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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 ttest. 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.
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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

1

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
penelitian ini merupakan

slack. Celana wanita yang dimaksud dalam

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

3

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.

