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ABSTRAK 

Jeni Anggraeni. 2016. Keefektifan Media Model Kerja Pada Hasil Belajar 

Menjahit Blus Mata Pelajaran Busana Industri di SMK AL-Huda Bumiayu. 

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

Busana, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Pemerintah mengusahakan dan memperbaharui sistem pendidikan nasional 

dibidang pengetahuan dan teknologi, tolok ukur kualitas sumber daya manusia 

adalah tingkat pendidikan, maka diperlukan lembaga pendidikan yang berkualitas. 

Kualitas pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan dalam 

belajar.Prestasi belajar siswa yang menurun, media pembelajaran yang diberikan 

guru kurang inovatif, dan proses pembelajaran yang konvensional di SMK AL-

Huda Bumiayu kelas XI Busana Butik membuktikan bahwa diperlukan media 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Media Model kerja memudahkan 

penyampaian pesan dalam bentuk ringkasan visual suatu tahapan, perkembangan 

atau berupa gambar yang dapat memperjelas suatu konsep. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui validitas media dan besarnya keefektifan Media 

model kerja pada mata pelajaran Busana Industri pada materi menjahit blus di 

SMK AL-Huda Bumiayu.  

 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain One Group Pretest–

Posttest. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen, dengan 

populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Busana Butik SMK AL-Huda 

Bumiayu, terdiri dari satu kelas yang berjumlah 24 siswa. Teknik pengambilan 

sampel adalah total sampling sebagai kelas penelitian, yang akan diberikan 

pembelajaran menggunakan media model kerja dalam pembuatan blus. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode test, observasi (lembar 

pengamatan) dan dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakant-test. Hasil 

belajar siswa menggunakan analisis gain score.   

 

Hasil Penelitian menunjukkan t hitung  7,51lebih besar dari pada t tabel 

 2,07, tersebut menunjukan adanya keefektifan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu 

ada keefektifan penggunaan media model kerja untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa menjahit blus pada Mata Pelajaran Busana Industri, dan besarnya 

keefektifan media model kerja dengan indeks normalized gain sebesar 0,40 

tergolong kategori sedang. Saran yang dapat ajukan yaitu guru harus lebih teliti 

dan aktif memberikan pengarahan kepada siswa, supaya siswa dapat lebih paham 

dengan materi, gunakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa lebih aktif  

di dalam kelas, memperbaiki ukuran huruf dan tingkat keterbacaannya, membuat 

media yang dapat bertahan lebih lama dengan melihat bahan pembuatan media, 

dan guru dapat menggunakan media model kerja selain pada Mata Pelajaran 

Pembuatan Busana Industri, misalnya mata pelajaran Teknologi Busana. 

Kata kunci : Media Model Kerja, Hasil belajar, Pembuatan Busana Industri, 

Menjahit Blus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan 

masyarakat dan pembangunan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia. 

Pemerintah melakukan berbagai usaha agar seluruh rakyat indonesia memiliki 

pendidikan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan norma-norma pancasila 

(UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1). Pemerintah mengusahakan dan 

memperbaharui sistem pendidikan nasional dibidang pengetahuan dan teknologi 

serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan bangsa 

(Tujuan UUD RI 1945). Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada 

diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya 

interaksi antara seseorang dengan lingkungannya (Arsyad A, 2009: 1). 

 Kegiatan belajar mengajar yang diminati masyarakat Indonesia adalah 

melalui sekolah.Undang-undang No.20 tahun 2003 pada Bab VI menyatakan 

bahwa, “Negara Indonesia membagi jenjang pendidikan menjadi tiga yaitu 

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi”. 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 pada Bab VI pasal 18 menjelaskan 

mengenai pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan 

umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu jenis lembaga 

pendidikan formal sebagai akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi. SMK 

bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai keterampilan tertentu 

untuk memasuki lapangan kerja dan sekaligus memberikan bekal untuk 

melanjutkan pendidikan kejuruan yang lebih tinggi (UU No.20 tahun 2003 pasal 

3). 

Pendidikan Kejuruan adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional 

yang mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan mengadakan hubungan timbal balik.Kemampuan secara kreatif dan 

produktif dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi serta 

memiliki pengetahuan dan keterampilan kejuruan yang sesuai dengan persyaratan 

berbagai lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja. (UU No.20 tahun 2003 

pasal 15). 

SMK AL-Huda Bumiayu merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan 

kelompok pariwisata bertempat di Jalan K.H Nasucha No.56 Bumiayu, Brebes 

yang dirikan pada tahun 2004. Kompetensi Keahlian di SMK Al-Huda Bumiayu 

adalah Teknik Sepeda Motor yang saat ini belum terakreditasi. Teknik Komputer 

dan Jaringan dengan akreditasi C, serta Busana Butik terakreditasi B. Kegiatan 

belajar mengajar terlaksana setiap hari senin sampai sabtu. Kegiatan dimulai 

pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai. 

Tujuan dari kompetensi keahlian Busana Butik yaitu siswa diharapkan 

memiliki bekal keterampilan dalam proses membuat pola dan produksi busana. 

Mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa kelas XI program Busana 
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Butikadalah Busana Industri, Pembuatan Pola-Pola, Desain Busana, Pemilihan 

Bahan Tekstil, Menghias Busana, Kewirausahaan, dan mata pelajaran umum 

lainnya. 

Busana Industri yang merupakan salah satu mata pelajaran dalam program 

Busana Butik bertujuan melatih siswa supaya lebih terampil dalam menjahit, 

sehingga menghasilkan siswa-siswi yang mampu memenuhi kebutuhan industri. 

Mata pelajaran Busana Industri mempunyai materi yang harus dikuasai siswa 

salah satunya menjahit blus. 

Menjahit Blus pada Busana industri memiliki teknik penyelesaian yang 

sederhana karena digunakan untuk produksi massal dengan waktu yang 

ditentukan /target. Busana Industri berbeda dengan Busana Butik, dalam Busana 

Industri teknik penyelesaian yang digunakan sederhana tetapi kualitas produk 

harus baik,dan setiap orang harus benar-benar menguasai prosedur menjahit pada 

bagian-bagian yang ada dalam proses menjahit blus, misalnya bagian kerah harus 

jelas teknik menjahitnya. Hal tersebut yang menjadi alasanpeneliti perlu diadakan 

media yang dapat membantu memperlihatkan langkah-langkah menjahit blus yang 

benar dan detail.  

Media harus mampu mewakili penjelasan guru sehingga peserta didik bisa 

belajar secara mandiri. Media pembelajaran tersebut juga harus dilengkapi dengan 

contoh yang sebenarnya sehingga lebih menarik perhatian dan mempermudah 

peserta didik dalam praktek menjahit blus. 

Hasil wawancara dengan guru Tata Busana menyatakan bahwa, siswi di SMK 

Al-Huda Bumiayu masih merasa kesulitan pada waktu proses menjahit. Siswa 
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sering lupa dengan materi yang sudah disampaikan guru, sehingga berdampak 

pada hasil belajar siswa.  

Nilai minimal yang digunakan SMK AL-Huda Bumiayu pelajaran Busana 

Industri adalah 7,50. Data yang diperoleh dari guru mata pelajaran Busana 

Industri yaitu siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada 

tahun 2013 terdapat 60%,jadi 40% belum memenuhi KKM. Tahun 2014 adalah 

48%, jadi 52% siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Menurunnya hasil belajar siswa diduga karena pemilihan media pembelajaran 

yang diberikan masih kurang menarik perhatian siswa. Hasil belajar yang 

menurun tersebut menjadi salah satu alasan untuk melakukan penelitian. 

Pengamatan yang dilakukan di SMK AL-Huda Bumiayu kelas XI Busana 

Butik berdasarkan fasilitas yang terdapat pada ruang praktik Busana Butik yang 

berukuran 9 X 6 Meter persegi, terdapat meja potong, almari penyimpanan kain, 

ruang ganti dan ruang setrika pada bagian belakang kelas. Bagian depan terdapat 

papan tulis whiteboard satu buah, mesin jahit manual berjumlah 20 buah dan 27 

kursi, tetapi mesin jahit yang berfungsi hanya 15 buah. Siswa harus bergantian 

ketika menjahit sehingga membuat siswa malas mengerjakan praktik menjahit di 

sekolah, sarana dan prasarana diduga sebagai penyebab menurunnya hasil belajar 

siswa. 

Pengamatan pada waktu kegiatan belajar mengajar, guru menyampaikan 

materi pelajaran kurang inovatif yaitu secara klasikal dengan metode ceramah, 

demonstrasi, pemberian tugas, latihan, dan kegiatan tanya jawab, hal ini 
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cenderung membuat siswa menjadi pasif dalam menerima pelajaran Busana 

Industri.  

Media pembelajaran yang digunakan di SMK AL-Huda Bumiayu masih 

konvensional yaitu papan tulis, dan buku pelajaran. Observasi lapangan yang telah 

dilakukan pada bulan Februari 2015 ada dampak yang terjadi dari kekurangan 

media pembelajaran berdasarkan pengamatan peneliti yaitu siswa kurang 

perhatian terhadap mata pelajaran Busana Industri karena media kurang 

bervariasi.  

Kustiawan (2012: 44) menyatakan bahwa, “Model adalah jenis media tiga 

dimensi yang dibuat sebagai media instruksional dalam rangka kegiatan belajar 

mengajar apabila benda yang sebenarnya terlalu kecil atau terlalu besar untuk 

diamati”.Pendapat Brown yang dikutip Anoraga (2014: 11), kerja merupakan 

penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang 

produktif. 

Media Model kerja adalah model suatu mesin yang dapat diperagakan gerakan 

bagian-bagiannya (Rohani, A, 1997:20). Penggunaan media pembelajaran dalam 

bentuk model kerja diharapkan dapat memudahkan penyampaian pesan dalam 

bentuk ringkasan visual suatu tahapan, perkembangan atau berupa gambar yang 

dapat memperjelas suatu konsep.  

 Media yang digunakan peneliti adalah media model kerja, yaitu media yang 

tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi 

panjang, lebar, dan tinggi/tebal. Media model kerja juga tidak menggunakan 

media proyeksi (gambar yang di sorotkan). Media tiga dimensi merupakan objek 
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sesungguhnya (real object) atau miniatur suatu objek, dan bukan foto, gambar 

atau lukisan. 

Latar belakang di atas sebagai alasan peneliti mengambil media model kerja 

sebagai media pendukung pembelajaran menjahit blus secara industri yang 

merupakan salah satu mata pelajaran program produktif yang diberikan kepada 

siswa kelas XI di SMK AL-Huda Bumiayu. Media yang terbatas diduga menjadi 

salah satu penyebab lemahnya mutu hasil belajar siswa, terutama pada pelajaran 

menjahit Blus secara Industri, maka perlu dilakukan penelitian denganjudul 

“Keefektifan Media ModelKerja Pada Hasil Belajar Menjahit Blus Mata Pelajaran 

Busana Industri di SMK Al-Huda Bumiayu”. 

1.2.Identifikasi Masalah 

1.2.1 Prestasi sebagian siswa dalam menjahit Blus yang mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) tahun 2013 ada 60% yang mencapai KKM. 

Tahun 2014 adalah 48%, jadi 52% peserta didik belum bisa memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

1.2.2 Sarana dan prasarana terbatas terutama mesin jahit yang menyebabkan 

siswa malas mengerjakan tugas di sekolah sehingga pembelajaran kurang 

optimal. 

1.2.3 Guru masih kurang inovatif dalam menggunakan media pembelajaran di 

dalam kelas sehingga siswa pasif dalam pembelajaran. 

1.2.4 Proses pembelajaran yang terjadi di SMK AL-HUDA Bumiayu masih 

konvensional terpusat pada klasikal dengan metode ceramah, demonstrasi, 
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pemberian tugas dan latihan, dan kegiatan tanya jawab belum 

menggunakan media yang menarik perhatian siswa. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan Media Model 

Kerja materi Menjahit Blus pada Mata Pelajaran Busana Industri di SMK AL-

Huda Bumiayu, yang mencakup komponen kelayakan/validasi media, 

pelaksanaan pembelajaran, serta keefektifan penggunaan media pembelajaran. 

Penelitian dibatasi pada masalah penggunaan media dan upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam menjahit blus. 

1.4.Rumusan Masalah 

1.4.1. Bagaimana validitas Media model kerjapada hasil belajar menjahit blus 

Mata Pelajaran Busana Industri di SMK AL-Huda Bumiayu? 

1.4.2. Bagaimana Keefektifan Media modelkerja pada hasil belajar menjahit blus 

Mata Pelajaran Busana Industri di SMK AL-Huda Bumiayu? 

1.5. Tujuan Penelitian 

1.4.3. Mengetahui validitas Media model kerja pada hasil belajar menjahit blus 

Mata Pelajaran Busana Industri di SMK AL-Huda Bumiayu. 

1.4.4. Mengetahui keefektifan Media model kerja pada hasil belajar menjahit 

blus Mata Pelajaran Busana Industri di SMK AL-Huda Bumiayu. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Kegunaan Teoritis 

1.6.1.1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu 

yang telah didapat selama kuliah, sehingga terciptanya wacana ilmiah. 
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1.6.1.2. Bagi penelitian lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang 

kajian yang sama. 

1.6.2. Kegunaan Praktis 

1.6.2.1. Bagi guru dan dosen bidang studi, dapat memberikan kontribusi tentang 

adanya pengoptimalan penggunaan media pembelajaran. 

1.6.2.2. Bagi siswa/mahasiswa, dapat meningkatkan motivasi belajar karena 

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan serta menambah 

pengetahuan tentang media yang sesuai dengan materi yang disampaikan 

untuk meningkatkan hasil belajar. 

1.7.Penegasan Istilah 

Tujuan peneliti memberikan penegasan pada beberapa istilah skripsi ini 

adalah untuk memperjelas dan memperkecil lingkup persoalan yang di teliti, 

penegasan istilah yang di maksud adalah sebagai berikut : 

1.7.1.  Keefektifan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2003, halaman 284 yang 

disusun oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan 

bahwa,  efektivitasmemiliki pengertian „keefektifan’. Keefektifan adalah „keadaan 

berpengaruh‟; „hal berkesan‟, „kemanjuran‟; „kemujaraban‟ (tt 

obat),„keberhasilan‟ (tt usaha, tindakan); „kemangkusan‟, „hal mulai berlakunya‟ 

tentang undang-undang, peraturan.  

Keefektifan adalah sarana dan prasarana yang harus dipenuhi untuk 

pencapaian sesuatu hal. Rohani, A (1997: 20) menyatakan bahwa Media Model 
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kerja adalah model suatu mesin yang dapat diperagakan gerakan bagian-

bagiannya. 

Mengacu dari pengertian tersebut, keefektifan media model kerja sebagai 

pelengkap pelajaran adalah tercapainya tujuan belajar sebagai akibat dari 

keberhasilan penggunaan model kerja dalam materi pembuatan menjahit blus. 

1.7.2. Media Model Kerja 

Kustiawan (2012: 44) menyatakan bahwa, “Model adalah jenis media tiga 

dimensi yang dibuat sebagai media instruksional dalam rangka kegiatan belajar 

mengajar apabila benda yang sebenarnya terlalu kecil atau terlalu besar untuk 

diamati”. Rohani, A (1997: 20) menyatakan bahwa Media Model kerja adalah 

model suatu mesin yang dapat diperagakan gerakan bagian-bagiannya.  

Pendapat Brown yang dikutip Anoraga (2014: 11), menyatakan bahwa,“kerja 

merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan 

yang produktif.” 

Media Model kerja yang digunakan untuk pembuatan Busana Industri yang di 

dalamnya terdapat persiapan menjahit blus, desain model, dan langkah-langkah 

kerja pembuatan blus serta hasil jadi blus. 

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 

belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikut proses belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan” (Purwanto, 2010: 54). Hasil belajar 
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merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya dapat juga diartikan sesuatu yang diperoleh dari kegiatan 

belajar. Hasil belajar yang dilihat dan dibandingkan adalah hasil belajar Menjahit 

Blus (tingkat rendah, sedang dan tinggi). Artinya hasil belajar dapat digambarkan 

sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas, peran, kemampuan 

mengintegrasikan pengetahuan (Kognitif), keterampilan (Psikomotorik), sikap 

(afektif). 

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah segala sesuatu 

yang dapat dihasilkan dalam melakukan kegiatan belajar. Penelitian ini adalah 

cerminan hasil belajar menjahit blus dimana hasil belajar tersebut dinyatakan 

dalam bentuk skor yang diperoleh siswa, yang telah mengikuti kegiatan belajar 

dan praktek menjahit blus.  

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang diperoleh dari 

membandingkan hasil belajar pada materi sebelumnya yaitu pembuatan 

rokdengan pembuatan blus wanita dari perlakuan setelah proses pembelajaran 

berlangsung yang berupa nilai pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

1.7.4.  Mata Pelajaran Busana Industri 

1.7.4.1. Menjahit Blus 

 Poerwadarminto (2012: 460) menyatakan bahwa, “menjahit merupakan 

melekatkan (melipat, mengelim, menyambung) dengan jarum dengan mesin jahit 

lebih cepat dapat dengan tangan”. Muliawan, Porrie (2003: 49) menyatakan 

bahwa , “Blus adalah pakaian yang menutupi badan bagian atas sampai dibawah 

pinggang, sedikit atau banyak”. 
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 Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri merupakan mata pelajaran 

yang ditempuh siswa kelas XI Jurusan Tata Busana. Pembuatan Busana Industri 

dalam penelitian ini salah satunya mengenai Menjahit Blus. Siswa membuat Blus 

dimulai dari membuat pola, spreading, cutting, memberi tanda jahitan, sewing dan 

finishing. Siswa membuat blus ukuran standar (M) dengan model menggunakan 

kerah shiller, lengan puncak, kupnat dibagian depan dan belakang, kancing depan 

dan panjang blus sampai bawah panggul. 

 Tujuan materi menjahit blus yaitu siswa diharapkan mampu membuat pola, 

menjahit blus serta mengidentifikasi mutu jahitan secara industri. Materi menjahit 

blus dilaksanakan 4 kali pertemuan, dan setiap pertemuan berdurasi 4 jam (45 

menit). 

1.7.5.   SMK AL-Huda Bumiayu 

  SMK AL-Huda Bumiayu adalah sekolah status swasta milik yayasan  

Showtatussu‟ada yang didirikan pada tahun 2004. SMK AL-Huda memiliki 3 

kompetensi kejuruan yaitu Teknik Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, 

serta Busana Butik. Busana Butik merupakan jurusan pertama yang didirikan. 

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 blus. Media model kerja disusun oleh  

guruuntuk menjelaskan langkah-langkah kerja menjahit blus sehingga siswa dapat 

mandiri dan cepat dalam menyelesaikan praktik menjahit blus. 
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Hasil belajar siswa berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun 

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

hasil posttestmateri menjahit blus. 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 menjahit blus, selanjutnya hasil belajar menjahit blus 

dibandingkan dengan hasil belajar materi sebelumnya/ kemampuan awal yaitu 

pembuatan rok.  




