebelum dan setelah penggunaan buku kerja. Hipotesis diuji menggunakan uji-t. 

Data Statistik Hasil Belajar Mahasiswa 

Rata-rata 83,49 

Nilai maksimal 89 

Nilai minimal 78 
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Hasil belajar setelah menggunakan buku kerja siswa diketahui meningkat 

tidaknya dengan kriteria Ho ditolak apabila  nilai thitung > t tabel Hasil perhitungan uji-t 

dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Uji-t  

Data Statistik  hitung N  tabel   Kriteria 

Pre  
6,60 

35 
2,032 

Signifikan 

Post  35 Signifikan 

(Sumber : Data hasil penelitian) 

 Tabel data menunjukan perhitungan uji-t diperoleh t hitung = 6,60  dengan 

taraf signifikasi sebesar 5% dan db = 34 diperoleh t tabel = 2,032. Hal ini 

menunjukan bahwa thitung > ttabel yaitu 6,60 > 2,032 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa buku kerja efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

setelah penggunaan buku kerja dalam pembuatan celana wanita 

4.2.2   Uji Gain Score 

Analisis efektivitas dalam penelitian ini menggunakan perhitungan gain 

score. Nilai gain didapat dari selisi nilai sebelum dan nilai setelah perlakuan, 

karena hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah penggunaan 

buku kerja, maka  efektivitas penggunaan buku kerja dapat diketahui melalui 

perhitungan gain score. Hasil perhitungan gain score  dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Uji Gain 

Data Statistik Hasil Uji Gain 

Rata-rata  0,188 

Persentase 18,8 % 

Kriteria Rendah 

( Sumber: Data hasil penelitian) 

Hasil analisis  menunjukan nilai pre dan post pada kelas penelitian  

diperoleh nilai gain score sebesar 0,188 nilai tersebut diinterpretasikan kedalam 
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kriteria nilai gain, diperoleh efektivitas penggunaan buku kerja yang tergolong 

dalam kriteria rendah, sedangkan jika dihitung dalam bentuk persentase  

didapatkan hasil sebesar 18,8  %. 

4.3   Pembahasan 

4.3.1    Validitas Buku kerja 

 Penelitian ini melibatkan 2 dosen ahli media dalam menilai buku kerja 

yaitu Urip Wahyuningsih, M.Pd dan Musdalifah, M.Si. Hasil validasi dari para 

ahli dianalisis untuk mengetahui kevalidan tingkat kelayakan buku kerja yang 

akan digunakan dalam penelitian. Data dan saran yang ada pada buku kerja   

digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan merevisi.  

Aspek-aspek yang digunakan untuk validasi buku kerja meliputi desain, 

materi, bahasa, topografi dan layout. Hasil penilaian validator media, media buku 

kerja memiliki keunggulan dalam aspek tampilan desain, namun ada beberapa 

indikator yang masih kurang baik dan perlu adanya perbaikan. Komentar dan 

saran  dari validator media adalah perbaikan desain celana wanita pada cover 

buku kerja disesuaikan dengan model yang akan dibuat siswa, materi pada 

pembahasan  buku kerja dilengkapi dengan karakteristik celana wanita yang akan 

dibuat siswa, lengkapi kolom-kolom yang ada pada proses pembutan busana  

disesuaikan dengan langkah-langkah dalam pembuatan celana wanita.  

Hasil penilaian validator mengenai penilaian buku kerja, memiliki nilai 

keunggulan pada aspek desain dengan rata-rata sebesar 3,87 dan diikuti aspek 

topografi dengan rata-rata yaitu 3,62, bahasa  dengan rata-rata yaitu 3,25, layout 

dengan rata-rata yaitu 3,00, materi dengan rata-rata yaitu 2,67. Skor rata-rata 
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penilaian buku kerja  adalah 3,34 dalam kriteria baik. Penilaian hasil data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa buku kerja dalam kategori baik dinyatakan layak 

digunakan untuk penelitian. 

4.2.1 Efektivitas Penggunaan Buku Kerja 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada efektivitas penggunaan buku 

kerja untuk meningkatkan hasil belajar dalam Pembuatan Busana Industri (hasil 

analisis uji-t yaitu thitung= 6,60 > ttabel= 2,032, data yang diperoleh hipotesis yang 

diajukan diterima).  Hasil penelitian menunjukkan data yang signifikan, tetapi jika 

ditinjau dari rata-rata sebelum dan setelah penggunaan buku kerja  

peningkatannya tidak terlalu besar. Peningkatan hasil belajar ditunjukan dengan 

hasil perhitungan rata-rata nilai sebelum penggunaan buku kerja sebesar 79 

mengalami peningkatan setelah penggunaan buku kerja  menjadi 83. Hal ini 

dikarenakan tingkat keterampilan siswa dalam memahami dan melaksanakan 

pembelajaran praktek yang berbeda-beda. Indikator dalam kegiatan praktek terdiri 

dari persiapan kerja, proses, sikap kerja, hasil kerja, dan waktu penyelesaian kerja 

siswa, indikator tersebut harus dikuasai siswa untuk dapat berhasil dalam 

melaksanakan pembelajar praktek. Kesimpulannya bahwa siswa masih lemah 

dalam menerima, memahami dan melaksanakan pembelajaran praktek, dilihat dari 

hasil belajar siswa bahwa terdapat 2 siswa  dari 35 siswa yang nilainya di bawah 

80, 24 siswa mendapatkan nilai di bawah 85, dan 9 siswa yang dapat mencapai 

nilai diatas 85, dilihat dari keseluruhan hasil belajar persentase nilai siswa yang 

dibawah 85 yaitu 68,5 % siswa sehingga rata-rata hasil belajar siswa hanya 

mencapai nilai  83 (data dilampiran 12 halaman 214). 
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Faktor-faktor internal yang juga mempengaruhi hasil belajar antara lain 

kebiasaan atau pembiasaan, siswa yang belum terbiasa menerima pembelajaran 

praktek dengan menggunakan buku kerja merasa kurang bersemangat dan juga 

keterampilan yang dimiliki siswa juga berbeda-beda. Buku kerja terdiri dari 

beberapa langkah dalam membuat celana wanita lengkap terdiri dari perencanaan, 

proses dan hasil busana yang harus disusun siswa, membutuhkan ketekunan, 

ketelitian, kesabaran dan tentunya semangat belajar siswa dalam menyusun buku 

kerja.  Rasa malas erat hubungannya dengan kondisi semangat seseorang. 

Semakin tinggi semangat yang dimiliki siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

maka  semakin  baik hasil belajar yang dapat dicapai siswa.  

Peningkatan yang terjadi tidak terlalu tinggi, namun perlakuan yang 

diberikan tetap  memberikan  perubahan  hasil belajar yang lebih baik. Perlakuan 

yang diberikan  dalam penelitian ini adalah penggunaan buku kerja. Buku kerja 

merupakan pelengkap pelajaran dalam proses belajar yang lebih berkualitas.. 

Fungsi buku kerja dalam penelitian ini adalah buku kerja dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa untuk memahami materi pelajaran dan praktek siswa.  

Peningkatan hasil belajar siswa disebabkan dari kelebihan buku 

kerja menurut Terigan (1993: 48) diantaranya yaitu bermanfaat, hemat 

waktu, memantapkan kebiasaan kerja, memudahkan pengawasan, 

menyediakan tugas yang relevan, menyediakan bahan dan pelatihan 

siswa, menyediakaan sarana pemeliharaan karya dan sarana umpan balik, 

menganekaragamkan kelengkapan pembelajaran, menghemat waktu dan 

tenaga, serta menghemat biaya. 
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4.2.2 Besarnya Efektifitas Penggunaan Buku kerja  

Besarnya efektivitas penggunaan buku kerja  untuk meningkatkan hasil 

belajar ditunjukan dari pengujian gain score sebesar 0,188. Jika dihitung dalam 

persentase  dihasilkan peningkatan sebesar 18,8%. Hasil pengujian gain score 

menunjukan besarnya efektivitas berada dalam kategori rendah. Hasil peningkatan 

yang tidak terlalu besar mungkin dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu pada kegiatan pembelajaran, 

siswa yang belum terbiasa menerima pembelajaran praktek dengan menggunakan 

buku kerja merasa kurang bersemangat dikarenakan buku kerja yang terdiri dari 

beberapa langkah dalam membuat celana wanita, membutuhkan ketekunan, 

ketelitian, kesabaran dan tentunya semangat belajar siswa dalam menyusun buku 

kerja buku kerja telah disediakan dan siswa hanya mengisi dan melengkapi yang 

ada pada buku kerja. Model busana pada penggunaan buku kerja seharusnya 

dengan model busana yang berbeda pada setiap siswa, namun pada pembuatan 

celana wanita pada proses pembelajaran, siswa membuat busana dengan model 

yang sama sehingga  kurang efektif dan dimungkinkan siswa saling mencontek 

pada proses pembuatan busananya. karakteristik dari busana industri telah 

dijelaskan sebelumnya yaitu salah satunya dengan model busana  dan ukuran yang 

sama (standar) sehingga buku kerja harus disesuaikan lagi dengan karekteristik 

setiap mata pelajarannya. 
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4.3.4   Keterbatasan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam 

pelasanaanya, diantaranya : 

4.3.4.1 Penelitian hanya dilakukan pada siswa SMK Widya Praja Ungaran dan 

tidak dapat digeneralisasikan untuk SMK yang lainya, sehingga apabila 

dilakukan di SMK lain dimungkinkan hasilnya akan berbeda. 

4.3.4.2  Penelitian ini meneliti satu kelas saja, sehingga apabila digunakan lebih 

dari satu kelas dimungkinkan hasilnya akan berbeda. 

4.3.4.3 Pokok bahasan yang dipilih hanya terbatas pada satu pokok bahasan, 

sehingga belum dapat mencerminkan nilai siswa secara keseluruhan.  

4.3.4.4 Ketersediaan waktu penelitian yang terbatas sehingga perlakuan hanya 

diberikan satu materi pelajaran  dengan 4 kali pertemuan. 

4.3.4.5. Besarnya efektivitas yang rendah mungkin disebabkan oleh faktor lain 

seperti keterbatasan buku kerja, buku kerja telah disediakan oleh peneliti 

terlebih dahulu dan desain celana wanita yang ada dalam buku kerja 

setiap siswa sama sehingga kegiatan siswa dalam pembelajaran sulit 

terkontrol.  

4.3.4.6. Soal praktek tidak dikonsultasikan pada expert, sehingga tidak dapat 

dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya.  
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    BAB V 

PENUTUP 

5.1   Simpulan 

   Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

5.1.1 Validitas  buku kerja untuk meningkatkan hasil belajar Pembuatan Busana 

Industri di SMK Widya Praja Ungaran skor rata-rata adalah 3,34 

dinyatakan valid dan layak digunakan  

5.1.2.  Buku kerja efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

Pembuatan Busana Industri dilihat dari hasil perhitungan uji t diperoleh 

𝑡ℎ 𝑡𝑢 𝑔  = 6,60 untuk nilai α = 5% dan db =34 diperoleh 𝑡𝑡     = 2,03 

karena 𝑡ℎ 𝑡𝑢 𝑔 > 𝑡𝑡     maka buku kerja yang digunakan pada mata 

pelajaran Pembuatan Busana Industri terbukti efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar Pembuatan Busana Industri di SMK Widya Praja Ungaran.   

5.1.3.  Besarnya efektivitas penggunaan buku kerja untuk meningkatkan  hasil  

belajar Pembuatan Busana Industri adalah 0,188 dalam persentase 

dihasilkan peningkatan sebesar 18,8 % yang tergolong dalam kategori 

rendah. 

5.2   Saran 

   Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah : 

5.2.1.Penggunaan buku kerja dalam proses pembelajaran terbukti ada 

peningkatan namun hanya mengalami sedikit peningkatan hasil belajar 
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siswa, sehingga buku kerja harus disesuaikan dengan mata pelajaran dan 

guru harus dapat meningkatkan semangat belajar siswa untuk 

pennggunaan buku kerja selain pada Mata Pelajaran Pembuatan Busana 

Industri, misalnya Pembuatan Busana (Costume Made). 

5.2.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data penelitian lanjutan 

berkaitan dengan pengembangan buku kerja dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

5.2.3 Penelitian lebih lanjut, sebaiknya melakukan pengembangan sejenis tetapi 

dengan pokok bahasan yang berbeda disesuaikan dengan mata pelajaran 

yang sesuai diterapkannya buku kerja dan juga karakteristik siswa 

sehingga penggunaan buku kerja sesuai diterapkan pada materi yang 

menuntut keterampilan praktek siswa. 
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Lampiran 1 

SILABUS MATA PELAJARAN 

PEMBUATAN BUSANA (INDUSTRI) 

 

Satuan Pendidikan : SMK 

Program Studi Keahlian : TATA BUSANA  

Kelas/Semester : XI / 1 

Kompensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

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

kerjasama, toleran, damai), santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

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

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

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

dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah 

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

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung 
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KOMPETENSI DASAR 
MATERI 

POKOK 
PEMBELAJARAN PENILAIAN 

ALO

KASI 

WAK

TU 

SUMBE

R 

BELAJA

R 

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja  

1.2      sebagai tindakan pengamalan 

menurut agama yang 

dianutnya 

 Macam macam 

bentuk celana 

wanita 

 Persiapan 

marker layout 

celana wanita  

 Prosedur dan 

teknik 

membuat  

marker layout 

celana wanita 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati video 

/ gambar tentang persiapan dan 

prosedur membuat marker layout 

celana wanita secara industri 

 Melakukan studi pustaka untk mencari 

informasi tentang  persiapan dan 

prosedur membuat marker layout 

celana wanitasecara industri 

Menaya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang aspek 

aspek penting dalm membuat marker 

layout celana wanitasecara industri 

 Mendiskusikan dengan teman / secara 

kelompok tentang persiapan dan 

prosedur membuat  marker layout 

celana wanita secara industri  

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

celana wanita 

dan proses 

membuat 

marker layout 

celana wanita 

 Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

celana 

wanita 

dan 

proses 

memb

uat 

marke

r 

celana 

wanita 

Referens

i terkait 
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Eksperimen/eksplorasi: 

Melakukan simulasi / 

 mengekplorasi persiapan dan prosedur 

membuat  marker layout celana wanita 

secara industri 

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis   persiapan dan prosedur 

membuat  marker layout celana wanita 

secara industry 

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi / analisis persiapan dan 

prosedur membuat  marker layout 

celana wanita secara industri 

 

 

 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 
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kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran 

busana industri 

2.3 Menentukan persiapan marker 

layout celana wanita secara 

industri 

     

2.4  Membuat  marker layout celana 

wanita secara industri 

 

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Tahapan dan 

teknik 

menggelar 

bahan celana 

wanita sesuai 

mutu hasil 

gelaran celana 

wanita secara 

industri 

 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati video / 

gambar tahapan dan teknik   menggelar  

bahan celana wanitasecara industri   

 Melakukan studi pustaka untuk 

mencari informasi tentang tahapan dan 

teknik   teknik menggelar  bahan celana 

wanitasecara industri  

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang 

kreteria mutu hasil  menggelar bahan 

celana wanita secara industri  

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

tahapanmeng

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

teknik 

tahapa

n 

mengg

elar 

bahan  

 Refere

nsi 
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 Mendiskusikan dengan teman / secara 

kelompok tahapan dan teknik   

menggelar  bahan celana wanita secara 

industri  sesuai kreteria mutu hasil   

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi / mengekplorasi 

menggelar bahan celana wanitasecara 

industri sesuai krreteria mutu  

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis menggelar bahan celana wanita 

secara industri sesuai krreteria mutu  

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi / analisis menggelar bahan 

celana wanita secara industri sesuai 

kreteria mutu  

gelar bahan 

celana wanita 

 

terkait 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 
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pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalam pembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran 

busana industri  

3.1. Menentukan  tahapan menggelar 

bahan celana wanita secara 

industri 

     

4.1. Menggelar  bahan celana wanita 

secara industri 

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Tahapan 

menggunting 

bahancelana 

wanita secara 

industri 

 Teknik 

menggunting 

bahan celana 

wanita secara 

industri sesuai 

kreteria mutu 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati video / 

gambar tentang tahapan  dan teknik  

menggunting bahan celana wanitasecara 

industri  

 Melakukan studi pustaka untuk mencari 

informasi tentang  tahapan  dan teknik  

menggunting bahan celana wanita 

secara industri  

Menanya : 

 Mengajuan pertanyaan aspek penting 

mengguting  bahan celana wanitasecara 

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

teknik 

mengg

unting 

bahan 

celana 
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hasil industri 

 Mendiskusikan dengan teman / secara 

kelompok tentang  tenik menggunting 

bahan celana wanita secara industri 

sesuai kreteria mutu hasil 

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi / meng eksplorasi 

menggunting bahan celana wanita  

secara industri sesuai kreteria mutu 

hasil 

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis   menggunting bahan celana 

wanita secara industri sesuai kreteria 

mutu hasil 

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi / analisis   menggunting bahan 

celana wanita  secara industri sesuai 

kreteria mutu hasil 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

teknik 

menggunting 

bahan celana 

wanita secara 

industri 

 

wanita

secara 

indust

ri 

 Refere

nsi 

terkait 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 
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pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalam pembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran 

busana industri 

3.1. Menentukan tahapan  

menggunting bahan celana 

wanita secara industri  

     

4.1. Menggunting bahancelana 

wanita secara industri  

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Teknik  dan 

langkah kerja 

memberi tanda 

pada 

komponen 

celana wanita 

secara industri 

 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati video / 

gambar  cara memberi tanda pada 

komponen celana wanita secara industri  

 Melakukan studi pustaka untuk mencari 

informasi tentang cara memberi tanda 

pada komponen celana wanita secara 

industri  

 

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan aspek penting 

dalam  memberi tanda pada komponen 

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

teknik 

penan

daan 

komp

onen 
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celana wanita secara industri sesuai 

kriteria mutu hasil 

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang teknik memberi 

tanda pada komponen celana wanita  

secara industri sesuai kriteria mutu hasil 

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi / mengekplorasi  

tentang penggunaan alat dan bahan 

serta cara memberi tanda pada 

komponen celana wanita secara industri  

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis cara memberi tanda pada 

komponen celana wanita secara industri  

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

ekplorasi / analisis cara memberi tanda 

pada komponen celana wanita secara 

industri  

uraian/pilihan 

ganda tentang 

penandaan 

komponen 

celana wanita 

secara 

industri 

celana 

wanita 

secara 

indust

ri 

 Refere

nsi 

terkait 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 
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pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

2.3  Melaksanakan pembelajaran 

pembuatan busana industri 

3.1. Menjelaskan cara memberi tanda 

pada komponen celana wanita 

secara industri 

 

     

4.1. Memberi tanda jahitan pada 

komponen celana wanita secara 

industri 

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Tiket dan label 

komponen 

celana wanita  

 

 Teknik 

membuat tiket 

dan label pada 

komponen 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati 

video/gambar  cara membuat tiket dan 

label komponen celana wanita  secara 

industri   

 Melakukan studi pustaka untuk 

mencari informasi tentang cara 

membuat tiket dan label komponen 

celana wanita  secara industri  

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

teknik 

memb

uat 
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celana wanita Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang aspek 

aspek penting dalam membuat tiket dan 

label untuk komponen celana wanita  

secara industri  

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang cara membuat tiket 

dan label komponen celana wanita  

secara industri  

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi/ mengeksplorasi 

cara membuat tiket dan label komponen 

celana wanita secara industri  

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi cara 

membuat tiket dan label komponen 

celana wanita secara industri 

Komunikasi :  

Mempresentasikan  laporan hasil 

ekplorasi / analisis cara membuat tiket 

dan label komponen celana wanita  

secara industri 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

teknik 

membuat 

tiket dan label 

 

tiket 

dan 

label 

 Refere

nsi 

terkait 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 
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sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud  

Implementasi 

2.3  Melaksanakan pembelajaran  

pembuatan busana industri 

3.1. Menentukankan cara pembuatan 

tiket dan label komponen celana 

wanita secara industri 

     

4.1. Membuat tiket dan label pada 

komponen celana wanita secara 

industri  

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Teknik dan 

langkah kerja  

pemasangan  

tiket dan label 

pada komponen 

celana 

wanitasecara 

industri 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati 

video/gambar tentang teknik  

memasang tiket dan label pada 

komponen celana wanita  secara 

industri  

 Melakukan studi pustaka untuk mencari 

informasi teknik memasang tiket dan 

label pada komponen celana wanita 

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

teknik 
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secara industri  

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang aspek 

aspek penting memasang tiket dan label 

pada komponencelana wanita  secara 

industri  

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang cara memasang tiket 

dan label pada komponen celana wanita 

secara industri sesuai kreteria mutu 

hasil 

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi /mengeksplorasi 

cara memasang tiket dan label pada 

komponen celana wanita   secara 

industri  

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis cara memasang tiket dan label 

pada komponen celana wanita   secara 

industri  

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi / analisis cara memasang tiket 

dan label pada komponen celana wanita  

secara industri  

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

tiket dan label 

mema

sang 

tiket 

dan 

label  

 Refere

nsi 

terkait 
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2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran  

pembuatan busana industri 

     

3.1. Menentukan cara pemasangan 

tiket dan label pada komponen 

celana wanita secara industri 

     

4.1. Memasang  tiket dan label pada 

komponen celana wanitasecara 

industri 

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

 Teknik dan 

langkah kerja 

mengikat 

komponen 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan pengamatan 

video/gambar tentang prosedur  

mengikat komponen celana wanita 

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba
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serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

celana wanita 

secara industri 

secara industri  

 Melakukan studi pustaka untuk mencari 

informasi tentang prosedur mengikat 

komponen celana wanita secara industri  

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang kreteria 

mutu hasil  mengikat komponen busana 

rumah celana wanita secara industri  

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang teknik mengikat 

komponen celana wanita secara industri 

sesuai kreteria mutu hasil 

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi /mengeksplorasi 

teknik mengikat komponen celana 

wanita secara industri  

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis teknik mengikat komponen 

celana wanita  secara industri  

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi/analisis teknik mengikat 

komponen celana wanita   secara 

industri  

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

teknik 

pengikatan 

celana wanita 

r 

gamba

r 

teknik 

pengik

atan 

komp

onen 

celana 

wanita 

 

 Refere

nsi 

terkait 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 
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peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran  

pembuatan busana industri 

3.1. Menentukan  teknik 

mengikatkomponen celana 

wanita secara industri 

     

4.1. Mengikat komponen celana 

wanita secara industri 

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Macam macam 

teknik menjahit 

ritsluiting / 

tutup tarik 

 celana wanita   

 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mmengamati 

video/gambar tentang macam macam 

teknik menjahit tutup tarik  secara 

industri 

 Melakukan studi pustaka untuk 

mencari informasi tentang macam 

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 
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 Langkah kerja 

menjahit 

ritsluiting / 

tutup tarik pada 

komponen 

celana wanita 

secara industri 

macam teknik menjahit tutup tarik  

secara industri 

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan  tentang aspek 

penting menjahit ritsluiting / tutup 

tarkcelana wanita sesuai  kreteria mutu 

hasil  

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang teknik menjahit tutup 

tarik secara industri sesuai kreteria 

mutu hasil  

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi /mengeksplorasi 

teknik menjahit tutup tarik secara 

industri sesuai kreteria mutu hasil 

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis teknik menjahit tutup tarik 

secara industri  

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi/analisis teknik menjahit tutup 

tarik secara industri  

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

teknik 

menjahit 

ritsluiting 

teknik 

menja

hit 

tutup 

tarik 

celana 

wanita 

 

 Refere

nsi 

terkait  

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

     

9
3
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dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran  

pembuatan busana industri 

3.1. Menjelaskan teknik menjahit  

tutup tarik  secara industri 

     

4.1. Menjahit komponen tutup tarik  

secara industri 

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Macam macam 

bentuk saku 

celana wanita 

 

 Teknik dan 

prosedur 

menjahit 

komponen 

saku celana 

 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati 

video/gambar tentang teknik menjahit 

komponen sakucelana wanita secara 

industri 

 Melakukan studi pustaka untuk 

mencari informasi tentang tentang 

teknik menjahit komponen sakucelana 

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

teknik 

menja
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wanita secara 

industri 

 

 Kreteria mutu 

hasil jahitan 

saku pada 

celana wanita 

secara industri 

wanita secara industri 

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan  tentang aspek 

penting dalam teknik menjahit saku 

secara industri  sesuai kreteria mutu 

hasil menjahit komponen saku celana 

wanita 

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang teknik menjahit 

komponen sakucelana wanita secara 

industri sesuai kreteria mutu hasil  

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi /mengeksplorasi 

teknik menjahit komponen sakucelana 

wanitasecara industri sesuai kreteria 

mutu hasil 

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis teknik menjahit komponen 

sakucelana wanita secara industri  

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi/analisis teknik menjahit 

komponen sakucelana wanita secara 

industri  

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

saku celana 

wanita 

hitsak

u 

celana 

wanita 

 Refere

nsi 

terkait 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

     

9
5
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peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran  

pembuatan busana industri 

3.1.Menjelaskan teknik  menjahit 

komponen  saku celana wanita 

secara industri 

     

4.1. Menjahit komponen  saku celana 

wanita secara industri 
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1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Teknik  dan 

langkah kerja 

penggabunga

n komponen 

komponen 

celana wanita 

secara industri  

 

 Kreteria mutu 

hasil jahitan 

celana wanita 

 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati 

video/gambar tentang teknik 

penggabungan komponen celana 

wanita secara industri 

 Melakukan studi pustaka untuk 

mencari informasi tentang teknik 

penggabungan komponen celana 

wanita secara industri 

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan  tentang aspek 

penting  penggabungan komponen 

celana wanita sesuai kreteria mutu hasil  

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang cara penggabungan 

komponen komponen celana wanita 

secara industri sesuai kreteria mutu 

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi /mengeksplorasi 

cara penggabungan komponen 

komponen celana wanita secara 

industri  

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis cara penggabungan komponen 

komponen celana wanita secara industri  

Komunikasi :  

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

celana wanita 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

langka

h kerja 

pengg

abung

an 

komp

onen 

celana 

wanita 

secara 

indust

ri  

 

 Refere

nsi 

terkait 
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 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi/analisis cara penggabungan 

komponen komponen celana wanita 

secara industri 

 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran  
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pembuatan busana industri 

3.1. Menjelaskan cara penggabungan 

komponen komponen celana 

wanita secara industri 

     

4.1.  Menggabungkan komponen 

komponen celana wanita secara 

industri 

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Teknik  dan 

prosedur 

pemasangan  

komponen ban 

pinggang 

celana wanita  

secara Industri 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati 

video/gambar tentang teknik  

pemasangan ban pinggang secara 

industri 

 Melakukan studi pustaka untuk mencari 

informasi tentang pemasanagn ban 

pinggang secara industri 

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan  tentang aspek 

penting dalam penggabungan ban 

pinggang sesuai kriteria mutu hasilcara 

muutu hasil  

Mutu hasil. 

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok lamgkah kerja  

penggabungan komponen ban pinggang 

celana wanita secara industri  

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

pemasangan 

ban pinggang 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

teknik 

pemas

angan 

ban 

pingga

ng 

secara 

lndust

ri 

 

 Refere
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Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi / mengeksplorasi 

teknik  penggabungan komponen ban 

pinggang secara industri sesuai kriteria 

mutu hasil 

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis teknik penggabungan 

komponen ban pinggang dengan  

komponen celana wanitasecara industri 

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi / analisis teknik penggabungan 

komponen ban pinggang secara industri  

nsi 

terkait 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 
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melaksanakan pembelajaran  

pembuatan busana industri 

3.1. Menjelaskan 

teknikmenggabungkan  

komponen ban pinggang dengan  

komponen celana wanita secara 

Industri 

     

4.1. Menggabungkan komponen ban 

pinggang dengan  komponen 

celana wanita secara Industri 

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

agama yang dianutnya. 

 Jenis 

penyelesaian 

akhir celana 

wanita 

 

 Teknik  dan  

langkah kerja 

penyelesaian 

akhir celana 

wanita  secara 

industri  

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati 

video/gambar tentang teknik 

penyelesaian akhir celana wanitasecara 

industri   

 Melakukan studi pustaka untuk mencari 

informasi tentang teknik penyelesaian 

akhir celana wanitasecara industri   

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang jenis 

penyelesaian akhir celana wanita  

secara industri   

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang teknik penyelesaian 

akhir celana wanitasecara industri 

sesuai kreteria mutu hasil   

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

penyelesaian 

akhir busana 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

teknik 

penyel

esaian 

akhir 

celana 

wanita 

 

 Refere
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Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi / mengeksplorasi 

teknik penyelesaian akhir celana 

wanitasecara industri  sesuai kreteria 

mutu hasil 

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil simulasi  / 

analisis teknik penyelesaian akhir 

celana wanitasecara industri   

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi / analisis teknik penyelesaian 

akhir celana wanitasecara industri   

(celana 

wanita) 

nsi 

terkait 
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2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran  

pembuatan busana industri 

     

3.1. Menjelaskan teknik penyelesaian 

akhir celana wanita secara 

industri 

     

4.1. Melakukanpenyelesaianakhir 

celana wanita  secara industri  

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

 Teknik dan 

prosedur 

penyeterikaan 

celana wanita 

secara industri 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati 

video/gambar tentang alat, bahan dan  

teknik penyeterikaan celana wanita  

secara industri   

 Melakukan studi pustaka untuk mencari 

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba
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agama yang dianutnya. informasi tentang  teknik penyeterikaan 

celana wanita secara industri   

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang teknik 

dan kreteria mutu hasil penyeterikaan 

celana wanita secara industri  

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang teknik penyeterikaan 

celana wanita secara industri  

Eksperimen/eksplorasi: 

 Eksplorasi tentang teknik penyeterikaan 

celana wanita secara industri sesuai 

kreteria mutu hasil  

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil simulasi / 

analisis teknik penyeterikaan celana 

wanita secara industri  

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi / analisis teknik penyeterikaan 

celana wanita secara industri 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

penyeterikaan 

r 

teknik 

penyet

erikaa

n 

celana 

wanita 

secara 

indust

ri 

 

 Refere

nsi 

terkait 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 
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sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individudan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran  

pembuatan busana industri 

3.1. Menjelasan teknik penyeterikaan 

celana wanita secara industri 

     

4.1. Menyeterika celana wanita 

secaraindustri 

     

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja 

sebagai tindakan pengamalan 

menurut agama yang 

dianutnya. 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

 Macam macam 

teknik 

pengemasan  

celana wanita 

 

 Teknik 

pengemasan 

celana wanita 

secara industri 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan pengamatan 

video/gambar tentang alat, bahan dan 

teknik mengemas celana wanita secara 

industri 

 Melakukan studi pustaka untuk mencari 

informasi tentang alat, bahan dan  

teknik mengemas celana wanita secara 

industri   

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang aspek 

penting pengemasan celana wanita 

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

8 
Sumber 

: 

 Video/

gamba

r 

gamba

r 

teknik 

penge

masan 

celana 

wanita 



115 
 

 
 

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran  

pembuatan busana industri 

 

2.3 Menentukan  teknik mengem 

      as celana wanita secara industri 

2.4  Mengemas   celana wanita 

secaraindustri 

secara industri   

 Mendiskusikan dengan teman /secara 

kelompok tentang teknik mengemas 

celana wanita secara industri sesuai 

kreteria mutu hasil  

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi  / mengeksplorasi 

teknik mengemas celana wanita secara 

industri sesuai kreteria mutu hasil 

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis teknik mengemas celana wanita 

secara industri  

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi / analisis teknik mengemas 

celana wanita secara industri sesuai 

kreteria mutu hasil 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

teknik 

pengemasan 

secara 

indust

ri 

 

 Refere

nsi 

terkait 

1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengamalan menurut 

 Perhitungan 

harga jual 

celana wanita 

secara industri 

 

Mengamati 

 Melakukan kegiatan mengamati 

pehitungan harga jual pembuatan celana 

wanita secara industri  

 Melakukan studi pustaka untuk mencari 

informasi tentang  pehitungan harga 

Observasi 

 Lembar 

pengamatan 

 

Portofolio 

 Laporan 

8 
Sumber 

: 

 Refere

nsi 

terkait 

perhit
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agama yang dianutnya. 

2.1. Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur , disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong)  

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud  implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.2. Menghargai  kerja individu dan 

kelompok dalampembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan pembelajaran   

enghitung harga jual kemeja 

secara industri 

2.3  Menentukan perhitungan harga 

jual celana wanita secara industr 

4.1. Menghitung harga jual celana 

wanitasecara industri  

 

 

 

 

 

jual celana wanita secara industri  

Menanya : 

 Mengajukan pertanyaan  tentang aspek 

aspek penting dalam pehitungan harga 

jual celana wanita secara industri  

 Mendiskusikan dengan teman / secara 

kelompok tentang penetapan dan teknik 

perhitungan harga jual  celana wanita 

secara industri 

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan simulasi / mengeksplorasi 

pehitungan harga jual celana wanita 

secara industri  

Asosiasi : 

 Membuat laporan hasil ekplorasi / 

analisis pehitungan harga jual celana 

wanita secara industri  

Komunikasi :  

 Mempresentasikan  laporan hasil 

simulasi / analisis pehitungan harga jual 

celana wanita secara industri  

tertulis secara 

kelompok 

 

Tes 

 Tes tertulis 

bentuk 

uraian/pilihan 

ganda tentang 

pehitungan 

harga jual 

ungan 

harga 

jual 

celana 

wanita 

secara 

indust

ri 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah   : SMK WIDYA PRAJA 

Kompetensi Keahlian : Tata Busana  

Mata Pelajaran  : Pembuatan Busana (Industri) 

Kelas/Semester : XI/ 3 (Ganjil) 

Alokasi Waktu  : 4 x Pertemuan 

A. Kompetensi Inti (KI) 

K1 1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

K1 2) : Menghayati perilaku (jujur, disiplin tanggung jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsive dan pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

K1 3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan factual, konseptual, dan 

procedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keajaiban dalam 

bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

K1 4) : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkain dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik 

dibawah pengawasan langsung. 
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B. Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  
1.1 Mensyukuri karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui 

menjaga dan melestarikan 

keutuhan jiwa, raga manusia 

serta lingkungan kerja sebagai 

tindakan pengalaman menurut  

agama yang dianutnya. 

1.1.1 Menunjukkan nilai-nilai syukur 

kepada Tuhan YME dengan 

ucapan dan tindakan atas segala 

yang diperoleh. 

1.1.2 Berdoa sebelum melakukan 

kegiatan, meminta agar selalu 

diberi kemudahan dan kelancaran 

dalam semua hal yang dilakukan. 

2.  2.1Menunjukkan perilaku amaliah 

(jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong) 

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi 

sikap dalam melakukan 

pekerjaan 

2.2Menghargai kerja individu dan 

kelompok dalam pembelajaran 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi melaksanakan 

pembelajaran tekstil. 

2.1.1 Menunjukkan sikap peduli 

terhadap materi pembuatan busana 

industri. 

2.1.2 Menunjukkan sikap jujur dalam 

mengerjakan tugas-tugas dari 

pembelajaran. 

2.1.3 Menunjukkan sikap tanggung 

jawab dalam mengerjakan tugas-

tugas dari pembelajaran 

pembuatan busana industri. 

2.1.4 Toleransi sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan. 

2.1.5 Mampu bekerja sama dalam. 

3. 3.1 Menjelaskan pembuatan 

busana secara industri 

3.2 Menjelaskan Marker layout 

busana secara industri 

 

 

3.3. Menjelaskan Mengelar bahan  

busana secara industri 

 

 

 

3.4. Menjelaskan menggunting  

busana secara industri 

3.1.1 Menjelaskan pembuatan busana 

secara industri. 

3.1.2 Menjelaskan karakteristik 

pembuatan busana secara industri. 

3.1.3 Menjelaskan tahapan marker 

layout. 

3.1.4 Menjelaskan persiapan alat dan 

bahan marker layout. 

3.1.5 Menjelaskan macam-macam 

teknik membuat marker layout. 

3.1.6 Menjelaskan tahapan menggelar 

bahan busana. 

3.1.7 Menjelaskan persiapan alat dan 

bahan menggelar bahan busana. 

3.1.8 Menjelaskan macam-macam 

teknik menggelar bahan busana. 

3.1.9 Menjelaskan tahapan 

menggunting bahan busana 

3.1.10 Menjelaskan persiapan alat dan 

bahan menggunting bahan busana. 

3.1.11 Menjelaskan macam-macam 
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3.5. Menjelaskan memberi tanda 

jahitan pada komponen busana 

 

 

3.8. Menjelaskan menjahit busana 

 

 

3.9. Menjelaskan penyelesaian 

akhir 

 

 

3.10. Menjelaskan perhitungan 

harga jual busana 

teknik menggunting bahan busana 

3.1.12 Menjelaskan tahapan memberi 

tanda jahitan pada komponen 

busana 

3.1.13 Menjelaskan persiapan alat dan 

bahan memberi tanda jahitan pada 

komponen busana. 

3.1.14 Menjelaskan macam-macam 

teknik memberi tanda jahitan pada 

komponen busana 

3.1.15 Menjelaskan tahapan menjahit 

busana 

3.1.16 Menjelaskan persiapan alat dan 

bahan menjahit busana 

3.1.17 Menjelaskan macam-macam 

teknik menjahit busana 

3.1.18 Menjelaskan tahapan penyelesaian 

akhir 

3.1.19 Menjelaskan persiapan alat dan 

bahan penyelesaian akhir 

3.1.20 Menjelaskan macam-macam 

teknik penyelesaian akhir 

3.1.21 Menjelaskan tahapan perhitungan 

harga jual busana 

3.1.22 Menjelaskan persiapan alat dan 

bahan perhitungan harga jual 

busana 

3.1.23 Menjelaskan macam-macam 

teknik perhitungan harga jual 

busana 

4. 
4.1 Membuat busana secara 

industri. 

4.2 Membuat marker layout 

busana  secara industri. 

 

4.3.Menggelar bahan busana 

secara industri. 

 

 

 

4.3 Menggunting bahan  busana 

secara industri. 

 

 

4.4 Memberi tanda jahitan 

komponen  busana secara 

4.1.1 Mendiskripsikan pembuatan 

busana secara industri. 

4.1.2 Mendiskripsikan tahapan marker 

layout.  

4.1.3 Mengidentifikasi alat dan bahan 

marker layout. 

4.1.4 Mendiskripsikan tahapan 

menggelar bahan busana. 

4.1.5 Mengidentifikasi alat dan bahan 

menggelar bahan busana. 

4.1.6 Mendiskripsikan tahapan 

menggunting bahan busana  

4.1.7 Mengidentifikasi alat dan bahan 

menggunting bahan busana 

4.1.8 Mendiskripsikan tahapan memberi 

tanda jahitan pada komponen 

busana .  
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industri 

4.5. Menggabungkan komponen 

busana secara industri. 

 

 

4.6. Penyelesaian akhir busana 

secara industri. 

4.7. membuat perhitungan harga 

jual busana secara industri. 

4.1.9 Mengidentifikasi alat dan bahan 

memberi tanda jahitan pada 

komponen busana . 

4.1.10 Mendiskripsikan tahapan 

menggabungkan komponen 

busana.  

4.1.11 Mengidentifikasi alat dan bahan 

menggabungkan komponen 

busana. 

4.1.12 Mendiskripsikan tahapan 

penyelesaian akhir busana.  

4.1.13 Mengidentifikasi alat dan bahan 

penyelesaian akhir. 

4.1.14 Mendiskripsikan tahapan 

menghitung harga jual busana.   

 

c. Tujuan Pembelajaran 

a. Kompetensi Sikap Spiritual 

1. Peserta didik  bersyukur  kepada Tuhan dengan ucapan dan tindakan 

atas segala yang diperoleh. 

2. Peserta didik terbiasa berdoa sebelum melakukan pekerjaan. 

b. Kompetensi Sikap Sosial 

1. Peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap materi pembuatan 

busana secara industri  

2. Peserta didik menunjukkan sikap jujur dan disiplin dalam mengerjakan 

tugas-tugas dari pembelajaran. 

3. Peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan 

tugas-tugas dari pembuatan tersebut. 

4. Peserta didik menunjukkan sikap toleransi serta menghargai perbedaan 

antar individu. 

5. Peserta didik mampu bekerjasama dalam kelompok. 

c. Kompetensi Pengetahuan 

1. Peserta didik mampu menjelaskan pembuatan busana secara industri. 

2. Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik pembuatan busana 

secara industri. 

3. Peserta didik mampu menjelaskan tahapan marker layout. 

4. Peserta didik mampu menjelaskan tahapan menggelar bahan 
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5. Peserta didik mampu menjelaskan tahapan menggunting bahan busana 

6. Peserta didik mampu menjelaskan tahapan memberi tanda jahitan pada 

komponen busana 

7. Peserta didik mampu menjelaskan tahapan menggabungkan komponen 

busana 

8. Peserta didik mampu menjelaskan tahapan penyelesaian akhir busana 

9. Peserta didik mampu menjelaskan teknik menghitunga harga jual. 

d. Kompetensi Keterampilan 

1. Peserta didik mampu mendiskripsikan pembuatan busana secara 

industri. 

2. Peserta didik mampu mendiskripsikan tahapan marker layout.  

3. Peserta didik mampu mengidentifikasi alat dan bahan marker layout. 

4. Peserta didik mampu mendiskripsikan tahapan menggelar bahan 

busana.  

5. Peserta didik mampu mengidentifikasi alat dan bahan menggelar bahan 

busana. 

6. Peserta didik mampu mendiskripsikan tahapan menggunting bahan 

busana  

7. Peserta didik mampu mengidentifikasi alat dan bahan menggunting 

bahan busana 

8. Peserta didik mampu mendiskripsikan tahapan memberi tanda jahitan 

pada komponen busana .  

9. Peserta didik mampu mengidentifikasi alat dan bahan memberi tanda 

jahitan pada komponen busana . 

10. Peserta didik mampu mendiskripsikan tahapan menggabungkan 

komponen busana.  

11. Peserta didik mampu mengidentifikasi alat dan bahan menggabungkan 

komponen busana. 

12. Peserta didik mampu mendiskripsikan tahapan penyelesaian akhir 

busana.  

13. Peserta didik mampu mengidentifikasi alat dan bahan penyelesaian 

akhir. 
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14. Peserta didik mampu mendiskripsikan tahapan menghitung harga jual 

busana.   

15. Peserta didik mampu mengidentifikasi alat dan bahan marker layout, 

menggelar bahan, memberi tanda jahitan pada busana, , mengiikat 

komponen busana, menggabungkan komponen busana, penyelesaian 

akhir busana, menghitung harga jual. 

16. Peserta didik mampu melakukan praktek pengerjaan marker layout, 

menggelar bahan, memberi tanda jahitan pada busana, , 

menggabungkan komponen busana, penyelesaian akhir busana, 

menghitung harga jual. 

C. Materi Pembelajaran : 

1. Menjelaskan pembuatan busana secara industri. 

2. Menjelaskan tahapan marker layout. 

3. Menjelaskan persiapan alat dan bahan marker layout 

4. Menjelaskan tahapan menggelar bahan busana. 

5. Menjelaskan persiapan alat dan bahan menggelar bahan busana 

6. Menjelaskan tahapan menggelar bahan busana. 

7. Menjelaskan persiapan alat dan bahan menggunting bahan busana 

8. Menjelaskan tahapan memberi tanda menggunting bahan busana 

9. Menjelaskan persiapan alat dan bahan memberi tanda jahitan pada 

komponen busana 

10. Menjelaskan tahapan penggabungan komponen busana . 

11. Menjelaskan persiapan alat dan bahan penggabungan komponen busana 

12. Menjelaskan tahapan penyelesaian akhir busana . 

13. Menjelaskan persiapan alat dan bahan penyelesaian akhir busana 

14. Menjelaskan tahapan menghitung harga jual busana. 

D. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan   : Scientific Learning 

2. Strategi pembelajaran : Project Based Learning 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 
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No Kegiatan Deskripsi Waktu 

A. Pendahuluan  a. Memeriksa dan mengingatkan kesiapan peserta 

didik  

b. Memberikan salam dan doa sebelum 

pembelajaran dimulai. 

Apersepsi 

a. Memeriksa kehadiran peserta didik (presensi 

peserta didik). 

b. Meminta peserta didik menyiapkan 

perlengkapan belajar. 

Memotivasi 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

 

 

 

7 menit 

 

 

 

B. Kegiatan 

Inti 

 

Melakukan pre-test kepada peserta didik 

 

Mengamati : 

a. Peserta didik mengamati penjelasan yang 

diberikan oleh guru mengenai materi Pembuatan 

Busana Industri 

Menanya : 

a. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang 

Pembuatan Busana Industri : 

a. Jelaskan pengertian pembuatan busana 

secara industri 

b. Jelaskan tahapan pembuatan busana insutri 

antara lain : Marker Layout, Menggelar 

Bahan Busana, Menggunting Bahan 

Busana, Memberi Tanda Jahitan pada 

Busana, Membuat Tiket dan Label, 

Mengikat Komponen Busana, 

Menggabungkan Komponen Busana, 

Penyelesaian Akhir Busana, Perhitungan 

Harga Jual busana. 

c. Jelaskan kesiapan alat dan bahan Marker 

Layout, Menggelar Bahan Busana, 

Menggunting Bahan Busana, Memberi 

Tanda Jahitan pada Busana, 

Menggabungkan Komponen Busana, 

Penyelesaian Akhir Busana, Perhitungan 

Harga Jual busana. 

d. Jelaskan macam-macam teknik membuat 

Marker Layout, Menggelar Bahan Busana, 

Menggunting Bahan Busana, Memberi 

Tanda Jahitan pada Busana, 

Menggabungkan Komponen Busana, 

Penyelesaian Akhir Busana, Perhitungan 

Harga Jual busana. 

 60 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

menit 
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b. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik menanyakan hal yang berkaitan dengan 

pembuatan busana secara industri  

Mengkomunikasikan 

a. Memaparkan hasil pembelajaran tentang 

busana secara industri   

b. Memberikan saran kepada siswa tentang 

pembelajaran pembuatan busana secara 

industri. 

Pembuatan buku kerja siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285 

menit 

C.  Penutup a. Guru memberikan penguatan tentang 

pertanyaan yang diberikan peserta didik dan 

penyimpulan materi. 

b. Memberikan informasi materi atau kegiatan 

belajar yang akan dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya. 

c. Mengucapkan salam. 

 

8  

menit 

 

 

 

 

 

Pertemuan II 

N

o 

Kegiatan Deskripsi Waktu 

A

. 
Pendahuluan  a. Memeriksa dan mengingatkan kesiapan 

peserta didik  

b. Memberikan salam dan doa sebelum 

pembelajaran dimulai. 

Apersepsi 

c. Memeriksa kehadiran peserta didik 

(presensi peserta didik). 

d. Meminta peserta didik menyiapkan 

perlengkapan belajar. 

Memotivasi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

 

 

 

 

 

7 menit 

 

 

B

. 
Kegiatan Inti Pembuatan buku kerja siswa  435 

menit 

C

.  
Penutup a. Guru memberikan informasi materi atau 

kegiatan belajar yang akan dilaksanakan 

pada pertemuan selanjutnya. 

b. Mengucapkan salam. 

 

10 

menit 

 

 

Pertemuan III 
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No Kegiatan Deskripsi Waktu 

A. Pendahuluan  a. Memeriksa dan mengingatkan kesiapan 

peserta didik  

b. Memberikan salam dan doa sebelum 

pembelajaran dimulai. 

Apersepsi 

a. Memeriksa kehadiran peserta didik 

(presensi peserta didik). 

b. Meminta peserta didik menyiapkan 

perlengkapan belajar. 

Memotivasi 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

 

 

 

 

7 menit 

B. Kegiatan 

Inti 

 

Pembuatan buku kerja siswa  

 

Pembuatan  celana wanita 

a. Tahapan marker layout 

b. Tahapan menggelar bahan 

c. Tahapan menggunting bahan  

d. Tahapan memberi tanda jahitan busana 

e. Tahapan menjahit busana 

f. Tahapan penyelesaian akhir 

45 menit 

 

 

390 

menit 

 

 

 

C.  Penutup a. Guru memberikan penguatan tentang 

pertanyaan yang diberikan peserta didik 

dan penyimpulan materi. 

b. Guru mengevaluasi pembelajaran yang 

telah berlangsung kepada peserta didik 

c. Mengucapkan salam. 

 

8 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan IV 
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No Kegiatan Deskripsi Waktu 

A. Pendahuluan  c. Memeriksa dan mengingatkan kesiapan 

peserta didik  

d. Memberikan salam dan doa sebelum 

pembelajaran dimulai. 

Apersepsi 

c. Memeriksa kehadiran peserta didik 

(presensi peserta didik). 

d. Meminta peserta didik menyiapkan 

perlengkapan belajar. 

Memotivasi 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

 

 

 

 

7 menit 

B. Kegiatan 

Inti 

 

Pembuatan  celana wanita 

a. Tahapan penyelesaian akhir 

b. Tahapan menghitung harga jual 

 

Melakukan post-test kepada peserta didik 

60 menit 

 

 

 

60 menit 

C.  Penutup d. Guru memberikan penguatan tentang 

pertanyaan yang diberikan peserta didik 

dan penyimpulan materi. 

e. Guru mengevaluasi pembelajaran yang 

telah berlangsung kepada peserta didik 

f. Mengucapkan salam. 

 

8 menit 

 

 

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar  

Media : Buku kerja siswa 

Alat  : Whiteboard dan spidol 

Sumber Belajar : 

a. Porrie .1975. Teknik Jahit-Menjahit. Jakarta:Balai Pustaka. 

b. Wahyuningsih, Urip. 2012. Buku Ajar Manajemen Usaha Garmen. 

Semarang: Universitas Negeri semarang. 

 

c. Wancik, M.H, 2000. Bina Busana Pelajaran Menjahit Pakaian Wanita 

Buku 2. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 

 

d. Sintawati, Esin. 2003. Modul Teknik Pengemasan & Pelabelan. 

Malang : Universitas Negeri Malang. 

 

         Ungaran,    2015 
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   Mengetahui, 

               Peneliti     

    

 

 

                                                                                Anggun Istiqomah  
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Lampiran 3 

KISI-KISI TES (PILIHAN GANDA) PEMBUATAN BUSANA INDUSTRI 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BUKU KERJA PADA PENINGKATAN HASIL BELAJAR  

PEMBUATAN BUSANA INDUSTRI DI SMK WIDYA PRAJA UNGARAN 

 

Variabel Sub Variabel Indikator Sub Indikator 

Juml

ah 

Item 

No Item 

Hasil belajar 

aspek kognitif 

 

 

 

1. Hasil belajar 

pembuatan 

celana wanita 

secara busana 

industri 

1. Karakteristik Busana Industri 

 

1. Pengetahuan tentang pengertian 

Busana Industri 

2. Pengetahuan tentang karakteristik 

busana industri  

3 1, 2 

2. Macam- macam celana wanita  3. Pengetahuan tentang pengertian celana 

wanita 

4. Pengetahuan tentang macam-macam 

bentuk celana wanita 

3 

    3 

 

3, 4, 5 
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5. Pengetahuan tentang hal yang harus 

diperhatikan dalam membuat celana 

 6. Pengetahuan tentang hal yang harus 

diperhatikan dalam membuat celana 

  

3. Marker layout celana wanita 

 

7. Pengetahuan tentang alat  marker 

layout pembuatan busana industri. 

8. Pengetahuan tentang jenis jenis 

marker 

2 6, 7  

4. Prosedur dan teknik membuat 

marker layout celana wanita 

9. Pengetahuan tentang pengertian 

menggelar bahan 

10. Pengetahuan tentang syarat  membuat 

marker layout  

11. Pengetahuan tentang kriteria mutu 

hasil marker layout 

3 8, 9, 10 

5. Menggelar bahan celana wanita 

sesuai mutu hasil gelaran celana 

wanita secara industri 

12. Pengetahuan tentang tujuan 

menggelar bahan celana wanita  

secara industri. 

1 11 

6. Tahapan menggunting bahan 

celana wanita secara industri 

13. Pengetahuan tentang pengertian 

menggunting bahan secara industri 

2 12, 13 
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14. Pengetahuan tentang alat yang 

digunakan untuk tahapan 

menggunting 

7. Teknik menggunting bahan 

celana wanita secara industri 

sesuai kriteria mutu hasil 

15. Pengetahuan tentang persiapan 

menggunting bahan celana wanita 

secara industri 

16. Pengetahuan tentang tujuan  

menggunting celana wanita secara 

industri 

2 14, 15 

8. Teknik dan langkah kerja 

memberi tanda pada komponen 

celana wanita secara industri 

 

17. Pengetahuan tentang alat dan bahan 

pemberi tanda 

18. Pengetahuan tentang mutu hasil dari 

teknik memberi tanda 

2 16, 17 

9. Tiket dan label komponen celana 

wanita 

19. Pengetahuan tentang pengertian tiket 

secara industri 

20. Pengetahuan tentang informasi yang 

ada dalam tiket dan label 

2 18, 19 

10. Teknik membuat tiket dan label 

pada komponen celana 

21. Pengetahuan tentang informasi yang 

ada dalam tiket 

3 20, 21, 22 
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22. Pengetahuan tentang proses 

pembuatan tiket dan label 

11. Langkah kerja pemasangan tiket 

dan label pada komponen busana 

secara industri 

23. Pengetahuan tentang  teknik 

memasang tiket dan label secara 

industri. 

  

12. Teknik dan langkah kerja 

mengikat komponen celana 

wanita secara industri 

 

24. Pengetahuan tentang teknik mengikat 

komponen- komponen busana industri 

25. Pengetahuan tentang  prosedur 

mengikat komponen busana celana 

wanita secara insudtri 

2 23, 24 

13. Macam-macam teknik menjahit 

ritsluting/ tutup tarik celana 

wanita 

26. Pengetahuan tentang jenis-jenis 

ritsluting  

27.  Pengetahuan tentang macam-macam 

sepatu ritsluting 

28. Pengetahuan tentang fungsi jenis-jenis 

ritsluting 

3 25, 26, 27 

14. Langkah kerja menjahit 

ritsluting/ tutup tarik pada 

komponen celana wanita secara 

29. Pengetahuan tentang prosedur 

menjahit ritsluting celana wanita 

30. Pengetahuan tentang kriteria mutu 

3 28, 29, 30 
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industri hasil menjahit ritsluting celana wanita 

 15. Macam-macam saku celana 

wanita 

31. Pengetahuan tentang macam-macam 

saku 

  

16. Teknik dan prosedur menjahit 

komponen saku celana wanita 

secara industri 

 

32. Pengetahuan tentang teknik menjahit 

komponen saku celana wanita 

33. Pengetahuan tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja dalam menjahit 

menjahit  komponen saku secara 

industri 

34. Pengetahuan tentang kriteria menjahit 

komponen saku celana wanita secara 

industri 

3  31, 32, 33 

17. Teknik dan langkah 

penggabungan komponen-

komponen celana wanita secara 

industri 

35. Pengetahuan tentang teknik 

penggabungan komponen-komponen 

busana industri 

36. Pengetahuan tentang hal yang harus 

diperhatikan dalam penggabungan 

komponen-komponen busana 

37. Pengetahuan tentang kriteria mutu 

3 34, 35, 36 
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hasil penggabungan komponen-

komponen busana 

18. Teknik dan prosedur pemasangan 

komponen ban pinggang celana 

wanita secara industri 

38. Pengetahuan tentang ban pinggang 

39. Pengetahuan tentang fungsi 

penggunaan ban ponggang 

2 37, 38 

19. Jenis penyelesaian akhir celana 

wanita 

 

40. Pengetahuan tentang teknik 

penyelesaian akhir busana rumah 

secara industri 

41. Pengetahuan tentang macam-macam 

teknik pengemasan celana wanita 

 

       2 

    

 

    39, 40 

20. Perhitungan harga jual celana 

wanita secara industri 

42. Pengetahuan tentang aspek penting 

dalam perhitungan harga jual celana 

wanita secara industri 

43. Pengetahuan tentang penetapan 

perhitungan harga jual celana wanita 

secara industri 

2 41, 42 

 

 



134 
 

 
 

 

KISI-KISI SOAL ASPEK PSIKOMOTORIK  PEMBUATAN BUSANA  INDUSTRI 

 

Indikator Sub Indikator Pertanyaan  Aspek yang dinilai  Skor  Keterangan 

4 3 2 1 

Siswa dapat 

membuat 

celana wanita 

secara industri  

1. Persiapan  

2. Proses   

3. Hasil 

Praktik 

  

1. Siapkan alat dan bahan pembuatan celana 

wanita ! 

2. Buatlah celana wanita secara industri 

sesuai dengan desain dan teknik menjahit 

yang tepat ! 

  

- Persiapan kerja 

- Proses kerja 

- Sikap kerja 

- Hasil kerja 

- Waktu kerja 
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      Lampiran 4 

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF KELAS PENELITIAN 

Kelas/ 

Semester : 
            

 

           Materi                 

: 
            

 

           

No. Kode 

Kriteria 

Skor 

Total 
Persentase Ket. 

 

Kehadiran 

 siswa 

Ketertiban 

 siswa 

Keaktifan 

siswa  

Sikap mengikuti 

pelajaran 

Kejujuran 

siswa 

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

 1. A-01                                               

 2. A-02                                               

 3. A-03                                               

 4. A-04                                               

 5. A-05                                               

 6. A-06                                               

 7. A-07                                               

 8. A-08                                               

 9. A-09                                               

 10. A-10                                               

 11. A-11                                               

 12. A-12                                               

 13. A-13                                               

 14. A-14                                               

 15. A-15                                               
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 16. A-16                                               

 17. A-17                                               

 18 A-18                                               

 19 A-19                                               

20 A-20 
                   

 

 

   

21 A-21 
                   

 

 

   

22 A-22 
                   

 

 

   

23 A-23 
                   

 

 

   

24 A-24 
                   

 

 

   

25 A-25 
                   

 

 

   

26 A-26 
                   

 

 

   

27 A-27 
                   

 

 

   

28 A-28 
                   

 

 

   

29 A-29 
                   

 

 

   

30 A-30 
                   

 

 

   

31 A-31 
                   

 

 

   

32 A-32 
                   

 

 

   

33 A-33 
                   

 

 

   

34 A-34 
                   

 

 

   

35 A-35 
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 KRITERIA PENILAIAN AFEKTIF 

 

Aspek yang dinilai Skor Kriteria 

Kehadiran siswa di kelas 4 

3 

2 

1 

Hadir di kelas tepat waktu 

Hadir di kelas tetapi terlambat 5 menit 

Hadir di kelas tetapi terlambat 5–10 menit 

Hadir di kelas tetapi terlambat >10 menit 

Ketertiban siswa di kelas 4 

3 

2 

1 

Mengikuti petunjuk yang disampaikan guru dengan tertib 

Mengikuti petunjuk yang disampaikan guru tetapi kurang tertib 

Tidak Mengikuti petunjuk yang disampaikan guru dengan tertib 

Tidak Mengikuti petunjuk yang disampaikan guru dan membuat keributan di 

kelas 

Keaktifan siswa di kelas 4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

Siswa selalu aktif bertanya, menjawab pertanyaan guruyang diajukan kepada 

teman dan menyanggah jawaban teman yang menjawab pertanyaan guru 

Siswa  sering aktif bertanya, menjawab pertanyaan guruyang diajukan 

kepada teman dan menyanggah jawaban teman yang menjawab pertanyaan 

guru 

Siswa sesekali  bertanya, menjawab pertanyaan guruyang diajukan kepada 

teman dan menyanggah jawaban teman yang menjawab pertanyaan guru 

Siswa tidak pernah bertanya, menjawab pertanyaan guruyang diajukan 

kepada teman dan menyanggah jawaban teman yang menjawab pertanyaan 

guru 

Sikap mengikuti pelajaran 4 

3 

2 

1 

Penuh perhatian, tidak pernah berbicara dengan teman pada saat mengikuti 

pelajaran 

Penuh perhatian, berbicara 1 kali dengan teman pada saat mengikuti 

pelajaran 

Penuh Perhatian, berbicara 1 – 2 kali dengan teman pada saat mengikuti 

pelajaran 
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Penuh perhatian, berbicara >2 kali dengan teman pada saat mengikuti 

pelajaran 

Kejujuran siswa 4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Mengerjakan tugas yang diberikan guru sendiri dan tidak mengumpulkan 

pekerjaan teman 

Mengerjakan tugas yang diberikan guru dan sesekali bertanya kepada teman 

serta tidak mengumpulkan pekerjaan teman 

Mengerjakan tugas yang diberikan guru dan sering bertanya kepada teman 

serta tidak mengumpulkan pekerjaan teman 

Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan melihat pekerjaan teman 

yang lain serta sesekali mengumpulkan pekerjaan teman. 
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Lampiran 5 

LEMBAR PENILAIAN  

(ASPEK PSIKOMOTORIK) 

 

Materi pelajaran : Pembuatan celana wanita 

Alokasi waktu  : ( 4X  pertemuan) 

 

Nama : 

Nomor : 

Kelas : 

 

No Komponen/ Aspek yang dinilai 
Skor 

4 3 2 1 

Persiapan Kerja 

1.  Area tempat kerja sesuai K3     

2.  Kelengkapan alat dan bahan membuat buku 

kerja dan celana wanita  

    

Proses 

3.  Membuat desain dan analisis desain celana 

wanita dalam buku kerja 

    

4.  Membuat pola celana wanita dalam buku kerja     

5.  Membuat rancangan bahan dalam buku kerja     

6.  Membuat rancangan harga dalam buku kerja     

7.  Proses produksi celana wanita dalam buku kerja     

8.  Membuat marker layout celana wanita     

9.  Menggelar bahan celana wanita     

10.  Menggunting bahan celana wanita     

11.  Mmberi tanda jahitan celana wanita     

12.  Membuat tiket dan label celana wanita     

13.  Menjahit celana wanita     

14.  Penyelesaian akhir celana wanita     

         Sikap  Kerja 

15.  Menerapkan K3 dalam menjahit celana wanita     

16.  Kerjasama dalam menjahit celana wanita     

17.  Tanggung jawab dalam menjahit celana wanita     

Hasil Kerja 

18.  Ketepatan ukuran membuat celana wanita     

19.  Kerapihan     

20.  Ketelitian     

Waktu  

21.  Penyelesaian waktu praktik membuat celana 

wanita 
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KRITERIA PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK 

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor 

Persiapan Kerja  

1.  Area tempat kerja sesuai K3 Tempat kerja terjaga sangat bersih dan rapi, tanpa 

ada sampah dan minyak mesin yang berserakan, 

masing masing siswa memiliki tempat sampah 

yang berada disamping mesin jahitnya.  

4 

Tempat kerja terjaga bersih dan rapi, , masing 

masing siswa memiliki tempat sampah yang 

berada disamping mesin jahitnya. 

3 

Tempat kerja terjaga bersih dan rapi, masing 

masing siswa memiliki tempat sampah yang 

berada disamping mesin jahitnya, namun ada 

sampah dilaci mesin. 

2 

Tempat kerja terjaga tidak bersih dan rapi, ada 

sampah dilaci mesin dan ada genangan minyak 

mesin di meja kerja. 

1 

2. Kelengkapan alat dan bahan 

 

Semua alat lengkap seperti pita ukur, penggaris 

lurus, penggaris siku, penggaris panggul, pensil, 

spidol merah dan biru, gunting kertas, gunting 

kain, kapur jahit, peralatan menjahit, setrika, dan 

plastik kemas 

4 

Semua alat ada seperti pita ukur, pensil, spidol 

merah dan biru, gunting kertas, gunting kain, 

kapur jahit, peralatan menjahit, setrika, dan plastik 

kemas 

3 

Alat ada seperti pita ukur, pensil, spidol merah 

dan biru, kapur jahit, peralatan menjahit, setrika, 

dan plastik kemas 

2 

 Alat yang ada seperti pita ukur, pensil, spidol 

merah dan biru, kapur jahit, setrika, dan plastik 

kemas 

1 

Proses 

3. Desain dan analisis desain 

celana wanita  

Buku kerja terdiri dari desain, seperti desain sajian, 

produksi 1, produksi II dibuat dengan proporsi 

tubuh yang benar, dengan kelengkapan warna dan 

kesesuaian desain celana wanita 

4 

Buku kerja terdiri dari desain, seperti desain sajian 

dan desain produksi dibuat dengan proporsi tubuh 

yang benar, dengan kelengkapan warna dan 

kesesuaian desain celana wanita 

3 

Buku kerja terdiri dari desain sajian dan desain 

produksi dibuat dengan proporsi tubuh tanpa warna 
2 
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yang sesuai dengan celana wanita . 

Buku kerja terdiri dari desain dibuat dengan 

proporsi tubuh saja. 

 

1 

4.  Pola celana wanita pada 

buku kerja 

Pola celana dengan ukuran yang tepat 

menggunakan skala ¼, terdiri dari pola dasar, 

merubah pola dan pecah pola dilengkapi keterangan 

dan tanda pola serta warna garis pola bagian muka 

merah dan pola bagian belakang warna biru. 

4 

Pola celana dengan ukuran yang tepat 

menggunakan skala 1/6 , terdiri dari pola dasar, 

merubah pola dan pecah pola dilengkapi keterangan 

dan tanda pola serta warna garis pola bagian muka 

merah dan pola bagian belakang warna biru. 

3 

Pola celana dengan ukuran yang tepat 

menggunakan skala 1/6 , terdiri dari pola dasar, 

merubah pola dan pecah pola dilengkapi keterangan 

pola 

2 

Pola celana dengan ukuran yang tepat 

menggunakan skala 1/8 , terdiri dari pola dasar, 

merubah pola dan pecah pola. 

1 

5. Rancangan bahan celana 

wanita 

Pola disusun rapi, pola-pola yang besar didahulukan 

setelah itu pola kecil, diletakan mengikuti arah serat 

bahan. Efisien bahan mencapai panjang 115 cm dan 

lebar 150 cm. 

4 

Pola disusun rapi, pola-pola yang besar didahulukan 

setelah itu pola kecil, diletakan mengikuti arah serat 

bahan. Efisien bahan mencapai panjang 125 cm dan 

lebar 150 cm. 

3 

Pola disusun rapi, pola-pola yang besar didahulukan 

setelah itu pola kecil tanpa memperhatikan arah 

serat bahan. Efisien bahan mencapai panjang 135 

cm dan lebar 150 cm 

2 

Pola disusun rapi tanpa memperhatikan besar 

kecilnya pola dan tanpa memperhatikan arah serat 

bahan. Efisien bahan mencapai lebih dari panjang 

135 cm dan lebar 150 cm 

1 

6. Merancang harga dan 

menghitung harga jual 

celana wanita 

Rancangan bahan yang dibutuhkan dalam membuat 

celana wanita lengkap disesuaikan dengan 

kebutuhan dalam rancangan bahan. Perhtungan 

harga jual dengan rumus yang benar. 

4 

Rancangan bahan yang dibutuhkan dalam membuat 

celana wanita lengkap disesuaikan dengan 

kebutuhan dalam rancangan bahan, namun 

perhtungan harga jual tidak sesuai rumus yang ada.  

3 

Rancangan bahan yang dibutuhkan dalam membuat 2 
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celana wanita, tanpa berpedoman pada kebutuhan 

bahan dalam rancangan bahan, sehingga  

perhitungan harga jual sesuai keinginan sendiri 

Rancangan bahan dibuat  tanpa berpedoman pada 

kebutuhan bahan dalam rancangan bahan dan harga 

jual celana wanita tanpa melalui perhitungan rumus. 

1 

7. Proses produksi celana 

wanita  

Proses produksi celana wanita runtut, mulai dari 

marker layout, menggelar bahan, menggunting 

bahan, memberi tanda jahitan, tiket dan label, 

menjahit dan penyelesaian akhir. 

4 

Proses produksi celana wanita runtut, mulai dari, 

menggelar bahan, menggunting bahan, memberi 

tanda jahitan, tiket dan label, menjahit dan 

penyelesaian akhir. 

3 

Proses produksi celana wanita, mulai dari 

menggunting bahan, memberi tanda jahitan, tiket 

dan label, menjahit dan penyelesaian akhir. 

2 

Proses produksi celana wanita, mulai dari 

menggunting bahan, menjahit dan penyelesaian 

akhir. 

1 

8. Marker layout celana 

wanita 

Marker layout sesuai desain dan ukuran celana 

wanita dengan skala 1, pola lengkap terdiri dari 

pola bagian depan, bagian belakang, saku dan 

interlining.  

4 

Marker layout sesuai desain dan ukuran celana 

wanita dengan skala 1, pola terdiri dari pola bagian 

depan, bagian belakang, dan saku. 

3 

Marker layout sesuai desain dan ukuran celana 

wanita dengan skala ¼ , pola terdiri dari pola 

bagian depan, bagian belakang 

2 

Marker layout sesuai desain tanpa memperhatikan 

ukuran celana wanita , pola terdiri dari pola bagian 

depan, bagian belakang 

1 

9. Menggelar bahan celana 

wanita 

Menggelar bahan rapi dengan penyusunan pola 

besar telebih dahulu setelah itu pola yang kecil-

kecil, penyusunannya berpedoman pada rancangan 

bahan dengan kelengkapan pola dan tanda-tanda 

pola. 

4 

Menggelar bahan rapi dengan penyusunan pola 

besar telebih dahulu setelah itu pola yang kecil-

kecil, penyusunannya berpedoman pada rancangan 

bahan. 

3 

Menggelar bahan rapi dengan penyusunan pola 

besar telebih dahulu setelah itu pola yang kecil-

kecil, namun penyusunannya tanpa berpedoman 

pada rancangan bahan. 

2 
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Menggelar bahan  dengan pola secara acak tanpa 

memperhatikan kesesuaian tanda pola dengan 

bahan celana wanita.  

1 

10. Menggunting bahan celana 

wanita 

Semua bahan digunting rapi sesuai jumlah pola 

celana wanita dengan hasil guntingan halus. 
4 

Semua bahan digunting rapi sesuai pola celana 

wanita dengan hasil guntingan halus, namun ada 

satu pola yang tidak tergunting 

3 

Semua bahan digunting sesuai pola celana wanita 

dengan hasil guntingan halus, namun ada dua pola 

yang tidak tergunting rapi 

2 

Semua bahan digunting sesuai pola celana wanita 

dengan hasil guntingan halus, namun lebih dari dua 

pola yang tidak tergunting rapi 

1 

11. Memberi tanda jahitan 

celana wanita 

Memindahkan tanda pola pada bahan dengan 

lengkap, tidak mengotori bahan, penggunaan kapur 

jahit yang mudah dibersihkan. 

4 

Memindahkan tanda pola pada bahan dengan 

lengkap, tidak mengotori bahan, namun 

menggunakan kapur yang mengotori bahan.   

3 

Memindahkan tanda pola pada bahan dengan 

lengkap, namun menggunakan kapur yang 

mengotori bahan.   

2 

Memindahkan tanda pola pada bahan, namun ada 

ada pola yang kurang lengkap, namun 

menggunakan kapur yang mengotori bahan.   

1 

12. Membuat tiket dan label 

celana wanita 

Bagian kartu kendali terisi dengan lengkap, label 

dengan bentuk yang menarik, dilengkapi nama 

produk, ukuran, jenis bahan dan cara pencucian. 

4 

Bagian krtu kendali terisi dengan lengkap, label 

dengan bentuk yang menarik, dilengkapi nama 

produk, ukuran, jenis bahan  

3 

Bagian krtu kendali terisi dengan lengkap, label 

dengan bentuk yang dilengkapi dengan gambar 

yang menarik.   

2 

Bagian krtu kendali terisi seadanya, label dengan 

bentuk yang dilengkapi dengan gambar saja.  
1 

13. Menjahit celana wanita Hasil jahitan rapi dengan mengikuti tanda jahitan, 

jarak setikan dalam 1 inci adalah 12 setikan, tidak 

ada jahitan yang putus, sambungan benang tidak 

numpuk.  

4 

Hasil jahitan rapi dengan mengikuti tanda jahitan, 

jarak setikan dalam 1 inci adalah 14 setikan, tidak 

ada jahitan yang putus. 

3 

Hasil jahitan rapi dengan mengikuti tanda jahitan, 

jarak setikan dalam 1 inci adalah 16 setikan, tidak 
2 
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ada jahitan yang putus. 

Hasil jahitan rapi dengan mengikuti tanda jahitan, 

jarak setikan dalam 1 inci adalah 18 setikan, namun 

ada jahitan yang putus.   

1 

14. Penyelesaian akhir celana 

wanita 

Penyelesaian kampuh bawah dengan tusuk feston, 

benang yang digunakan senada dengan warna kain, 

hasil tidak berkerut, tanpa ada kilatan kain dari hasil 

pengepresan, hasil celana wanita dikemas dengan 

plastik kemas yang rapi. 

4 

Penyelesaian kampuh bawah dengan tusuk feston, 

benang yang digunakan senada dengan warna kain, 

hasil tidak berkerut dan ada kilatan kain dari hasil 

pengepresan, hasil celana wanita dikemas dengan 

plastik kemas yang rapi. 

3 

Penyelesaian kampuh bawah dengan tusuk tikam 

jejak, benang yang digunakan senada dengan warna 

kain, hasil tidak berkerut dan ada kilatan kain dari 

hasil pengepresan, hasil celana wanita dikemas 

dengan plastik kemas yang rapi. 

2 

Penyelesaian kampuh bawah dengan tusuk tikam 

jejak, benang yang digunakan berbeda dari warna 

kain, hasil ada kerutan. hasil celana wanita dikemas 

dengan plastik kemas  

1 

Sikap Kerja 

15.  Menerapkan K3 

 

Mengenakan jas laboratorium saat praktek, 

memakai alas kaki saat menjahit, rambut di ikat 

rapi, tempat kerja terjaga dengan bersih. 

4 

Mengenakan jas laboratorium saat praktek, 

memakai alas kaki saat menjahit, rambut di ikat 

rapi. 

3 

Mengenakan jas laboratorium saat praktek, 

memakai alas kaki saat menjahit, namun rambut 

terurai 

2 

Tidak mengenakan jas laboratorium saat praktek, 

rambut terurai, alas kaki dilepas. 
1 

16. Kerjasama dalam membuat 

celana wanita 

 

Busana dibuat dalam kelompok, setiap anggota 

saling menjaga komunikasi, busana diselesaikan 

dengan baik dan bila ada kesulitan diselesaikan 

bersama. 

4 

Busana dibuat dalam kelompok, setiap anggota 

saling menjaga komunikasi,  busana diselesaikan 

dengan beberapa kesulitan.   

3 

Busana dibuat dalam kelompok, setiap anggota 

saling menjaga komunikasi, namun, kesulitan 

diselesaikan dengan bermusuhan.   

2 

Busana dibuat dalam kelompok, setiap anggota 1 
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menyelesaiakn busana tanpa adanya komunikasi 

dalam kelompok dan ketika ada kesulitan 

diselesaikan dengan bermusuhan.   

17. Tanggungjawab dalam 

membuat celana wanita 

Setiap anggota bertanggung jawab pada masing-

masing pekerjaan tanpa dibebani rasa 

keterpaksaan 

4 

Setiap anggota bertanggung jawab pada masing-

masing pekerjaan, namun ada 1 anggota yang 

merasa terpaksa  

3 

Setiap anggota bertanggung jawab pada masing-

masing pekerjaan, namun ada 2 anggota yang 

merasa terpaksa 

2 

Setiap anggota bertanggung jawab pada masing-

masing pekerjaan, namun ada lebih dari  2 anggota 

yang merasa terpaksa 

 

 

1 

Kriteria Skor 

Hasil  

18 Ketepatan ukuran membuat 

celana wanita 

Ukuran hasil celana wanita seperti bagian panjang 

celana, bentuk saku, bentuk interlining, sesuai 

desain dan ukuran standar (M). 

4 

Ukuran hasil celana wanita seperti bagian panjang 

celana, bentuk saku, sesuai desain dan ukuran 

standar (M), namun bentuk dan ukuran interlining 

terlalu kecil dari ukuran standar. 

3 

Ukuran hasil celana wanita seperti bagian panjang 

celana, sesuai desain dan ukuran standar (M), 

namun bentuk dan ukuran interlining dan saku 

terlalu kecil dari ukuran standar 

2 

Ukuran hasil celana wanita tidak berpedoman pada 

ukran satndar (M).  
1 

19 Kerapihan hasil jahitan 

celana wanita 

 

 

Hasil jahitan celana wanita baik, menggunakan 

warna benang jahit dan benang obras yang senada,  

tanpa ada benang yang putus dan tumpukan pada 

sambungan.  

4 

Hasil jahitan celana wanita baik, menggunakan 

warna benang jahit dan benang obras yang senada, 

namun ada jahitan yang terputus.    

3 

Hasil jahitan celana wanita baik, menggunakan 

warna benang jahit yang senada, namun untuk 

benang obras menggunakan warna putih dan   ada 

jahitan yang terputus.   

2 

Hasil jahitan celana wanita tidak  menggunakan 

warna benang jahit yang senada, benang obras 

menggunakan warna putih dan  ada jahitan yang 

1 
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terputus.   

20 Ketelitian hasil jahitan 

celana wanita 

Hasil celana wanita sesuai desain, hasil passen 

nyaman, pas di pakai. Keseluruhan celana wanita 

rapi, bersih, dan sesuai rancangan dalam buku 

kerja.  

4 

Hasil celana wanita sesuai desain, hasil passen 

nyaman, pas di pakai. Penyetrikaan akhir masih ada 

yang belum rapi, tetapi keseluruhan celana wanita 

sesuai rancangan dalam buku kerja. 

3 

Hasil celana wanita sesuai desain, namun  hasil 

passen sedikit kelonggaran dan penyelesaian akhir 

masih ada sisa  benang jahitan. Keseluruhan celana 

wanita sesuai rancangan dalam buku kerja. 

2 

Hasil celana wanita bagian pipa celana bawah 

semakin mengecil sehingga tidak sesuai desain, 

hasil passen kurang pas di pakai.  

1 

Waktu  

21 Penyelesaian waktu praktek 

membuat celana wanita. 

Celana dibuat mulai dari persiapan pembuatan buku 

kerja sebagai pedoman sehingga menghasilkan 

celana wanita dengan pencapaian waktu 15 menit 

sebelum waktu yang ditentukan. 

4 

Celana dibuat mulai dari persiapan pembuatan buku 

kerja sebagai pedoman sehingga menghasilkan 

celana wanita dengan pencapaian waktu pas  

dengan waktu yang ditentukan. 

3 

Celana dibuat mulai dari persiapan pembuatan buku 

kerja sebagai pedoman sehingga menghasilkan 

celana wanita dengan pencapaian waktu 15 menit 

setelah waktu yang ditentukan.  

2 

Celana dibuat mulai dari persiapan pembuatan buku 

kerja sebagai pedoman sehingga menghasilkan 

celana wanita dengan pencapaian waktu  lebih dari 

15 menit dari waktu yang ditentukan. 

1 
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BUKU KERJA 

PEMBUATAN BUSANA (INDUSTRI) 

 

Oleh : 

Nama :  

No.Absen:  

Kelas  :  

 

JURUSAN TATA BUSANA BUTIK 

SMK WIDYA PRAJA UNGARAN  

2015
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Busana Industri adalah pakaian yang dibuat secara massal. Busana 

Industri tidak diukur menurut pesanan perorangan, tetapi menurut ukuran 

yang sudah ditentukan atau menggunakan ukuran standar (S, M, L, XL), 

dijahit secara masal, pengerjaan dan penyelesaian jahitan 100% 

menggunakan mesin industri, proses penjahitan atau sewing dilakukan 

sesuai alur yang sudah ditentukan. Mata Pelajaran Pembuatan Busana 

Industri merupakan mata pelajaran yang membutuhkan konsistensi yang 

tinggi, ketekunan, ketelitian, kerapihan dan kemampuan menggunakan 

teknik-teknik menjahit yang benar, sehingga dapat menghasilkan suatu 

busana yang indah dan sesuai keinginan.  

Seseorang dapat membuat Busana Industri dengan hasil baik 

melalui perencanaan, proses produksi dan penyelesaian pembuatan busana 

yaitu dengan menggunakan buku kerja. Buku kerja merupakan buku yang 

diprogramkan untuk menambah pengetahuan mengenai teori tertentu dan 

sekaligus keterampilan-keterampilan mengerjakan segala tugas dan 

pelatihan dan praktek Pembuatan Busana Industri. Kelebihan buku kerja 

antara lain bermanfaat bagi siswa karena dirancang dan disusun sesuai 

kompetensi yang harus dicapi siswa, pemakaian waktu dalam belajar 

terpakai secara tetap guna, ini berarti hemat waktu, hemat tenaga atau 

efesien, memantapkan kebiasaan kerja, mempermudah pengawasan guru 

dan  menganekaragaman kelengkapan pembelajaran 

B. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan buku kerja ini, adalah sebagai tugas dan 

pelatihan dan praktek Pembuatan Busana Industri, serta agar siswa 

memahami perencanaan, proses produksi dan penyelesaian busana sesuai 
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langkah-langkah yang tepat, sehingga menghasilkan suatu busana yang 

berkualitas. 

c. Peran Guru  

  Peran guru dalam proses belajar mengajar diantaranya adalah 

menciptakan suasana dalam proses pembelajaran yang dapat memotivasi 

siswa untuk senantiasa belajar dengan baik. Guru sebagai pengajar lebih 

menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan 

pengajaran dengan menyajikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai 

dengan taraf kemampuanya, buku kerja merupakan salah satu bentuk 

penyajian dalam pembelajaran khususnya pada Mata Pelajaran Pembuatan 

Busana Industri. Tugas dan peranan guru disini adalah memberikan 

pengarah dan pengawasan pada pembuatan buku kerja yang akan dibuat 

siswa sebagai pelengkap pembelajaran, yang berisi gambaran proses 

pembuatan busana siswa salah satunya pembuatan celana wanita.  

D. Peran Siswa   

 Peran siswa sebagai penuntut ilmu pendidikan khususnya pada 

Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri di sekolah, siswa harus 

memiliki peranan yang aktif dalam proses pembelajaran, segala bentuk 

tugas yang guru beri merupakan pembimbing siswa dalam 

mengembangkan kreatifitas pembelajaran. Buku kerja merupakan salah 

satu tugas yang harus dibuat siswa saat pembelajaran praktek khususnya 

pada pembuatan celana wanita. Buku kerja sebagai perekam karya siswa, 

siswa dituntut untuk tanggung jawab dan mandiri. Makin banyak siswa 

yang terlibat aktif dalam belajar, makin tinggi prestasi belajar yang dicapai 

siswa. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

1. Pengertian 

 

Busana adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kaki hingga 

ujung kepala, termasuk pelengkap busana, tata rias wajah, tata rias rambut. Wahyu 

Eka (2011:2) menyatakan bahwa Industri adalah suatu usaha atau kegiatan 

pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang 

memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian dari busana 

industri adalah busana yang bibuat secara industri atau dalam jumlah yang banyak 

yang memberikan rasa nyaman dan menampilkan keindahan bagi sipemakai. 

Materi praktek pada Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri siswa kelas XI di 

SMK Widya Praja Ungaran salah satunya adalah pembuatan celana wanita. Proses  

pembelajaran diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui program pendidikan telah  mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Evaluasi pada mata pelajaran Pembuatan Busana Industri terdiri dari lembar 

penilaian secara kelompok dan melalui tes yakni tes tertulis bentuk uraian/ pilihan 

ganda tentang pembuatan busana secara industri. Hasil belajar pembuatan celana 

wanita  akan sangat diperlukan ketika siswa lulus dan bekerja. 

2. Karakteristik Busana Industri 

2.1 Proses produksi busana  mulai dari  menggunting bahan sampai menjahit  

menggunakan  mesin 

2.2 Penyelesaian  busana  masih menggunakan jahitan tangan 

2.3 Busana dibuat dengan ukuran standart (M)  

2.4 Ukuran setikan mesin, 12 setikan dalam 1 inci  

3. Proses Pembuatan Busana Industri  

 Pembuatan busana  secara industri terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

marker layout, tahap menggelar bahan (speading), cara menghitung kebutuhan 

bahan, menggunting bahan, memberi tanda jahitan pada komponen busana, , 
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penggabungan komponen-komponen busana, penyelesaian akhir busana. Proses 

produksi adalah urutan atau usaha yang dilakukan untuk menghasilkan produk 

(baru) yang telah direncanakan yang berasal dari pengolahan satu atau lebih bahan 

dasar atau bahan baku. Perencanaan yang tepat dapat mengupayakan hasil produk 

yang berkualitas.  

4. Cara menghitung harga jual celana wanita  

Tabel 4. Cara menghitung harga jual celana wanita 

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total Harga 

    Rp.  

    Rp.  

    Rp.  

  JUMLAH  Rp.  

 

Jadi harga bersih busana adalah Rp,- 

Keuntungan 15% dari harga bersih 

Upah Menjahit busana rumah : Rp. - 

Harga jual  

Harga Jual = harga Bersih + Keuntungan 15% + upah+ kebutuhan listrik 

Jadi harga jual satuan busana adalah  Rp,- 
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Celana Wanita 

Pembuatan Busana Industri terdiri dari materi tentang pembuatan rok, blus 

dan celana wanita yang proses pembuatanya diselesaikan dengan cara Industri. 

Celana wanita merupakan salah satu dari busana yang dibuat siswa. Celana adalah 

busana yang menutupi bagian bawah badan mulai dari pinggang, menutupi 

panggul dan tungkai kaki yang terpisah bagian kiri dan kanan dengan panjang dan 

bentuk yang bervariasi, memiliki sambungan jahitan pada tengah muka dan 

belakang (bagian pesak). Model celana ditentukan oleh pinggangnya, lebar pipa 

bagian bawah dan bentuk kelonggaran bagian panggul. 

Celana adalah pakaian luar yang membungkus batang kaki secara terpisah. 

Celana terdiri dari empat bagian yang disatukan oleh jahitan yaitu dua helai 

dibagian muka dan dua helai dibagian belakang. Celana panjang wanita biasa 

disebut slack dan celana panjang untuk pria disebut pantaloon  menurut Yuliah 

Suhada ( 2010:73). 

Celana termasuk salah satu busana luar yang dikenakan oleh pria maupun 

wanita dengan model sederhana dan praktis tetapi tetap menarik serta memberikan 

kesan anggun dan berwibawa.  Macam-macam celana berdasarkan bentuk dan 

ukuranya  menurut  Yuliah Suhada (2010:73),  terdiri atas  : 

1. Celana short atau hot pant yaitu celana pendek atau yang panjangnya sampai 

pertengahan paha. 

2. Celana bermuda yaitu celana yang panjangnya lebih kurang 10 cm di atas 

lutut. 

3. Cullotte yaitu celana rok dengan bentuk agak melebar ke bawah 

4. Knikers yaitu celana yang menggelembung dengan kerut dibagian pinggang 

dan bagian bawah celana diberi manset. Panjangnya lebih kurang 10 cm 

dibawah lutut. 
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5. Jodh pure adalah celana dengan siluet Y, menggelembung pada bagian atas 

dan menyempit ke bawah dan panjangnya sampai batas lutut. Jika 

panjangnya sampai mata kaki disebut dengan celana baggy. 

6. Legging yaitu celana pas kaki yang biasanya dibuat dari bahan yang stretch 

atau lentur dan panjangnya sampai mata kaki. 

7. Capri yaitu celana yang panjangnya di atas mata kaki dan bagian bawah 

diberi belahan lebih kurang 20 cm. 

8. Bell botton yaitu celana dengan panjang sampai mata kaki atau menutup 

mata kaki dan melebar dari lutut ke bawah. Celana ini biasanya disebut 

dengan cutbray.  

 Model celana wanita dalam praktek Pembuatan Busana Industri sebagai 

berikut : 

1. Celana dengan panjang sampai mata kaki 

2. Terdapat garis hias/ potongan pada pinggang dari sisi celana kanan sampai 

sisi celana bagian kiri menggunakan lapisan. 

3. Tutup tarik/ ritsleting jepang disisi bagian kiri celana 

4. Terdapat kupnat pada bagian belakang celana 

5. Terdapat saku tempel pada kanan kiri bagian belakang celana  
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Desain Celana Wanita 
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Desain Sajian Celana Wanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Bahan 
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A. Analisis desain 

Desain celana wanita sesuai dengan kompetensi dasar adalah 

sebagai berikut :  

No  Desain Celana Daftar Cek (√) 

1 Menggunakan lapisan pada bagian pinggang  

2 Menggunakan garis hias dibagian muka  

3 Menggunakan kupnat dibagian belakang celana  

4 Menggunakan saku tempel  

5 Menggunakan ritsleting (jepang)  

6 Panjang celana dibawah mata kaki  

 

B. Bahan dan Alat 

a. Bahan : 

 Kain utama  

 Ritsluting  

 Fiselin 

 Benang jahit sewarna 

 Karbon 

 Kancing kait  

b. Alat : 

 Metlin 

 Gunting kain 

 Gunting benang 

 Mesin jahit 

 Jarum mesin dan  tangan, jarum pentul 

 Kapur jahit  

 Rader 

 Spoll dan sekoci 
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DESAIN PRODUKSI I 
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DESAIN PRODUKSI I 
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DESAIN PRODUKSI II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 
 

DESAIN PRODUKSI II 
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Ukuran yang dibutuhkan  : 

Ukuran standar (M) 

Panjang celana  : 96 cm 

Lingkar pinggang  : 76 cm 

Lingkar pesak   : 69 cm 

½ lingkar paha   : 30 cm 

½ lingkar lutut   : 23 cm 

½ lingkar kaki   : 20 cm 

Katerangan pola muka : 

AB : Panjang celana 

AC : 1/3  Lingkar pesak 

CD : 5 cm 

DD1 : ½ Lingkar paha – 3 

D1D2 : 3 cm 

AE : 3 cm 

EF : ½ lingkar pinggang (tarik garis dari F ke D2 bentuk pesak bagian depan) 

FF1 : 1 cm 

FG : ½ EF tarik garis lipatan celana 

BH : naik 6 cm 

K : ½ JL 

LKM : ½ lingkar lutut – 3 

PQO : ½ lingkar kaki - 2 

Keterangan pola belakang 

FF1 : 1 cm 

D1D3 : 8 cm 

MM1 : 6 cm 

QQ1 : 4 cm 

Dari F2 naik 3, 5 cm 

F2R : ¼ lingkar pinggang 
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Pola Dasar Celana Wanita 

Skala 1:4 
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Pola Celana Wanita Bagian Muka 

Skala 1: 4 
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Pola Celana Bagian Belakang 

Skala 1:4 
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Pecah Pola Celana Wanita 

Skala 1:4 
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Rancangan Bahan 

Skala 1:4 
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SPREADING  

(MELETAKAN POLA DI ATAS BAHAN) 

Proses spreading adalah proses merentangkan bahan/ kain diatas meja 

potong dengan ukuran yang telah sesuai dengan marker. Kertas marker yang telah 

dibuat dapat langsung diletakkan di atas bahan yang telah dibentangkan. Pola-pola 

yang besar diletakkan terlebih dahulu, kemudian pola-pola yang kecil (tata letak 

pola sesuai dengan rancangan bahan yang sudah dibuat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUTTING 



168 
 

 
 

 (MENGGUNTING BAHAN) 

Cutting merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan bentuk dari 

bagian-bagian pola yang telah tersusun dalam marker. Pemotongan dilakukan 

dengan menggunakan peralatan potong seperti gunting bahan atau pisau potong. 
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SEWING 

Kegiatan sewing yaitu melakukan proses produksi sesuai dengan detail desain. 

Teknik menjahit celana panjang wanita, diantaranya : 

a. Menggabungkan garis hias pada bagian muka celana panjang wanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Menjahit kupnat belakang celana panjang wanita 
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c. Membentuk saku dan memasang saku pada bagian belakang celana 

panjang wanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Menjahit pipa celana bagian dalam celana panjang wanita 

 

 

\ 
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e. Menjahit ritsleting pada bagian sisi kiri celana panjang wanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Menjahit sisi celana panjang wanita 
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g. Menjahit pesak celana panjang wanita 

 

 

 

 

 

 

 

h. Menjahit interlining dan memasangkan pada pinggang celana 

panjang wanita 
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 PENYELESAIAN AKHIR 

  Kegiatan penyelesaian akhir yang dilakukan pada pembuatan celana 

pajang wanita, diantaranya yaitu : pembersihan benang, penyetrikaan, dan 

pengemasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELANA PANJANG WANITA TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG 
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Rancangan Harga 

 

No Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 

     

     

     

     

     

  

Harga bersih adalah Rp.  

Keuntungan 15% dari harga bersih 

Upah Menjahit busana rumah : Rp.  

Harga jual  

Harga Jual = Harga Bersih + Keuntungan 15% + upah+ kebutuhan listrik 

     = Rp.               + Rp.                        + Rp.    +Rp. 

     = Rp.  

         Dibulatkan menjadi : Rp 

         Jadi harga jual satuan celana adalah Rp.  
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POLA BESAR 

SKALA 1:1 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Saran 
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Lampiran  7 
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Lampiran 8 

NAMA SISWA UJI COBA 

NO NIS NAMA 

1 BB. 1046 Ana Nur dayan 

2 BB. 1047 Ani Nur Dayanti 

3 BB. 954 Anjar Widyo wati 

4 BB. 956 Ayu Kurnia Sari 

5 BB. 957 Bella Nika Cahyaningsih 

6 BB. 960 Diah Tutik lestari 

7 BB. 961 Disti kurnia Bekti 

8 BB. 962 Eka Ristiyaningsih 

9 BB. 963 Ellen Andini Triastuti 

10 BB. 965 Eni Kusrini 

11 BB. 966 Erfi erisfanti 

12 BB. 969 Febriyana prastyowati 

13 BB. 970 febryana Ugik Mas'udah 

14 BB. 971 Ila Azkiya El Muntaza 

15 BB. 972 indah Ratnasari 

16 BB. 973 Irma Fitriana Putri 

17 BB. 974 Istiana 

18 BB. 975 Istriyanti 

19 BB. 976 Lusi Rukmana 

20 BB. 977 Lutfi aziyah 
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PERHTUNGAN UJI COBA INSTRUMEN 
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Perhitungan Validitas Butir Soal 
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Perhitungan Reliabilitas Instrumen  
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Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal 
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Perhitungan Daya Pembeda Soal 
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HASIL PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 

        

No 
Rater 

T T
2
  

 1 2 

 1 3 3 6 36 

 2 4 4 8 64 

 3 2 2 4 16 

 4 3 3 6 36 

 5 3 3 6 36 

 6 2 3 5 25 

 7 2 3 5 25 

 8 3 3 6 36 

 9 3 3 6 36 

 R 25 27     

 R
2
 625 729     

 SR=ST=Si = 52 

 

  

 
SR

2
 = 1354 

 

  

 
ST

2
 = 310 

 

  

 
Si

2
 = 156     

  

 

PERHITUNGAN  RELIABILITAS LEMBAR OBSERVASI 

                      

 

Rumus : 

                   

 

 

            

             

             

             

             

 

dimana : 

                   

                       

 
 

                     

                      

                      

                      

                      

 Se
2
 

= 
156   1354 9   310 2 + 52   9 x 2 

       

9 

 

1 2 

 

1 

      

                

  

     

   
= 

-

149,444 + 150,222 

             

    

8 x 1 

              

                      

   
= 

0,777777778 

               

   

8 

               

2 

2

e

2

s

2

e

2

s

s1)-k(S

SS
r




=xx

( ) ( ) ( )
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=
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= 0,09722 

                

                       

 
 

             

  

       

                      

                      

       

 

 

              

 Ss
2
 

= 
(310) 2  - (52)²/ 9 x 2 

         

   

9  ˉ 1 

             

                      

   
= 

151 
 

150,222 

             

    

8   

              

                      

   
= 

4,777778 

               

   

8 

               

                      

   

= 0,59722 

                

                      

 

Jadi 

                    

                      

 
rxx

'
 = 

0,59722 
 

0,09722 

             

  

0,5972222 

              

                      

   
= 

0,5 

               

   

0,5972222 

               

                      

   

= 0,83721 

                

                      

 

dan 

                    

 

 

       rxx
'
 

 

=  

0,59722 
 

0,09722     

          

 

0,59722 + 3 - 1 0,09722 

          

                      

   
= 

0,5 

               

   

0,79166667 

               

                      

   

= 0,63158 

                Harga rxx
' dikonsultasikan dengan tabel klasifikasi reliabilitas. Hasil 

perhitungan reliabilitas instrumen lembar observasi diperoleh rxx
' = 0,63158 

terdapat pada indeks 0,40 – 0,70 dengan kriteria sedang, maka instrumen 

penelitian  lembar observasi tersebut reliabel dan dapat dipercaya untuk penelitian 

 

 

( ) ( )
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HASIL PENILAIAN  ASPEK PSIKOMOTORIK 

        

No 
Rater 

T T
2
  

 1 2 

 1 3 3 6 36 

 2 3 3 6 36 

 3 2 2 4 16 

 4 3 3 6 36 

 5 4 4 8 64 

 6 2 2 4 16 

 7 4 3 7 49 

 8 4 3 7 49 

 9 4 3 7 49 

 10 2 3 5 25 

 11 3 3 6 36 

 12 3 3 6 36 

 R 37 35     

 
R

2
 1369 1225     

 SR=ST=Si = 72 

 

  

 
SR

2
 = 2594 

 

  

 
ST

2
 = 448 

 

  

 
Si

2
 = 226     

   

 

Rumus : 

                   

 

 

            

             

             

             

             

 

dimana : 

                   

                       

 
 

                     

                      

                      

                       

 

Se
2
 

= 226  - (2594) 12   448 /2 + (72) /   12 x 2 

       

12 

 

1 2 

 

1 

      

                

  

     

   
= 

-

214,167 + 216 

             

    

11 x 1 

              

                      

2

e

2

s

2

e

2

s

s1)-k(S

SS
r




=xx
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S
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2

e
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= 

1,833333333 

               

   

11 

               

                      

   

= 0,16667 

                 

 
 

             

  

       

                      

         

 

 

            

 Ss
2
 

= 
(448) 2  - (72) 12 x 2 

         

   

12 

 

1 

             

                      

   
= 

224 
 

216 

             

    

11   

              

                      

   
= 

8 

               

   

11 

               

                      

   

= 0,72727 

                

                      

 

Jadi 

                    

                      

 
rxx

'
 = 

0,72727 
 

0,16667 

             

  

0,727272727 

              

                      

   
= 

0,560606061 

               

   

0,727272727 

               

                      

   

= 0,77083 

                

                      

 

dan 

                    

 

 

c 
 

=  

0,72727 
 

0,16667     

          

 

0,72727 + 3 - 1 0,16667 

          

                      

   
= 

0,560606061 

               

   

1,060606061 

               

                      

   

= 0,52857 

                  Harga rxx
' dikonsultasikan dengan tabel klasifikasi reliabilitas. Hasil 

perhitungan reliabilitas instrumen lembar observasi diperoleh rxx
' = 0,528 terdapat 

pada indeks 0,40 – 0,70 dengan kriteria sedang, maka instrumen penelitian  

lembar observasi tersebut reliabel dan dapat dipercaya untuk penelitian 
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Lampiran 10 

NAMA SISWA PENELITIAN 

NO. KODE NAMA 

1 A-01 Agustin tyas alriyanti 

2 A-02 Ana nurul latifah 

3 A-03 Anggi ricky septia 

4 A-04 Anum waldani 

5 A-05 Apricilia tri hastuti 

6 A-06 Arifah nur’abidah 

7 A-07 Arina musta’anah 

8 A-08 Dhila tri W 

9 A-09 Eka yuni S 

10 A-10 Evy crystyasary 

11 A-11 Fatkhur rohmi 

12 A-12 Ferdiana agustin 

13 A-13 Ina suryani 

14 A-14 Kustiarini 

15 A-15 Leli monika 

16 A-16 Lutvy emiyanti 

17 A-17 Mita riswati 

18 A-18 Novi aidayanti 

19 A-19 Nofiyani suswatun 

20 A-20 Nur liana 

21 A-21 Nurwiningsih 

22 A-22 Oviana 

23 A-23 Priskilia nur tyas W 

24 A-24 Rahma maulida M 

25 A-25 Rika wardani L 

26 A-26 Rina ariyani 

27 A-27 Roy kartikasari 

28 A-28 Rukayah 

29 A-29 Sirda febri T 

30 A-30 Siti afidah  

31 A-31 Slamet wahyu r 

32 A-32 Sukma suci margi r 

33 A-33 Ukik adi susiani 

34 A-34 Vierza sylvia machros 

35 A-35 Wiwin sochifah 
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SOAL PILIHAN GANDA  

MATA PELAJARAN PEMBUATAN BUSANA INDUSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

No. Absen : 

 

** SELAMAT MENGERJAKAN ** 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian soal 

1. Berdoa sebelum mengerjakan soal 

2. Isilah identitas pada  bagian yang telah tersedia 

3. Bacalah dengan teliti keseluruhan soal 

4. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada lembar jawab yang 

telah disediakan. 
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1. Busana atau pakaian jadi dan perlengkapannya yang diproduksi secara massal 

menggunakan peralatan modern, disebut... 

a. Busana  

b. Pembuatan busana masal 

c. Busana industri 

d. Busana modern 

2. Salah satu karakteristik Pembuatan Busana Industri adalah busana dibuat 

dengan menggunakan ukuran standar, sebutkan ukuran standar yang 

dimaksud ! 

a. S 

b. M 

c. XL 

d. Semua benar   

3. Pakaian luar yang membungkus batang kaki secara terpisah terdiri dari empat 

bagian yang disatukan oleh jahitan yaitu dua helai dibagian muka dan dua 

helai dibagian belakang, disebut.. 

a. Celana 

b. Rok 

c. Kemeja 

d. Gaun 

4. Celana panjang wanita biasa disebut 

a. Pantalon 

b. Slack 

c. Celana 

d. Celana rok 

5. Macam-macam celana berdasarkan bentuk dan ukuranya, celana rok dengan 

bentuk agak melebar ke bawah disebut,, 

a. Legging 

b. Capri 

c. Celana bermuda 

d. Cullote 
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6. Perahatikan gambar dibawah ini! 

 

Menggambar pola diperlukan beberapa penggaris dengan bentuk yang 

berbeda-beda. Gambar alat pola diatas adalah…….. 

a. Penggaris pola 

b. Penggaris dasar 

c. Penggaris panjang  

d. Penggaris sudut 

7. Sebutkan bahan yang digunakan dalam marker layout Pembuatan Busana 

Industri, kecuali... 

a. Buku pola, kertas payung dan  kertas dorslag 

b. Buku pola, pensil dan penggaris  

c. Buku gambar, pensil merah dan biru, lem 

d. Buku costum, kertas dorslag dan lem 

8. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

           Manakah penggaris yang digunakan untuk  membentuk garis pinggang 

dan garis panggul.... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 1 dan 2 

 

1

2 

3 
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9. Bagaimana tahapan yang tepat dalam marker layout Pembuatan Busana  

Industri ? 

a. Patern making, sample marking,   grading. 

b. Patern making, sample making, marker planning dan making 

c. Patern making, grading, sample making,  marker planning dan making. 

d. Patern making, sample making, grading, grading, marker planning dan 

making. 

10. Apakah hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan mutu marker layout  

sesuai  dengan kriteria pembuatan busana industri ? 

a. Arah kain, garis internal untuk maching, tanda lipatan, tanda potong, 

tanda lubang kancing 

b. Garis TM dan TB, tanda lipatan, tanda jahitan 

c. Arah kain, tanda lubang kancing, tanda lipatan, tanda jahitan  

d. Garis TM, garis TB, garis internal untuk maching, tanda jahitan, tanda 

lubang kancing 

11. Apa tujuan rancangan bahan dalam pembuatan  busana secara industri? 

a. Menghitung harga bahan 

b. Menghitung harga jual 

c. Menghitung kebutuhan bahan 

d. Menghitung kebutuhan pribadi 

12. Proses yang bertujuan untuk mendapatkan bentuk dari bagian-bagian pola 

yang telah tersusun dalam marker disebut.. 

a. Marker 

b. Cutting 

c. Spreading 

d. Pressing 
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13.   

 

 

 

 

Perhatikan, gambar diatas merupakan salah satu alat untuk memotong 

bahan, yang disebut.. 

a. Gunting bahan 

b. Gunting pisau 

c. Gunting bundar 

d. Gunting otomatis 

14. Bagaimana posisi yang tepat ketika memotong bahan untuk menghasilkan 

potongan bahan yang tidak terputus-putus ? 

a. Posisi tangan menekan bahan dan memulai memotong dengan hati-hati. 

b. Posisi tangan kiri berada diatas bahan, menekan agar bahan tidak 

terangkat, tangan kanan memegang gunting dengan banar 

c. Bahan boleh diangkat atau diputar posisinya pada waktu dipotong. 

d. Posisi tangan kiri berada diatas bahan, bahan boleh diangkat , tangan 

kanan memegang gunting lebar-lebar. 

15. Proses untuk mendapatkan bentuk dari bagian-bagian pola yang telah 

tersusun merupakan.......menggunting bahan. 

a. Manfaat 

b. Prinsip 

c. Tujuan  

d. Ciri-ciri 

16. Rader merupakan salah satu alat yang digunakan dalam memberi tanda 

jahitan, fungsi dari rader yang bergerigi halus adalah untuk... 

a. Memberi tanda pada bahan yang tebal 

b. Memberi tanda pada bahan yang halus 

c. Memberi tanda pada bahan yang tipis dan tembus terang 

d. Memberi tanda pada bahan lentur. 
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17. Bagaimana pemilihan jenis pemberi tanda (karbon) yang tepat  sesuai  jenis 

bahan busananya? 

a. Warna karbon kontras dengan bahan busananya 

b. Warna karbon disesuaikan dengan warna bahan busannaya 

c. Warna karbon warna warni 

d. Tidak perlu menggunakan karbon 

18. Kartu kendali yang dibuat sebelum panel-panel dijahit dibagian sewing, 

disebut dengan... 

a. Bundling 

b. Fusing 

c. Tiketing 

d. Sewing 

19. Nama produk, ukuran, jenis bahan, intruksi pencucian, merupakan kategori 

yang harus ada dalam.... 

a. Labeling 

b. Tiketing  

c. Fusing 

d. Finishing 

20. Kode produksi, ukuran/ size, jumlah, bagian jenis pekerjan yang akan 

dilakukan pada saat produksi sampai finishing merupakan kategori yang 

harus ada pada... 

a. Tiketing 

b. Labeling 

c. Fusing 

d. Finishing 

21. Teknik pemasangan tiket dan label yang tepat secara industri adalah, 

kecuali... 

a. Mengumpulkan semua tiket dan label yang diperlukan untuk melengkapi 

ikatan. 

b. Memeriksa jenis dan jumlah yang benar dari lembaran komponen sesuai 

dengan lembar kerja. 



202 
 

 
 

c. Memeriksa lembaran yang rusak dan tanpa perbaikan 

d. Mencatat pekerjaan yang telah selesai. 

22. Sebutkan salah satu teknik dalam tiketing Pembuatan Busana Industri, 

kecuali....  

a. Mengumpulkan lembaran komponen yang akan diikat. 

b. Menghitung jenis dan jumlah yang benar dari lembaran komponen sesuai 

dengan lembar kerja. 

c. Menambahkan tiket identifikasi pekerjaan pada bagian luar ikatan 

d. Mengumpulkan semua tiket dan label yang diperlukan untuk melengkapi 

ikatan 

23. Teknik mengikat komponen busana rumah secara industri disebut juga 

dengan istilah .... 

a. Bundling 

b. Spreading 

c. Sewing 

d. Fusing 

24. Apakah kegiatan lanjutan yang dilakukan setelah komponen busana selesai 

melalui proses cutting? 

a. Sewing 

b. Speading 

c. Fusing  

d. Finishing  

25. Perhatikan gambar disamping ! 

                        Merupakan bahan......dalam busana. 

 

a. Pelengkap 

b. Penguat 

c. Penunjang 

d. Hiasan 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-gGMRsmYLvnk/TwHON4TSAYI/AAAAAAAAAGE/hmeo1YKHZ3k/s1600/T112-M.jpg
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26. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

Jenis gambar diatas, merupakan jenis sepatu ritsluting yang tepat digunakan 

untuk menjahit ritsluting jenis apa?  

a. Ritsluting biasa 

b. Ritsluting jepang 

c. Ritsluring cina 

d. Ritsluting jaket 

27. Jenis ritsleting yang digunakan untuk didalam air bertekanan yang biasanya 

digunakan oleh penyelam atau keperluan lain yang dibawah tekanan air 

merupakan fungsi dari ritsleting jenis apa? 

a. Water proof zipper 

b. Fine proof zipper 

c. Invisible zipper 

d. Metal zipper 

28. Cara menjahit ritsluiting secara industri adalah sebagai berikut, kecuali.. 

a.Jahit belahan ritsluiting sampai batas panjang ritsluiting 

a. Jelujur ritsluiting pada batas garis raderan untuk belahan ritsluiting kanan 

kiri ritsluting 

b. Jelujur jahit ritsluiting pada garis raderan 

c. Jahit ritsluting bagian kanan saja 

29. Salah satu jenis tusuk yang dapat membantu pada proses pemasangan 

ritsluting adalah.. 

a. Tusuk feston 

b. Tusuk jelujur 

c. Tusuk flanel 

d. Tusuk silang 
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30. Sebutkan kategori penggolongan saku ! 

a. Saku dalam dan saku luar 

b. Saku tempel dan daku dalam 

c. Saku dalam dan saku samping 

d. Saku samping dan saku belakang 

31. Teknik menjahit saku pada busana salah satunya menggunakan bantukan 

tusuk jelujur, adalah.. 

a. Tusuk feston 

b. Tusuk flanel 

c. Tusuk holbien 

d. Tusuk silang 

32. Hal yang harus diperhatikan dalam  menjahit komponen saku, kecuali... 

a. Mengecek detail mengenai bahan yang akan digunakan 

b. Memperhatikan planning shcedule 

c. Penyelesaian mesin 

d. Mengabaikan keselamatan kerja 

33. Kriteria menjahit saku dibawah yang tepat dibawah  ini adalah... 

a. Menjahit bentuk saku tepat pada garis pola 

b. Menjahit bentuk saku tepat pada garis  

c. Menjahit bentuk saku setelah dijelujur 

d. Menkajit bentuk saku di semat dahulu 

34. Merupakan penggabungan komponen bagian sisi celana wanita, bagaimana 

penggunaan jarum pentul yang tepat dalam membantu proses menjahit?  

a. Tidak perlu menggunakan jarum 

b. Kepala jarum diatas 

c. Ujung jarum arah vertikal  

d. Ujung jarum arah horisontal 

35. Proses memipihkan kampuh, berupa setikan tunggal atau ganda, disebut.. 

a. Jahit tindas 

b. Sambung jahit 

c. Jahit mesin 
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d. Jahit manual 

36. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk hasil produk yang berkualitas 

tentunya sesuai dengan mutu jahitan?, kecuali..  

a. Mengikuti prosedur-prosedur menjahit 

b. Mengikuti SOP dalam bekerja 

c. Mentaati peraturan teman yang berpengalaman 

d. Mennjalankan K3 di dalam maupun diluar ruangan 

37. Istilah ban pinggang dalam bahasa (Inggris) adalah.. 

a. Waisband 

b. Waistbend 

c. Waisthband 

d. Waistband 

38. Untuk mengapit garis pinggang sehingga celana terkesan lebih ramping dan 

nyaman ketika dikenakan merupakan ......dari ban pinggan 

a. Pengertian 

b. Fungsi 

c. Manfaat 

d. Ciri –ciri 

39. Melakukan penyelesaian akhir busana rumah secara industri dengan cara 

mengesum ujung bagian bawah menggunakan tusuk.... 

a. Tusuk flanel 

b. Tusuk feston 

c. Tusuk holbien 

d. Tusuk silang 

40. Rancangan kemasan harus disesuaikan dengan bentuk produk dan tampilan 

yang diinginkan seperti untuk kemasan pakaian. Bentuk kemasan yang tepat 

adalah... 

a. Kemasan plastik atau kemasan kotak 

b. Kemasan segitiga  

c. Kemasan praktis 

d. a, b, c benar 



206 
 

 
 

41. Melakukan penyelesaian akhir busana rumah secara industri dengan cara 

mengesum ujung bagian bawah menggunakan tusuk.... 

a. Tusuk flanel 

b. Tusuk feston 

c. Tusuk holbien 

d. Tusuk silang 

42. Bagaimana cara menghitung harga jual celana wanita secara industri ? 

a. Harga Jual = harga Bersih + Keuntungan + upah. 

b. Harga jual = harga bahan pokok + keuntungan 

c. Harga jual = harga bersih + upah 

d. Harga jual = harga bahan pokok + keuntungan + harga kebutuhan listrik. 
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SOAL ASPEK PSIKOMOTORIK 

MATA PELAJARAN PEMBUATAN BUSANA INDUSTRI 

 

Mata Pelajaran  : Pembuatan Busana Industri 

Materi    : Pembuatan Celana Wanita 

Jurusan   : Tata Busana Butik 

 

3. Siapkan alat dan bahan pembuatan celana wanita ! 

4. Buatlah celana wanita secara industri sesuai dengan desain dan teknik 

menjahit yang tepat ! 
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          Lampiran 12 

Hasil analisis penilaian sikap 
              

Kode 

siswa 

pertemuan 1 pertemuan 2 pertemuan 3 pertemuan 4  ∑ 

skor 

skor 

akhir  
Kriteria 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

A-01 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 66 83 B 

A-02 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61 76 B 

A-03 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 70 88 B 

A-04 4 4 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 62 78 B 

A-05 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 68 85 B 

A-06 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 68 85 B 

A-07 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 65 81 B 

A-08 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 69 86 B 

A-09 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 71 89 SB 

A-10 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 64 80 B 

A-11 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 68 85 B 

A-12 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 67 84 B 

A-13 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 65 81 B 

A-14 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 73 91 SB 

A-15 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 65 81 B 

A-16 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 66 83 B 

A-17 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 64 80 B 



209 

 

 
 

A-18 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 59 74 C 

A-19 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 75 94 SB 

A-20 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 59 74 C 

A-21 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 74 C 

A-22 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 64 80 B 

A-23 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 62 78 B 

A-24 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 67 84 B 

A-25 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 4 4 61 76 B 

A-26 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 66 83 B 

A-27 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 64 80 B 

A-28 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 65 81 B 

A-29 4 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 64 80 B 

A-30 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 65 81 B 

A-31 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 67 84 B 

A-32 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 64 80 B 

A-33 4 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 69 86 B 

A-34 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 69 86 B 

A-35 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 61 76 B 

Total  521 582 587 602 

   skor 

akhir  74,43 83,14 83,86 86,00 
   Kriteria C B B B 
   Mean 81,86 
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Kriteria B 
   

                        Kriteria Jumlah 
                     SB 3 
                     B 29 
    

  
               C 3 

                   K 0 
                   Jumlah 35 
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Hasil penilaian observasi (psikomotor) 

No Kode   

Persiapan 

kerja 
Proses 

Sikap 

kerja 
Hasil kerja 

∑ skor 
Skor 

total  
Kriteria 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 2 3 4 

1 A-01 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 73 87 B 

2 A-02 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 79 B 

3 A-03 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 76 90 SB 

4 A-04 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 66 79 B 

5 A-05 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 76 90 SB 

6 A-06 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 75 89 SB 

7 A-07 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 70 83 B 

8 A-08 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 69 82 B 

9 A-09 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 79 B 

10 A-10 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 67 80 B 

11 A-11 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 76 90 SB 

12 A-12 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 69 82 B 

13 A-13 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 66 79 B 

14 A-14 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 76 90 SB 

15 A-15 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 74 88 SB 

16 A-16 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 74 88 SB 

17 A-17 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 79 B 

18 A-18 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 79 B 

19 A-19 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 76 90 SB 

20 A-20 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 72 86 B 
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21 A-21 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 70 83 B 

22 A-22 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 67 80 B 

23 A-23 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 70 83 B 

24 A-24 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 72 86 B 

25 A-25 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 76 B 

26 A-26 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 74 88 SB 

27 A-27 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 67 80 B 

28 A-28 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 76 90 SB 

29 A-29 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 76 90 SB 

30 A-30 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 76 90 SB 

31 A-31 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 74 88 SB 

32 A-32 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 76 90 SB 

33 A-33 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 76 90 SB 

34 A-34 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 74 88 SB 

35 A-35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 64 76 B 

Total 228 1452 350 471 

   skor total 80,36 86,25 82,62 83,21 

   Kriteria B B B B 

   
Mean  83,11 

   
riteria B 

   

                          

                          

Kriteria Jumlah 
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SB 16 

                       B 19 

                       C 0 

                       K 0 

                       Jumlah 35 
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    no Kode Nilai  
∑ skor Mean 

  Siswa Afektif Kognitif Psikomotorik 

1 A-1 83 81 87 251 84 

2 A-2 76 86 79 241 80 

3 A-3 88 88 90 266 89 

4 A-4 78 83 79 240 80 

5 A-5 85 76 90 251 84 

6 A-6 85 83 89 257 86 

7 A-7 81 81 83 245 82 

8 A-8 86 90 82 258 86 

9 A-9 89 79 79 247 82 

10 A-10 80 86 80 246 82 

11 A-11 85 88 90 263 88 

12 A-12 84 81 82 247 82 

13 A-13 81 86 79 246 82 

14 A-14 91 83 90 264 88 

15 A-15 81 76 88 245 82 

16 A-16 83 76 88 247 82 

17 A-17 80 88 79 247 82 

18 A-18 74 81 79 234 78 

19 A-19 94 83 90 267 89 

20 A-20 74 86 86 246 82 

21 A-21 74 93 78 245 82 

22 A-22 80 86 80 246 82 

23 A-23 78 90 83 251 84 

24 A-24 84 83 86 253 84 

25 A-25 76 88 76 240 80 

26 A-26 83 88 88 259 86 

27 A-27 80 86 80 246 82 

28 A-28 81 79 90 250 83 

29 A-29 80 76 90 246 82 

30 A-30 81 93 90 264 88 

31 A-31 84 81 88 253 84 

32 A-32 80 81 90 251 84 

33 A-33 86 88 90 264 88 

34 A-34 86 79 88 253 84 

35 A-35 76 82 76 234 78 

Hasil belajar siswa  
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DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTEST SISWA 

      

Nomor Pretest Posttest  posttest pretest 

1 80 84 164 6400 7056 

2 78 80 158 6084 6400 

3 78 89 167 6084 7921 

4 78 80 158 6084 6417,612 

5 78 84 162 6084 7056 

6 82 86 168 6724 7396 

7 80 82 162 6400 6724 

8 86 86 172 7396 7396 

9 80 82 162 6400 6724 

10 82 82 164 6724 6724 

11 86 88 174 7396 7744 

12 82 82 164 6724 6724 

13 80 82 162 6400 6708,156 

14 86 88 174 7396 7763,372 

15 80 82 162 6400 6724 

16 80 82 162 6400 6724 

17 80 82 162 6400 6724 

18 78 78 156 6084 6084 

19 82 89 171 6724 7940,592 

20 80 82 162 6400 6708,156 

21 82 82 164 6724 6724 

22 84 82 166 7056 6724 

23 84 84 168 7056 7056 

24 78 84 162 6084 7056 

25 76 80 156 5776 6400 

26 78 86 164 6084 7396 

27 78 82 160 6084 6724 

28 76 84 160 5776 7056 

29 76 82 158 5776 6724 

30 78 88 166 6084 7744 

31 76 84 160 5776 7056 

32 76 84 160 5776 7056 

33 78 88 166 6084 7744 

34 76 84 160 5776 7056 

35 76 78 154 5776 6084 

  

  
 

  
 

 2788 2922 5710,14 222392 244258,9 

X 79,66 83,49 163,15 
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ni 35 35 70 
  

 ni - 1  34 34 69 
  

Si2 9,06 8,55 23,40 
  

(ni-1) Si
2
 307,89 290,81 1614,94 

  
Log Si

2
 0,96 0,93 1,37 

  
(ni-1) Log Si

2
 32,53 31,69 94,48 

  
Si 3,01 2,92 4,84 

  
Nilai Maks. 86,00 89,11 174,11 

  
Nilai Min. 76,00 78,00 154 

  
Rentang 10 11,11 20,11 

  
Simpangan baku 3,01 2,92   
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Lampiran 13 

UJI NORMALITAS DATA HASIL BELAJAR (PRE) 

          
 

           

1) H0 : Data berdistribusi normal 

    

 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

    
2) α : 

5

%     

3) Statistik Uji 
   

 
 

 

 

  

         

           
4) Komputasi 

        
 

Nilai Maksimal = 86 Panjang Kelas = 3 

 

 

Nilai Minimal = 76 Rerata Kelompok = 79,66 

 

 

Rentang 
 

= 10 Simpangan Baku = 3,01 

 

 

Banyak Kelas = 4 n = 35 

 

 
          

 
Kelas Interval 

Batas 

Bawah 

Z 

untuk 
Peluang Luas 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

 

Kelas 
Batas 

Bawah 
Untuk Z Untuk Z Ei 

 

75 - 77 74,5 -1,71 0,04 0,19 6,76 7 0,01 

 

78 - 80 77,5 -0,72 0,24 0,37 13,07 18 1,86 

 

81 - 83 80,5 0,28 0,61 0,29 10,12 5 2,59 

 

84 - 86 83,5 1,28 0,90 0,09 3,13 5 1,11 

 

              c² = 5,57 

         

35 

 

  

c
2
 (1-

)(k-3)  
7,81 

    

  

 

c
2
 hitung  

5,57 
      

 

 

 

 

 

 

 

( )
å
=


=c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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UJI NORMALITAS DATA HASIL  BELAJAR (POST) 

          
 

          
 

1) H0 : 
Data berdistribusi 

normal      

 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 
    

2) α : 5% 
  

     
3) Statistik Uji 

     
 

  
     

    

 

           
4) Komputasi 

      
 

 

Nilai Maksimal = 89 Panjang Kelas = 4 

 

 

Nilai Minimal = 78 Rerata Kelompok = 83,49 

 

 

Rentang 
 

= 11 Simpangan Baku = 2,92 

 

 

Banyak Kelas = 4 n = 35 

 

 
          

 Kelas Interval 

Batas 

Bawah 
Z untuk Peluang Luas 

Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 

Kelas 
Batas 

Bawah 

Untuk 

Z 
Untuk Z Ei 

 

75 - 78 74,5 -3,08 0,00 0,04 1,49 2 0,17 

 

79 - 82 78,5 -1,71 0,04 0,32 11,32 16 1,93 

 

83 - 86 82,5 -0,34 0,37 0,48 16,85 11 2,03 

 

87 - 90 86,5 1,03 0,85 0,14 5,01 6 0,20 

 

              c² = 4,33 

         

35 

 

  

c
2
 (1-

)(k-3)  
7,81 

    

  

 

c
2
 hitung  4,33 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

( )
å
=


=c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Analisis uji homogenitas  

No Kode Pretest Posttest X² Y² XY 

1 A-1 80 84 6400 7056 6720 

2 A-2 78 80 6084 6400 6240 

3 A-3 78 89 6084 7921 6942 

4 A-4 78 80 6084 6418 6248,58 

5 A-5 78 84 6084 7056 6552 

6 A-6 82 86 6724 7396 7052 

7 A-7 80 82 6400 6724 6560 

8 A-8 86 86 7396 7396 7396 

9 A-9 80 82 6400 6724 6560 

10 A-10 82 82 6724 6724 6724 

11 A-11 86 88 7396 7744 7568 

12 A-12 82 82 6724 6724 6724 

13 A-13 80 82 6400 6708 6552,27 

14 A-14 86 88 7396 7763 7577,46 

15 A-15 80 82 6400 6724 6560 

16 A-16 80 82 6400 6724 6560 

17 A-17 80 82 6400 6724 6560 

18 A-18 78 78 6084 6084 6084 

19 A-19 82 89 6724 7941 7307,02 

20 A-20 80 82 6400 6708 6552,27 

21 A-21 82 82 6724 6724 6724 

22 A-22 84 82 7056 6724 6888 

23 A-23 84 84 7056 7056 7056 

24 A-24 78 84 6084 7056 6552 

25 A-25 76 80 5776 6400 6080 

26 A-26 78 86 6084 7396 6708 

27 A-27 78 82 6084 6724 6396 

28 A-28 76 84 5776 7056 6384 

29 A-29 76 82 5776 6724 6232 

30 A-30 78 88 6084 7744 6864 

31 A-31 76 84 5776 7056 6384 

32 A-32 76 84 5776 7056 6384 

33 A-33 78 88 6084 7744 6864 

34 A-34 76 84 5776 7056 6384 

35 A-35 76 78 5776 6084 5928 

Jumlah 2788 2922 222392 244259 232868 
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Ratarata (%) 79,66 83,49 

   Varians 9,06 8,55 

   Standar deviasi 3,01 2,92 

   Maksimal 86 89 

   Minimal 76 78 

   t hitung 0,36 

   t tabel 2,03 
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PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS 

Rumus homogenitas varians dua buah sampel berkorelasi dengan uji t 

t = 
|  

2   
2| 

        
1− 12² 

  

 

  
  = varians pretest  

  
  = varians posttest  

r12
² 

= koefesien korelasi antara pretest dan posttest 

db = (n-2), n adalah pasangan pretest-posttest 

Kriteria pengujian terima Ho jika t
hitung  ≤ ttabel 

yang berarti Ho diterima 

atau data berasal dari varians yang sama atau homogen. 

t
tabel 

pada  taraf signifikansi 5% dengan db =  n – 2, db= 35 – 2 = 33  adalah  2,035 

rumus koefisien korelasi antara pretest posttest sebagai berikut: 

( )( )

( )  ( ) å åå å

å åå


=
2222

 - 

YYNXXN

YXXYN
rxy

 

)8538084244259.35(7772944)222392.35(

)2922)(2788(232868.35




=xyr  

)85380848549065( 7772944)-7783720(

81465368150380




=xyr

 

118331256

3844
=xyr  

02,10878

3844
=xyr  = 0,353 
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Perhitungan uji homogenitas  

  t = 
|  

2   
2| 

        
1− 12² 

  

 

t = 
|            | 

        
1− 12² 

  

 

t = 
    

               1−  3 3
 

33

 

t = 
    

       
     

 

t= 0,355 

t = 0,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji homogenitas : 

t hitung  = 0,36 < t tabel  = 2, 032 yang berarti bahwa data bersifat homogen. 
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ANALISIS HIPOTESIS HASIL BELAJAR SISWA  

 

No Kode Pre Post D (post-pre) MD 
d          

(D-MD) 
d^2 

1 A-1 80 84 4 3,83 0,17 0,03 

2 A-2 78 80 2 3,83 -1,83 3,35 

3 A-3 78 89 11 3,83 7,17 51,41 

4 A-4 78 80 2 3,83 -1,72 2,96 

5 A-5 78 84 6 3,83 2,17 4,71 

6 A-6 82 86 4 3,83 0,17 0,03 

7 A-7 80 82 2 3,83 -1,83 3,35 

8 A-8 86 86 0 3,83 -3,83 14,67 

9 A-9 80 82 2 3,83 -1,83 3,35 

10 A-10 82 82 0 3,83 -3,83 14,67 

11 A-11 86 88 2 3,83 -1,83 3,35 

12 A-12 82 82 0 3,83 -3,83 14,67 

13 A-13 80 82 2 3,83 -1,93 3,72 

14 A-14 86 88 2 3,83 -1,72 2,96 

15 A-15 80 82 2 3,83 -1,83 3,35 

16 A-16 80 82 2 3,83 -1,83 3,35 

17 A-17 80 82 2 3,83 -1,83 3,35 

18 A-18 78 78 0 3,83 -3,83 14,67 

19 A-19 82 89 7 3,83 3,28 10,76 

20 A-20 80 82 2 3,83 -1,93 3,72 

21 A-21 82 82 0 3,83 -3,83 14,67 

22 A-22 84 82 -2 3,83 -5,83 33,99 

23 A-23 84 84 0 3,83 -3,83 14,67 

24 A-24 78 84 6 3,83 2,17 4,71 

25 A-25 76 80 4 3,83 0,17 0,03 

26 A-26 78 86 8 3,83 4,17 17,39 

27 A-27 78 82 4 3,83 0,17 0,03 

28 A-28 76 84 8 3,83 4,17 17,39 

29 A-29 76 82 6 3,83 2,17 4,71 

30 A-30 78 88 10 3,83 6,17 38,07 

31 A-31 76 84 8 3,83 4,17 17,39 

32 A-32 76 84 8 3,83 4,17 17,39 

33 A-33 78 88 10 3,83 6,17 38,07 

34 A-34 76 84 8 3,83 4,17 17,39 

35 A-35 76 78 2 3,83 -1,83 3,35 
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Jumlah 2788 2922,14 134,137     401,65 

Ratarata 

(%) 79,66 83,49         

t hitung 6,60           

t tabel 2,03           
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PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS 

Rumus uji hipotesis hasil eksperimen dengan  desain :one group pretest postest 

design.  

𝑡   
  

 
    

   −   

 

Keterangan:  

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

X
2
d :Jumlah kuadrat deviasi  

N :Banyaknya subjek 

d.b : ditentukan dengan N-1 

            selisih (nilai post-nilai pre) 

 t pada tabel (α = 0,05) taraf signifikansi 5% dk 34 diperoleh  2,032.  

Berikut perhitungan uji hipotesis : 

Rumus mencari     
  

 
  , dengan                   nilai post-nilai pre 

                 = 
   

  
 

                 = 3,83 

Perhitungan 

 𝑡   
  

 
  2 

   −1 

 

𝑡   
    

 
      

     −   
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𝑡   
    

       
    

 

  𝑡  
    

     
  

𝑡       

Hasil menunjukan bahwa thitung > ttabel yaitu 6,6 > 2,032, dapat 

disimpulkan bahwa ada efektifitas penggunaan buku kerja untuk 

meningkatkan hasil belajar Pembuatan Busana Industri .  
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ANALISIS UJI GAIN  

Rata-rata kelas eksperimen 

  Pretest 79,66 
 

 Posttest 83,49 
 

 

     
 

 Kriteria Uji (g) 

: 
g ˃ 0.7 (tinggi) 

 

  

   

 0.3 < g < 0.7 
(sedang)  

  

   

g < 0.3 (rendah) 
 

  

       Kelas 

Penelitian 

    

  

(g) = ( S post ) 
 

-  
( S pre ) 

    

100% - ( S pre ) 

   

= 83,49 - 79,66 

   
 

100 - 79,66 

   

= 0,188  (rendah) 

   
   

Hasil perhitungan uji gain  sebesar 0,188  yang termasuk dalam 

kriteria sedang, sedangkan jika dihitung dalam bentuk persen didapatkan 

hasil sebesar 18,8 

No Testee Pretes Postes g Kriteria 

1 A-01 80 84 0,20 Rendah 

2 A-02 78 80 0,09 Rendah 

3 A-03 78 89 0,50 Sedang 

4 A-04 78 80 0,10 Rendah 

5 A-05 78 84 0,27 Rendah 

6 A-06 82 86 0,22 Rendah 

7 A-07 80 82 0,10 Rendah 

8 A-08 86 86 0,00 Rendah 

9 A-09 80 82 0,10 Rendah 

10 A-10 82 82 0,00 Rendah 

11 A-11 86 88 0,14 Rendah 

12 A-12 82 82 0,00 Rendah 

13 A-13 80 82 0,10 Rendah 

14 A-14 86 88 0,15 Rendah 

15 A-15 80 82 0,10 Rendah 
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16 A-16 80 82 0,10 Rendah 

17 A-17 80 82 0,10 Rendah 

18 A-18 78 78 0,00 Rendah 

19 A-19 82 89 0,40 Sedang 

20 A-20 80 82 0,10 Rendah 

21 A-21 82 82 0,00 Rendah 

22 A-22 84 82 -0,13 Rendah 

23 A-23 84 84 0,00 Rendah 

24 A-24 78 84 0,27 Rendah 

25 A-25 76 80 0,17 Rendah 

26 A-26 78 86 0,36 Sedang 

27 A-27 78 82 0,18 Rendah 

28 A-28 76 84 0,33 Sedang 

29 A-29 76 82 0,25 Rendah 

30 A-30 78 88 0,45 Sedang 

31 A-31 76 84 0,33 Sedang 

32 A-32 76 84 0,33 Sedang 

33 A-33 78 88 0,45 Sedang 

34 A-34 76 84 0,33 Sedang 

35 A-35 76 78 0,08 Rendah 

Jumlah 2788 2922 6,20   

Mean 79,66 83,49 Tinggi 0 

S
2
 9,06 8,55 Sedang 9 

S 3,01 2,92 Rendah 26 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Gambar siswa  saat mengerjakan soal pretest 

 

 
Gambar siswa  saat mengerjakan soal protest 
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Gambar buku kerja siswa 

 

     
Gambar Siswa saat mengerjakaan buku kerja 
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    Gambar marker layout siswa 

 

 
Gambar siswa sedang cutting  

 
Gambar siswa dalam memberi tanda jahitan 
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Gambar siswa menjahit celana 

 
Gambar siswa saat penyetrikaan 

 
Gambar siswa saat pengemasan celana wanita 
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Lampiran 16.  Hasil buku kerja siswa 
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