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ABSTRAK 
 

Sri Harini. 2007, “FAKTOR-FAKTOR KESULITAN BELAJAR DALAM 
MENGIKUTI MATA PELAJARAN KETERAMPILAN TATA BUSANA 
DI SMP NEGERI 3 UNGARAN”. Skripsi, Jurusan Teknologi Jasa dan 
Produksi, Fakultas Teknik, Pembimbing I: Dra. Maonah Rachmadi,   
Pembimbing II: Dra. Hj. Marwiyah, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Kesulitan Belajar, Keterampilan Tata Busana 
 

Upaya peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan memasukkan mata pelajaran yang 
relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mata pelajaran keterampilan memiliki 
fungsi untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan sikap produktif, 
mandiri dan mengembangkan sikap menghargai  berbagai jenis  keterampilan atau 
pekerjaan dan hasil karya. Tujuan mata pelajaran keterampilan tata busana adalah 
: (1) mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan tata busana, agar 
dapat bekerja baik secara mandiri atau bekerja di dunia usaha dan dunia industri, 
(2) mendidik peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetensi dan 
mengembangkan sikap profesional, serta (3) membekali peserta didik dengan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal bagi yang berminat untuk 
melanjutkan pendidikan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat 
beberapa hal yang menyebabkan siswa merasa sulit mendapatkan hasil belajar 
yang optimal pada mata pelajaran keterampilan tata busana. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
Ungaran sejumlah 293 siswa, dengan sampel sejumlah 100 siswa. Variabel 
penelitian adalah kesulitan belajar siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, angket dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 
adalah teknik deskriptif persentase. Teknik sampling yang digunakan yaitu 
random. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan belajar dialami oleh siswa 
kelas VIIIB, VIIID, dan VIIIF, dengan rata-rata nilai keterampilan tata busana 
masing-masing 6,85; 6,94 dan 6,92. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar 
siswa antara lain faktor rendahnya minat yang dialami oleh 38% siswa, rendahnya 
bakat keterampilan tata busana sebanyak 51%, rendahnya motivasi yang dialami 
45% siswa, serta kondisi fasilitas praktek tata busana di sekolah yang masih 
kurang. Faktor kesehatan siswa, kemampuan kognitif siswa, dukungan orang tua 
dan kondisi masyarakat tidak menyebabkan kesulitan belajar siswa pada mata 
pelajaran keterampilan tata busana.  

Disarankan pihak sekolah dan guru untuk meningkatkan minat dan 
motivasi belajar siswa, misalnya dengan memperbaiki fasilitas belajar dan praktek 
siswa, serta menyelenggarakan pembelajaran tata busana yang menarik bagi 
siswa. Siswa hendaknya meningkatkan motivasi diri untuk mengikuti pelajaran 
tata busana sebagai upaya pengembangan bakat.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Kerangka dasar 

dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh 

pemerintah”.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Depdiknas, 2006: 3). Salah satu isi kebijakannya adalah tentang mata 

pelajaran muatan lokal dalam kurikulum disamping mata pelajaran lain, yang 

terdapat pada pasal 37 ayat 1 yang isinya ”Kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, 

bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan 
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budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan dan muatan 

lokal” . 

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang 

terdapat pada standar isi didalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Keberadaan mata pelajaran muatan merupakan bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan 

di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan 

kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan 

mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal 

mendukung dan melengkapi kurikulum nasional. 

Mata pelajaran muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka 

memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku didaerahnya dan mendukung 

kelangsungan pembanguanan daerah serta pembangunan nasional.  

Departemen Pendidikan Nasional pada kurikulum 2006 SMP menyatakan 

bahwa mata pelajaran keterampilan tata busana berisi kumpulan bahan kajian 

yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat suatu benda 

kerajinan dan teknologi (2006: 2). Mata pelajaran keterampilan memiliki fungsi 

mengembangkan kreativitas, mengembangkan sikap produktif, mandiri dan 

mengembangkan sikap menghargai berbagai jenis keterampilan atau pekerjaan 

dan hasil karya.  

Pelajaran muatan lokal yang diajarkan di SMP Negeri 3 Ungaran ada 3 

jenis yaitu tata busana, komputer, dan bahasa jawa. Keterampilan berisi teori dan 
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praktek, keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan pada bidang sandang. 

Diambilnya mata pelajaran keterampilan tata busana karena beberapa hal 

diantaranya di daerah Ungaran terdapat berbagai macam industri baik sedang 

maupun besar.  

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2003 Industri yang 

terdapat di Kabupaten Semarang sejumlah 77 industri, yang terdiri dari industri 

sedang 29 dan industri besar 48 dan 17 diantaranya merupakan industri di bidang 

busana dan tekstil. Di daerah Ungaran sendiri terdapat 8 industri di bidang busana 

dan tekstil antara lain : PT. Ade Garment, PT. Batam Tekstil Industri, PT. Golden 

Flower, PT. Kamaltex, PT. Koryo Puspita Indonesia, PT. Morich Indo Fashion, 

UD. Persada, PT. Ungaran Sari Garment. Tenaga kerja pada industri busana ini 

sejumlah 51.311 orang. Dengan demikian diharapkan anak didik memiliki bekal 

untuk bekerja khususnya di industri garment apabila tidak melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Mata pelajaran keterampilan tata busana di SMP Negeri 3 Ungaran 

diberikan siswa pada tingkat atau kelas 7, 8, dan 9 selama 2 jam pelajaran setiap 

minggunya dengan guru yang mengajar sebanyak 3 orang. Tujuan mata pelajaran 

keterampilan tata busana sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tujuan SMK 

jurusan tata busana adalah mendidik peserta didik dengan keahlian dan 

keterampilan dalam program mata pelajaran keterampilan tata busana, agar dapat 

bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia 

usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja, mendidik peserta didik agar mampu 

memilih karir, berkompotensi dan mengembangkan sikap profesional dalam 

program mata pelajaran keterampilan tata busana, membekali peserta didik 
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dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal bagi yang berminat 

untuk melanjutkan pendidikan. 

Berdasarkan survei awal, nilai hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Ungaran 2004/2005 adalah nilai 8 sebanyak 25%, nilai 7 sebanyak 45% dan nilai 

6 sebanyak 30%. Dari rata-rata tersebut ternyata yang mendapat nilai 8 hanya 

sebesar 25% berarti masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam 

mata pelajaran keterampilan tata busana.  

Dengan demikian nilai yang rendah pada para siswa Kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Ungaran dimungkinkan adanya beberapa kendala atau hambatan, 

diantaranya adalah kurikulum muatan lokal Tata Busana yang sudah tersedia 

dalam pelaksanaannya belum sesuai yang diharapkan, terutama penyediaan waktu 

yang hanya 2 jam pelajaran setiap minggunya. Hal ini yang menyebabkan tujuan 

tidak tercapai secara maksimal atau masih jauh dari harapan. Sarana penyediaan 

mesin jahit yang merupakan alat pokok agar siswa dapat menjahit kurang sesuai 

dengan jumlah siswa yang ada. Prasarana belum adanya ruang praktek khusus, 

sehingga pelaksanaan pelajaran masih diruang kelas biasa, belum adanya meja 

potong, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Hal-hal lain yang terkait dengan 

proses belajar-mengajar keterampilan Tata Busana, misalnya ketersediaan guru 

yang profesional belum memadai, buku- buku penunjang dan masih banyak lagi 

faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan belajar siswa.  

Berdasarkan uraian di atas menarik peneliti mengungkapkan faktor-faktor 

kesulitan belajar apa sajakah yang di alami siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Ungaran. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian ”Faktor-Faktor Kesulitan 
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Belajar dalam Mengikuti Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana Kelas VIII di 

SMP Negeri 3 Ungaran”. 

 
B. Rumusan Masalah  

Bertolak dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang muncul 

adalah: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kesulitan belajar 

keterampilan tata busana yang dialami oleh Siswa Kelas VIII SMP Negeri 

3 Ungaran dalam mengikuti mata pelajaran keterampilan tata busana? 

2. Seberapa besarkah masing-masing faktor tersebut mempengaruhi kesulitan 

belajarnya? 

 
C. Tujuan Penelitian. 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa ”Tujuan Penelitian adalah 

rumusan kalimat yang menunjukan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah 

selesai penelitian”. 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar keterampilan tata busana yang 

dialami siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran tahun ajaran 2006/2007  

2. Mengetahui seberapa besar setiap faktor tersebut menyebabkan kesulitan 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran. 

 
D. Penegasan Istilah 

1. Faktor-faktor 
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 Faktor-faktor berarti suatu hal (keadaan, peristiwa dan sebagainya) 

yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2003: 312). 

2. Kesulitan Belajar 

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004: 93) berpendapat 

bahwa ”kesulitan belajar adalah suatu kondisi proses belajar yang ditandai 

hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar”. 

 Kesulitan belajar dalam penelitian ini merupakan hambatan-

hambatan bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran tahun ajaran 

2006/2007 dalam mengikuti mata pelajaran keterampilan tata busana. 

3. Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana 

 Departemen Pendidikan Nasional pada kurikulum 2006 SMP 

menyatakan bahwa mata pelajaran keterampilan berisi kumpulan bahan 

kajian yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat 

suatu benda kerajinan dan teknologi (2006: 2). Keterampilan merupakan 

mata pelajaran yang menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk menghasilkan karya nyata dalam bentuk atau jasa guna memberikan 

pengalaman pada siswa agar menjadi kreatif. Mata pelajaran keterampilan 

memiliki fungsi mengembangkan kreativitas, mengembangkan sikap 

prduktif, mandiri, dan mengembangkan sikap menghargai berbagai jenis 

keterampilan atau pekerjaan dan hasil karya. Keterampilan yang di 

terapkan di SMP Negeri 3 Ungaran pada bidang busana, dilaksanakan 

bertahap menurut kelasnya. Kelas 7 terfokus pada teori secara umum 
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tentang kerajinan dan teknologi, serta praktek membuat sulaman. Kelas 8 

praktek membuat busana rumah yang sederhana yaitu celana santai. Kelas 

9 praktek pembuatan seragam sekolah.  

4. Kelas VIII 

Merupakan tingkat pendidikan yang terdapat di SMP dan ada yang 

menyebut kelas 2, kelas ini merupakan tingkat menengah, dimana siswa 

mempraktekkan teori yang telah dipelajari pada kelas 7 dengan membuat 

busana rumah yang sederhana yaitu celana santai.  

5. SMP Negeri 3 Ungaran 

Salah satu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berada di 

daerah Ungaran tepatnya di Jl. Kapten Pattimura No. 1A. SMP Negeri 3 

Ungaran merupakan salah satu SMP yang masih melaksanakan 

keterampilan tata busana dalam mata pelajarannya karena memang sesuai 

dengan kondisi lingkungan sekolah, dimana disekitar Ungaran banyak 

terdapat garment, konfeksi dan penjahit. 

Jadi yang dimaksud faktor–faktor kesulitan belajar dalam 

mengikuti mata pelajaran keterampilan tata busana kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Ungaran adalah hal-hal yang ikut mempengaruhi terhambatnya 

proses belajar mata pelajaran keterampilan tata busana siswa SMP Negeri 

3 Ungaran. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Setiap orang melakukan kegiatan tentunya mempunyai tujuan tertentu, 

sehingga kegiatan yang dilakukan mengundang manfaat baik untuk diri sendiri 
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maupun untuk pihak lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan khasanah keilmuan untuk mengembangkan mutu pendidikan 

terutama pada mata pelajaran keterampilan tata busana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat peneliti gunakan sebagai sarana untuk 

mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar yang dialami siswa kelas 

VIII SMP Negeri 3 Ungaran. 

b. Bagi Siswa  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

siswa untuk lebih memahami kesulitan belajar yang sering dialami, 

sehingga siswa dapat mengantisipasi dengan cara belajar dengan baik 

sesuai tujuan yang diharapkan. 

c. Bagi Instansi (Sekolah, Depdikbud) 

Sebagai informasi agar dapat mengembangkan dan 

menyempurnakan kurikulum pendidikan. Memberikan gambaran 

tentang manfaat mata pelajaran keterampilan tata busana pada 

masyarakat.  

 
F. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar, skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 
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Bab I, sebagai bab pendahuluan, berisi tentang alasan pemilihan judul, 

permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

Bab II, berisi landasan teori yang merupakan penjelasan hubungan 

fungsional konsep-konsep yang akan digunakan sebagai kerangka penjelasan 

sekaligus juga merupakan panduan penelitian. Didalamnya diuraikan tentang 

pengertian belajar, faktor kesulitan belajar, tinjauan pelajaran keterampilan tata 

busana. 

Bab III, berisi uraian tentang metodologi penelitian yang digunakan. 

Didalamnya diuraikan tentang populasi dan sampel, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, proses analisis data termasuk didalamnya validitas dan 

reliabilitas. 

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi 

uraian umum, hasil penelitian, pembahasan hasil, pembahasan hasil penelitian 

serta keterbatasan penelitian. 

Bab V, adalah bab terakhir yang memuat simpulan hasil keseluruhan 

penelitian, dan dilengkapi dengan saran-saran peneliti yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Tentang Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana  

Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana merupakan salah satu mata 

pelajaran muatan lokal menurut kurikulum sekolah menengah pertama 

(Depdiknas, 2006). Di SMP Negeri 3 Ungaran mata pelajaran keterampilan tata 

busana merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan dari kelas 7, 8, 9 

dengan bobot 2 jam pelajaran setiap minggunya, dengan 1 jam pelajaran 40 menit. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang mata pelajaran keterampilan tata 

busana, peneliti memberikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan 

pelajaran ini yaitu : 

1. Pengertian Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana  

Mata pelajaran keterampilan berisi kumpulan bahan kajian yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat suatu benda 

kerajinan atau teknologi (Depdiknas, 2006:2). 

Tata busana merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal yang 

mempelajari suatu pengetahuan atau aspek yang berisikan cara atau aturan-

aturan dalam berpakaian dan berhias (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2003: 1147). Ilmu yang termasuk dalam bidang busana antara lain: 

pembuatan pola, pembuatan pakaian, pemilihan aksesoris, pemasaran dan 

yang lainnya. 
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Mata pelajaran keterampilan tata busana adalah kumpulan bahan 

kajian yang memberikan pengetahuan atau aspek yang berisikan cara atau 

aturan-aturan dalam berpakaian dan berhias serta keterampilan untuk 

membuat suatu benda yang termasuk dalam bidang busana, antara lain: 

pembuatan pola, pembuatan pakaian, pemilihan aksesoris, pemasaran dan 

lain sebagainya. 

2.  Fungsi Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana  

Menurut Depdiknas (2006: 2) fungsi mata pelajaran keterampilan tata 

busana adalah: 

a. Mengembangkan kreativitas. 

b. Mengembangkan sikap produktif. 

c. Mengembangkan sikap mandiri. 

d. Memgembangkan sikap menghargai berbagai jenis keterampilan atau 

pekerjaan dan hasil karya. 

3. Tujuan Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana  

a. Mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan dalam 

program mata pelajaran keterampilan tata busana, agar dapat bekerja 

baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia 

usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja. 

b. Mendidik peserta didik agar mampu memilih karir, berkompotensi dan 

mengembangkan sikap profesional dalam program mata pelajaran 

keterampilan tata busana. 

c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan. 
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4. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana 

Berdasarkan program tahunan mata pelajaran keterampilan tata 

busana kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran meliputi : 

Semester 1 

BAB I Pemilihan Desain atau Model Busana 

BAB II Praktek Cara Membuat Desain 

BAB III Teknik Penyelesaian Busana 

Semester 2 

BAB IV Pola Busana Rumah yang Sederhana 

BAB V Membuat Busana Rumah yang Sederhana 

5. Proses Belajar Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana Pembuatan 

Busana Rumah Sederhana Celana Santai 

a. Pengertian Belajar Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana 
Pengertian belajar menurut Slameto, belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:13). 

Mata pelajaran keterampilan berisi kumpulan bahan kajian yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat suatu benda 

kerajinan dan teknologi (Depdiknas, 2006: 2). Keterampilan merupakan 

mata pelajaran yang menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk menghasilkan karya nyata dalam bentuk benda atau jasa guna 

memberikan pengalaman pada siswa agar menjadi kreatif.  

Tata busana merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal 

yang mempelajari suatu pengetahuan atau aspek yang berisikan cara atau 
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aturan-aturan dalam berpakaian dan berhias (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2003: 1147). Ilmu yang termasuk dalam bidang busana antara 

lain: pembuatan pola, pembuatan pakaian, pemilihan aksesoris, pemasaran 

dan yang lainnya. 

Belajar mata pelajaran keterampilan tata busana adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan individu (siswa) dengan memberikan 

pengetahuan atau aspek yang berisikan cara atau aturan-aturan dalam 

berpakaian dan berhias serta keterampilan untuk membuat suatu benda 

yang termasuk dalam bidang busana, antara lain: pembuatan pola, 

pembuatan pakaian, pemilihan aksesoris, pemasaran dan lain sebagainya. 

 
b. Teori Belajar. 

Teori belajar dari Gagne dalam (Syaiful Bahri Djamarah, 2002: 22-

23) ada 2, yaitu: 

1). Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Contoh dalam mata 

pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa membuat celana santai 

setelah guru menjelaskan pengertiannya, membuat pola, memotong 

dan menjahit celana santai. 

2). Belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari 

instruksi guru. Contoh dalam mata pelajaran keterampilan tata busana 

adalah siswa memasang jarum setelah mendapat arahan dari guru. 
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Gagne menyatakan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh 

manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori yang disebut The Domainds of 

Learning (Syaiful Bahri Djamarah, 2002: 22-23) yaitu sebagai berikut ini: 

1) Keterampilan motoris (Motor Skill) 

Keterampilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 1180) adalah 

kecakapan untuk menyelesaikan tugas. 

Motoris (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 756) bersangkutan 

dengan penggerak. 

Keterampilan motoris adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas 

dengan menggunakan penggerak yaitu alat menjahit, misalnya mesin 

jahit. Keterampilan motoris perlu koordinasi dari berbagai badan. 

Contoh dalam mata pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa 

menggerakkan mesin jahit dengan tangan, kaki dan mata. 

2) Informasi Verbal 

Informasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 432) adalah 

pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. 

Verbal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 1260) adalah secara 

lisan, bukan tertulis. 

Informasi verbal adalah pemberitahuan materi pelajaran keterampilan 

tata busana secara lisan. Siswa dapat menjelaskan sesuatu dengan 

berbicara. Contoh dalam mata pelajaran keterampilan tata busana 

adalah siswa memjelaskan secara lisan cara memasang jarum pada 

mesin jahit. 
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3) Kemampuan Intelektual 

Kemampuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 707) adalah 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. 

Intelektual (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 437) adalah cerdas, 

berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan.  

Kemampuan intelektual kesanggupan, kecakapan dan berpikiran 

berdasarkan ilmu pengetahuan. Contoh dalam mata pelajaran 

keterampilan tata busana adalah siswa membuat pola dengan 

keterangannya.  

4) Strategi Kognitif 

Strategi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 1092) adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. 

Kognitif (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 579) adalah 

berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. 

Kognisi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 579) adalah kegiatan 

atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan 

dan sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman 

sendiri. 

Strategi kognitif adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan dalam 

proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Contoh 

dalam mata pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa membuat 

pola dengan tidak melihat catatan. 
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5) Sikap 

Sikap (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 1063) adalah perbuatan 

yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan. Contoh dalam mata 

pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa menjahit celana santai 

setelah membuat pola dan memotong. 

c .  Ciri-ciri Belajar. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002: 15-16), ciri-ciri belajar 

adalah: 

1) Perubahan yang terjadi secara sadar adalah siswa yang belajar akan 

menyadari terjadinya perubahan dalam dirinya. Contoh dalam mata 

pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa yang semula tidak 

bisa menjahit dengan mesin jahit menjadi bisa menjahit dengan mesin 

jahit.  

2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional adalah perubahan yang 

terjadi dalam diri siswa berlangsung terus-menerus dan tidak statis 

atau tidak tetap. Contoh dalam mata pelajaran keterampilan tata busana 

adalah siswa memasang jarum, benang dan menjahit celana santai. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif adalah perubahan 

yang selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih 

baik dari sebelumnya. Contoh dalam mata pelajaran keterampilan tata 

busana adalah siswa menjahit celana santai setelah menjahit taplak 

meja. 



17 

 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara adalah perubahan 

yang terjadi bersifat menetap dan permanen. Contoh dalam mata 

pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa yang sudah bisa 

menjahit dengan mesin jahit akan tetap bisa menjahit dengan mesin 

jahit sampai siswa lulus dari SMP.  

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah adalah perubahan 

karena ada tujuan yang akan dicapai dan benar-benar disadari. Contoh 

dalam mata pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa menjahit 

dengan mesin jahit akan dapat membuat suatu busana, misalnya celana 

santai. 

6) Perubahan mencakup aspek tingkah laku adalah perubahan 

keseluruhan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, 

keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. Contoh dalam mata 

pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa menjahit dengan 

mesin jahit tidak maju mundur. 

d.  Unsur-unsur Belajar 
Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2003: 157-158) dalam 

Cronbach (1954: 49-50) mengemukakan adanya 7 unsur dalam proses 

belajar yaitu : 

1) Tujuan 

Tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 1216) adalah arah, 

haluan, maksud, tuntutan. 

Tujuan muncul untuk memenuhi suatu kebutuhan. Perbuatan belajar 

diarahkan kepada pencapaian sesuatu tujuan dan untuk memenuhi 
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sesuatu kebutuhan. Sesuatu perbuatan belajar akan efisien apabila 

terarah kepada tujuan yang jelas dan berarti bagi individu. Contoh 

tujuan dalam mata pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa 

membuat celana santai pada kelas VIII semester 2. 

2) Kesiapan 

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 

untuk memberi respons atau jawaban didalam cara tertentu terhadap 

suatu situasi (Slameto, 2003: 113). Kesiapan mencakup kemampuan 

untuk menempatkan dirinya pada saat memulai suatu gerakan atau 

rangkaian kegiatan. Contoh kesiapan dalam mata pelajaran 

keterampilan tata busana adalah dalam membuat suatu busana, 

misalnya celana santai ada bahan dan alat untuk membuatnya 

(misalnya kain).  

3) Situasi 

Situasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 1078) adalah keadaan. 

Kegiatan belajar berlangsung dalam situasi belajar. Dalam situasi 

belajar ini terlibat tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan yang di 

pelajari, orang-orang yang turut tersangkut dalam kegiatan belajar 

serta kondisi siswa yang belajar. Kelancaran dan hasil belajar banyak 

dipengaruhi oleh situasi ini, walaupun untuk individu dan pada waktu 

tertentu sesuatu aspek dari situasi belajar ini lebih dominan sedang 

pada individu atau waktu lain aspek lain yang lebih berpengaruh. 

Contoh situasi dalam mata pelajaran keterampilan tata busana adalah 
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dalam membuat suatu busana misalnya celana santai ada ruangan 

praktek menjahit yang ada mesin jahit dan bahan atau kain. 

4) Interpretasi 

Interpretasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 439) adalah 

pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoretis terhadap sesuatu. 

Teoretis (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:1177) adalah 

berdasarkan pada teori, menurut teori. Contoh interpretasi dalam mata 

pelajaran keterampilan tata busana adalah dalam sebuah ruang praktek 

menjahit ada mesin jahit dalam keadaan baik dan dapat digunakan. 

5) Respons 

Respons (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 952) adalah 

tanggapan, reaksi, jawaban. Contoh respons dalam mata pelajaran 

keterampilan tata busana adalah siswa dapat menjahit celana santai 

setelah mendapat penjelasan dari guru 

6) Konsekuensi 

Konsekuensi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 588) adalah 

akibat dari suatu perbuatan. 

Usaha yang membawa hasil, akibat atau konsekuensi entah itu 

keberhasilan ataupun kegagalan. Contoh konsekuensi dalam mata 

pelajaran keterampilan tata busana adalah siswa dalam membuat suatu 

busana, misalnya celana santai hasilnya dapat dilihat setelah selesai 

dalam menjahit. 
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7) Reaksi Terhadap Kegagalan 

Reaksi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 936) adalah kegiatan 

yang timbul akibat suatu gejala atau peristiwa. 

Kegagalan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 326) adalah 

ketidakberhasilan. Gagal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 26) 

adalah tidak berhasil, tidak tercapai maksudnya. Kegagalan adalah 

perasaan sedih dan kecewa. Reaksi siswa terhadap kegagalan dalam 

belajar bisa bermacam-macam. Kegagalan bisa menurunkan semangat, 

dan memperkecil usaha-usaha belajar selanjutnya, tetapi bisa juga 

sebaliknya, kegagalan membangkitkan semangat yang berlipat ganda 

untuk menebus dan menutupi kegagalan tersebut. Contoh reaksi 

terhadap kegagalan dalam mata pelajaran keterampilan tata busana 

adalah hasil dalam membuat suatu busana, misalnya celana santai 

dengan melihat nilainya. 

Pada mata pelajaran keterampilan tata busana kelas VIII menyajikan 

konsep atau rancangan dasar pembuatan busana rumah celana santai 

dengan menggunakan pola konstruksi sesuai dengan model dan 

kesempatan. Pembuatan pola dikerjakan 1 kali pertemuan yaitu 2 jam 

pelajaran dan untuk menjahit dikerjakan 3 kali pertemuan yaitu 6 jam 

pelajaran. Tujuan mata pelajaran keterampilan tata busana agar siswa 

memiliki keterampilan membuat busana rumah sederhana dengan berbagai 

model dan ukuran.  

Penelitian menfokuskan pada praktik pembuatan busana rumah 

sederhana, celana santai. Celana santai merupakan salah satu busana rumah 
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sederhana dimana modelnya sangat sederhana yaitu panjang celana sampai 

lutut, pada bagian sisi kanan dan kiri ada saku tempel yang diberi serip dan 

pada bagian pinggang diberi karet elastik 3 jalur. Penguasaan teknik 

membuat celana santai perlu memperhatikan dan memahami teori yang 

telah dipelajari. 

Mata pelajaran keterampilan tata busana menyajikan konsep dasar 

teknologi pembuatan pola konstruksi sesuai dengan model dan kesempatan. 

Materi yang diajarkan yaitu: 

1. Teori, meliputi pengetahuan dan ruang lingkup busana beserta alat–alat 

dan bahan. 

2. Praktik, terdiri dari pembuatan celana santai. 

Prasyarat membuat celana santai yaitu telah menempuh mata pelajaran 

pada semester 1, dimana sebagai dasar dalam pembuatan celana santai. 

Praktek pembuatan celana santai, yang mana celana santai merupakan 

salah satu model dari busana yang dapat dipakai untuk kesempatan di rumah. 

 

Gambar 2.1. Model Celana Santai 
(Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, 2004: 65) 
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a. Persiapan Praktek Membuat Busana Rumah Sederhana Celana Santai. 

Hal–hal yang harus diperhatikan dalam membuat celana santai sebagai 

berikut: 

1. Mengambil Ukuran–ukuran Bagian Badan  

Langkah–langkah yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan 

pengambilan ukuran–ukuran bagian badan antara lain: 

a). Memilih atau menentukan model celana santai 

Model celana santai sederhana panjang sampai lutut, saku tempel 

berserip diletakkan pada kedua sisi celana, pinggang diberi karet 

elastik 3 jalur. 

b). Memilih atau menentukan bahan atau tekstil yang sesuai dengan 

model 

Bahan yang digunakan harus menghisap keringat, tahan cuci dan 

tahan panas antara lain kain katun. 

c). Memilih atau menentukan sistem pembuatan 

Dalam pembuatan pola celana santai dipilihkan sistem termudah 

yaitu sistem praktis. Ukuran badan yang diperhatikan untuk 

pembuatan pola dasar celana santai antara lain : 

1) Lingkar panggul terbesar (lingkar panggul II), diukur melingkar 

dari bagian panggul terbesar. 

2) Tinggi tempat duduk atau tinggi kedudukan, diukur dari batas tali 

pinggang sampai dengan permukaan kursi yang diduduki. 

3) Panjang sisi celana, diukur dari batas tali dipinggang sampai 

dengan batas celana yang diinginkan. 
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2. Menggambar Pola Busana Rumah Sederhana Celana Santai 

Langkah–langkah yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Sebelum memulai menggambar, alat maupun keperluan membuat 

pola harus disediakan terlebih dahulu misalnya : 

1). Alat tulis menulis seperti buku kostum (buku tulis), kertas durslag 

merah–biru, pensil, spidol merah–biru, penggaris biasa maupun 

penggaris khusus menjahit, lem, dan sebagainya. 

2). Keperluan lain seperti media gambar (kertas payung, kertas roti, 

koran bekas), meetlyn, gunting dan lain –lain. 

b. Menyimak model dengan seksama 

Yang dimaksud disini adalah mengamati model dengan 

mengingat beberapa hal seperti jenis bahan, warna dan bahan, corak 

bahan, teknik penyelesaian, metode dan tujuan pemakaian serta hiasan 

atau millineries dan pelengkap busana. 

c. Membuat atau menggambar pola dasar celana santai  

Teori membuat pola dibuat dengan skala 1 : 8 (untuk siswa dapat 

dibuat pada buku kostum atau buku yang sejenis). 

1) Lingkar panggul : 88 cm 

2) Tinggi duduk  : 28 cm 

3) Panjang celana  : 50 cm 
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Gambar 2.2. Pola celana Santai 

 
 

Keterangan Bagian Depan  

AB  = panjang celana 

AC = CF = tinggi duduk + 3 cm 

FG = DG ’ = ¼ AC 

FF’  = FG + ½ FG 

G’D’ = 2 cm 

Hubungkan ABD’GF’CA dengan  

garis warna merah 

 
 

(Yudith Nuke Rosmawati dkk, 2004:67) 

 

Keterangan Bagian Belakang. 

AB   = panjang celana 

AC   = BD     = ¼ lingkar panggul 

AE   = CF     = tinggi duduk + 3 cm 

FH   = DH’   = FG + ½ FG ( = panjang FF’ ) 

GG” = ½ FG 

CI     = 3 cm 

H’J   = 2 CM 

Hubungkan ABJHG”IA dengan garis warna biru. 
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d. Mengubah atau memecah pola dasar sesuai dengan model yang dipilih  

1) Kutip pola depan dengan kertas durslag merah, belakang dengan 

kertas durslag biru, guntinglah. 

2) Tentukan garis lurus pada buku dihalaman lain dengan panjang 

sama dengan panjang sisi celana, seperti contoh : 50 cm. 

3) Ukur kekiri maupun kekanan baik atas maupun bawah, misal: 7,5 

cm atau sesuai dengan selera masing–masing guna kelonggaran 

kolor, garislah keduanya. 

4) Dari batas garis tambahan tersebut (7,5 cm) kanan maupun kiri 

tempelkan dengan lem pola depan dan belakang sesuai arah pola 

asli. 

5) Dari titik C pola depan, naikkan 3 cm, sehingga tingginya sama 

dengan titik I pola belakang dan garislah, untuk depan masing–

masing naikkan 5 cm guna depun kolor. 

6) Untuk kelim bawah tambahkan 3 cm 

7) Tambahkan 2 cm untuk jahitan pada bagian pesak depan maupun 

belakang dan sisi dalam bawah. 

8) Gambarlah saku tempel berserip pada bagian sisi sesuai dengan 

desain, besar saku disesuaikan atau menurut selera. 

3. Merancang Bahan dan Harga 

Manfaat dari merancang bahan dan harga adalah: 

a) Dapat mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan secara pasti 
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b) Salah satu dari cara merancang bahan dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk meletakkan pola–pola pada bahan  

Merancang harga adalah memperkirakan anggaran yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah busana misalnya untuk keperluan 

membuat busana celana santai. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan 

adalah : 

a) Menentukan bahan dengan mengingat kemampuan keuangan, merek, 

corak atau warna, bahan yang sesuai dengan desain yang dipilih. 

b) Lebar bahan yang dipilih dan panjang bahan yang dibutuhkan. 

Gambar 2.3. Rancangan Bahan Pembuatan Celana Santai  
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Tabel 2.1. Rancangan Harga Pembuatan Celana Santai 
 

No  Nama Barang Jumlah 
Bahan 

Satuan  
Harga  

Jumlah 
Harga Keterangan  

1 Katun Polos 1,25 meter Rp. 10.000 Rp. 12.500 Untuk kertas pola 
tidak dihitung 
karena pakai 
koran bekas milik 
sendiri 

2 Karet Elastik 1 cm 2 meter Rp. 1.000 Rp. 2.000
3 Benang Jahit 1 roll Rp. 500 Rp. 500
4 Ongkos Obras  Rp. 500

Jumlah  Rp. 15.500
 
b.  Membuat Busana Rumah Sederhana Celana Santai 

1) Meletakkan pola di atas bahan. 

Hal – hal yang harus diingat dalam melaksanakan pekerjaan ini 

adalah : 

a) Usahakan saat membeli bahan, batas guntingan arah benang pakan 

lurus tidak serong. 

b) Perhatikan permukaan bahan atau tekstur apakah berdeda atau tidak. 

c) Hati – hati jika memilih bahan yang bercorak sebab banyak bahan 

yang coraknya hanya searah. 

d) Letakkan pola seekonomis mungkin dengan letak pola tegak lurus 

pada tenunan benang lungsin dan benang pakan, walaupun tidak 

selalu demikian dan pola – pola yang besar hendaknya didahulukan. 

e) Setelah posisinya benar sematkan jarum pentul pada letak – letak 

yang strategis. 

2) Menggunting. 

Tahapan-tahapan menggunting dengan hasil 2 lembar. 

a) Gelarlah bahan ditempat yang datar, rata dan bersih. 
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b) Panjang bahan dilipat dengan posisi tenunan tegak lurus atau sisi 

tepi bahan yang tidak bertiras (selvage/zelfkant) bertemu dengan 

yang tidak bertiras, dengan catatan permukaan buruk bertemu 

dengan permukaan buruk. 

c) Pola celana yang bergambar garis jahit diletakkan diatasnya. 

d) Sematkan jarum pentul secukupnya pada posisi strategis kurang 

lebih 5 cm kearah dalam dari garis jahit agar tidak mengulang – 

gulang pekerjaan. 

e) Saat menggunting posisi gunting tegak lurus tidak miring, tangan 

yang lain menekan kain terlebih baik lagi jika diberi pemberat dan 

jangan sampai kain diangkat-angkat. 

3) Menjahit. 

Teknik menjahit yang dipilih yaitu teknik menjahit dengan 

kampuh terbuka. Untuk penyelesaian tepi tiras dengan diobras, untuk 

kelim menggunakan tusuk mesin jahit. 

a) Tertib kerja sebelum mulai menjahit sebagai berikut: 

(1) Hasil guntingan yang masih berpola periksa kembali 

penyematan jarum pentulnya. 

(2) Pasang karbon jahit dengan diusahakan permukaan atas bawah 

luntur agar sekali merader hasilnya berhadap-hadapan. Sisipkan 

karbon diantara permukaan bahan yang buruk agar 

menghasilkan raderan yang berhadap-hadapan. 
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(3) Raderlah pola pada sepanjanag garis jahit dengan cara tidak 

maju mundur tetapi satu arah. 

(4) Pola–pola diambil, tepi tiras diobras sesuai dengan kebutuhan. 

(5) Jika menghendaki hasil jahitan lebih baik dan mempermudah 

dalam menjahit dengan mesin jelujurlah terlebih dahulu, apalagi 

bagi pemula. Namun jika merasa mampu dan yakin dapat 

langsung menjahit dengan mesin jahit, tetapi bantuan jarum 

pentul tetap dibutuhkan. 

b) Langkah – langkah menjahit : 

(1) Menjahit serip pada mulut saku. 

(a) Kedua mulut saku ditempeli lapisan serip yang sudah diberi 

vliselin dengan bantuan masing-masing satu jarum pentul, 

jahitlah. 

 

 

 

 

(b) Baliklah, bekas jahitan ditekan-tekan agar rapi kemudian 

ditindas lagi kurang lebih 3 mm. 
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(c) Demikian juga bagian bawah serip saku dilipat kedalam, 

jahitlah dengan lebar jahitan kurang lebih 3 mm. 

 

(2) Sebelum saku-saku ditempelkan pada sisi-sisi celana dengan 

letak sesuai dengan keserasian sebaiknya sisi saku dijahit kasar 

(jahit dengan jarak lebar) agar mendapatkan hasil jahitan yang 

baik, kemudian baru ditempelkan pada sisi celana dengan 

bantuan jarum pentul baru dijahit dengan mesin jahit (posisi 

bagian depan harus berhadap-hadapan agar tidak terbalik antara 

bumbung depan dan bumbung belakang). 

 

(3) Jahitlah kelim pada bagian bawah celana dengan menggunakan 

tusuk jahit sum, flanel, ataupun dapat diselesaikan dengan 

menggunakan mesin jahit. 
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(4) Gabunglah kedua sisi bawah celana bumbung-bumbung tersebut 

dua kali agar kuat. 

 

(5) Padukan bumbung kiri dan kanan dengan cara salah satu 

bumbung dibalik dan sisipkan sehingga permukaan baik 

bertemu dengan baik, kemudian jahitlah dua kali agar kuat 

dengan bentuk seperti huruf U. 

 

(6) Buatlah tiga jalur untuk tempat karet elastik berlebar 1 cm (lebar 

lapisan tempat kolor dibagi tiga) dengan cara dari batas raderan 

untuk kolor berlebar 5 cm ditekuk kedalam , bagian buruk 

bertemu dengan bagian buruk. Jangan lupa beri lubang untuk 

memasukkan elastik dengan cara setiap satu lajur sisakan 1 cm 

untuk tidak dijahit. 
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4) Penyelesaian. 

Setelah semua terjahit sisa-sisa benang dibersihkan, pasanglah 

ketiga karet elastik yang sudah ditentukan panjangnya (sesuaikan) 

dengan bantuan peniti. Usahakan hasil jahitanmu selalu dalam keadaan 

bersih. Sebelum disimpan hendaknya diseterika terlebih dahulu. 

 
B. Tinjauan tentang Kesulitan Belajar Mata Pelajaran 

Keterampilan Tata Busana 

1. Pengertian Kesulitan Belajar Mata Pelajaran Keterampilan Tata Busana 

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana anak didik tidak dapat 

belajar secara baik, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun 

gangguan dalam belajar (Syaiful Bahri Djamarah, 2002: 201). 

Adapun maksud dari pendapat tersebut bahwa kesulitan belajar 

adalah suatu kondisi dalam proses belajar mengajar dimana siswa atau 

anak didik mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan 

belajar. 

Kesulitan belajar mata pelajaran keterampilan tata busana adalah 

suatu kondisi dimana anak didik atau siswa tidak dapat belajar secara baik 

disebabkan adanya gangguan atau hambatan-hambatan tertentu dalam 

belajar mata pelajaran keterampilan tata busana, baik dari faktor dalam diri 

siswa maupun dari luar diri siswa. 
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2. Tanda-tanda Siswa Mengalami Kesulitan Belajar 

Beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar siswa 

menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002: 212-213) dapat dilihat dari 

petunjuk-petunjuk sebagai berikut: 

a. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah, dibawah rata-rata nilai.  

b. Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang 

dilakukan. 

c. Siswa lambat dalam mengerjakan tugas. 

d. Siswa yang tergolong memiliki IQ tinggi, yang secara potensial, 

mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi 

kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah. 

e. Siswa yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk 

sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya 

menurun drastis. 

3. Beberapa Hal yang dialami Siswa dalam Pembuatan Celana Santai  

a. Kesulitan dalam menggambar pola celana santai 

1) Cara membagi ukuran  

2) Ketepatan ukuran 

3) Cara menggambar pesak 

b. Kesulitan dalam menjahit celana santai 

1) Menjahit serip saku 

2) Menjahit saku 

3) Menjahit sisi dalam celana 

4) Menjahit pesak celana 
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5) Menjahit tiga jalur untuk tempat elastik 

c. Kesulitan dalam penyelesaian celana santai 

1) Sisa benang 

2) Memasang elastik 

3) Menyetrika 

 

C. Faktor Kesulitan Belajar dalam Praktik Membuat Busana 

Rumah Sederhana Celana Santai 

Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar menurut Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriyono (2004: 78-80) dapat digolongkan kedalam 2 golongan, yaitu: 

1. Faktor Intern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan 

belajar yang berasal dari dalam diri siswa yang sedang belajar, yang 

meliputi: 

a. Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat (Slameto, 2003: 54). 

Kesehatan adalah faktor penting didalam belajar siswa, bagi yang tidak sehat 

tentu tidak dapat belajar dengan baik. Siswa yang mengalami pendengaran dan 

penglihatan yang terganggu, maka hal ini akan mengakibatkan siswa 

mengalami kesulitan dalam belajar. Kondisi fisik yang letih, kurang gizi, 

kurang tidur, dan sakit-sakitan akan terhambat belajarnya sehingga 

mengakibatkan kesulitan belajar. Konsentrasi akan buyar sehingga materi 

pelajarannya kurang dipahami. 

Mata pelajaran keterampilan tata busana tidak hanya dituntut kerja pada 

fikiran, melainkan kerja pada panca indera seperti tangan, kaki, telinga, dan 
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mata yang cukup memerlukan tenaga. Maka siswa yang terganggu 

kesehatannya akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Contoh siswa yang 

mengalami penglihatan yang kurang tidak bisa membedakan warna, sehingga 

dapat mengganggu belajar siswa tersebut. 

b. Minat  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan (Slameto, 2003: 57). Yang 

dimaksud minat adalah kecenderungan yang menetap pada diri 

subyek untuk merasa tertarik pada mata pelajaran tertentu dan merasa 

senang untuk mempelajarinya. 

Siswa yang tidak mempunyai minat terhadap suatu mata 

pelajaran akan timbul kesulitan dalam belajarnya, karena minat 

merupakan kesadaran dalam diri seseorang yang merasa tertarik pada 

suatu obyek. 

Siswa yang mempunyai minat dalam mengikuti mata pelajaran 

keterampilan tata busana, selalu merasa senang dan perhatian dalam 

mengikuti pelajaran, misalnya bersungguh-sungguh dalam mengikuti 

pelajaran, tidak mau mengganggu atau diganggu oleh temannya, bila 

ada jadwal pelajarannya akan datang lebih awal, ketika libur atau 

kosong maka siswa akan merasa tidak senang, dan sering berlatih. 

Siswa yang tidak mempunyai minat terhadap mata pelajaran 

keterampilan tata busana, akan merasa tidak senang dalam mengikuti 

pelajaran, tidak mempunyai perhatian yang serius dalam mengikuti 

pelajaran.  
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c. Bakat 

Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak 

lahir (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004: 82). 

Manusia yang dilahirkan ke dunia ini dilengkapi dengan bakat 

atau kemampuan yang melekat pada dirinya, maka dari itu dalam 

kegiatan belajar faktor bakat juga mempunyai peranan penting. Bakat 

yang sesuai dengan pengetahuan atau pelajaran bisa dikembangkan 

dengan latihan-latihan yang menghasilkan prestasi yang memuaskan. 

Bakat yang tidak sesuai dengan pengetahuan atau pelajaran yang 

ditekuni, maka akan mengakibatkan kesulitan dalam belajar. 

Siswa yang tidak mempunyai bakat menjahit, dalam mengikuti 

mata pelajaran keterampilan tata busana akibatnya akan lamban 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tidak dapat 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

d. Motivasi  

Menurut Noehi Nasution (1993: 8) motivasi adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu 

(Syaiful Bahri Djamarah, 2002: 166). Maksud dari pendapat di atas, 

motivasi adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk mencapai 

tujuan. 

Motivasi dapat dibedakan menjadi 2 macam (Muhibbin Syah, 

2004:136-137), yaitu: 
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1) Motivasi Intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam 

diri siswa yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. 

Contoh: perasaan menyenangi. 

Contoh motivasi intrinsik dalam mata pelajaran keterampilan tata 

busana adalah dengan perasaan menyenangi siswa akan lebih 

mudah menyelesaikan tugas dalam mata pelajaran keterampilan 

tata busana. 

2) Motivasi Ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar 

individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan 

kegiatan belajar. Contoh: hadiah, suritauladan orang tua dan guru. 

Contoh motivasi ekstrinsik dalam mata pelajaran 

keterampilan tata busana adalah siswa mendapat hadiah dari orang 

tua atau guru apabila nilai mata pelajaran keterampilan tata busana 

mendapat nilai baik. 

Siswa yang mempunyai motivasi terhadap mata pelajaran 

keterampilan tata busana maka siswa akan mempunyai gairah atau 

semangat untuk belajar, misalnya jika esok hari ada mata pelajaran 

keterampilan tata busana siswa mempersiapkannya dengan 

mempelajari materi yang akan diterangkan, melengkapi alat-alat 

baik teori maupun praktik dan mempunyai perhatian yang penuh 

terhadap tugas-tugas mata pelajaran keterampilan tata busana, 

misalnya sebelum mengerjakan tugas praktik siswa berkonsultasi 

pada guru, diskusi pada teman, sehingga pada saat mengerjakan 

tugas langsung baik. 
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 Siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam mengikuti 

mata pelajaran keterampilan tata busana, ia akan mengalami 

kesulitan belajar, karena siswa kurang bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran dan kurang perhatian dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran keterampilan tata 

busana. 

e. Kemampuan Kognitif 

Kemampuan kognitif adalah kemampuan intelektual yaitu 

kemampuan individu dalam mengingat dan berfikir. Kemampuan 

penalaran yang tinggi akan memungkinkan siswa dapat belajar 

lebih baik dari pada siswa yang mempunyai penalaran yang sedang 

atau kurang. Kemampuan kognitif akan berkembang dengan baik 

dengan adanya latihan. 

Belajar secara teratur akan meningkatkan kemampuan 

kognitif yang dimiliki oleh siswa, misalnya ketika di rumah siswa 

selalu mempelajari materi yang akan diterangkan dan mengulang 

kembali materi yang telah diterangkan, sehingga lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Kemampuan kognitif yang kurang, akan menjadikan siswa 

kurang dapat memahami pelajaran tata busana. Contoh setiap 

diberi pertanyaan oleh guru siswa tidak dapat menjawab, karena 

pada saat diberi penjelasan siswa kurang dapat memahami. 

2. Faktor Ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi kesulitan belajar, yang meliputi: 
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a. Faktor Keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan informal (luar sekolah) yang 

diakui keberadaannya dalam dunia pendidikan. Orang tua yang kurang 

atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh 

tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali 

akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam 

mengajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan atau 

melengkapi alat belajarnya. Tindakan tersebut akan dapat 

mengakibatkan anak kurang berhasil dalam belajarnya dan akan 

mengalami kesulitan belajar. 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya , 

misalnya makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, 

penerangan, alat tulis-menulis, buku dan lain-lain. Praktik dalam mata 

pelajaran keterampilan tata busana memerlukan biaya yang cukup 

banyak, maka orang tua seharusnya selalu menyediakan uang untuk 

bahan praktik. 

Kurangnya kelengkapan alat-alat belajar bagi anak di rumah untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tidak adanya biaya untuk 

membeli bahan praktik, maka keadaan keluarga yang demikian akan 

mengakibatkan kesulitan belajar dalam mata pelajaran keterampilan tata 

busana. 
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b. Faktor Sekolah 

1) Guru  

Guru merupakan komponen penting dalam proses belajar-

mengajar. Guru yang kurang tepat dalam pengambilan metode yang 

digunakan ataupun dalam penguasaan mata pelajaran keterampilan tata 

busana maka akan mengakibatkan siswa mengalami kesulitan belajar 

dalam memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Hal ini bisa terjadi 

karena guru dalam menerangkan kurang jelas, sukar dimengerti oleh 

setiap anak didik.  

2) Sarana  
Sarana (KBBI, 2002: 999) adalah segala sesuatu yang dapat 

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.  

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan kelancaran 

tugas (W. J. S. Poerwodarminto, 2003: 24).  

Maksud dari pengertian diatas sarana adalah segala sesuatu yang 

diperlukan sebagai alat dalam mencapai tujuan, yang dapat 

memudahkan kelancaran tugas. 

Sarana dan fasilitas belajar dalam praktik mata pelajaran 

keterampilan tata busana meliputi: gedung atau tempat belajar siswa, 

tempat duduk, laboratorium dan perpustakaan. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai 

sarana yang mendukung proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

a) Keadaan gedung bersih, antara lain keadaan tembok, lantai, langit-

langit dan sebagainya. 
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b) Sarana ruang praktik menjahit terdiri dari 30 mesin jahit untuk 30 

siswa, adapun jarak antara mesin jahit dengan mesin jahit yang lain 

1 meter, jarak mesin jahit dengan dinding ½ meter sehingga 

membutuhkan luas 9 x 8 meter. 

c) Lampu penerangan yang cukup dan cocok sesuai dengan 

kebutuhan dapat membantu proses belajar mengajar. Lampu 

penerangan yang ada minimal lampu neon 20 watt sebanyak 4 

buah. 

d) Bentuk ventilasi yang luas dan memungkinkan pergantian udara 

secara wajar dan sehat, sehingga dapat membantu dalam proses 

belajar mengajar, yaitu ventilasi dengan ukuran jendela 1 x 1,5 

meter sebanyak 6 buah. 

e) Jumlah peralatan sekolah yang lengkap dan memadai, baik 

peralatan praktik maupun teori. Peralatan yang tersedia meliputi: 

jumlah mesin jahit sesuai dengan jumlah siswa yang mengikuti 

praktik, mesin mesin obras, mesin lubang kancing, rader, seterika, 

dan penggaris. 

f) Jumlah buku catatan dan literatur yang lengkap dan memadai, 

sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar. Buku catatan 

berisi tentang materi yang diberikan oleh guru, sedangkan 

literaturnya seperti buku paket mata pelajaran keterampilan tata 

busana, buku mode pakaian yang disertai dengan gambar dan pola. 
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g) Layanan perpustakaan yang mudah dan lancar.  

Kekurangan sarana misalnya mesin jahit yang jumlahnya tidak 

sesuai dengan jumlah siswa, jadi harus digunakan secara bergantian 

menyebabkan siswa tidak bisa terampil dalam menjahit celana santai 

sehingga hasilnya kurang baik. 

 3. Metode mengajar guru 

 Titik sentral yang harus dicapai dalam kegiatan belajar mengajar 

adalah tercapainya tujuan pengajaran, oleh karena itu guru harus dapat 

membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Salah satu 

kegiatan yang harus dilakukan dalam pengajaran adalah metode yang 

tepat untuk mencapai tujuan pengajaran. 

 Slameto (2003: 82) berpendapat bahwa metode adalah cara yang 

harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Mengajar adalah upaya 

dalam memberi stimulus, bimbingan, dan dorongan kepada siswa agar 

terjadi proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan atau dirumuskan, sasaran akhir dari pengajaran adalah siswa 

belajar. 

 Metode mengajar adalah cara yang teratur dan baik dalam 

memberikan bimbingan,pengarahan dan dorongan kepada siswa 

sehingga terjadi proses belajar mengajar dan tercapai tujuan yang 

diharapkan. 

 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain (2002 : 126) berpendapat 

bahwa guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang 
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berpengalaman dalam bidang keilmuan yang dimilikinya, ia dapat 

menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas. 

 Maksud dari pengertian metode mengajar guru adalah cara yang 

digunakan oleh tenaga pendidik dalam memberikan bimbingan, 

pengarahan dan dorongan sehingga terjadi proses belajar mengajar 

 Metode yang digunakan dalam mata pelajaran keterampilan tata 

busana harus metode yang tepat. Metode yang tepat adalah metode 

yang sesuai dengan pokok bahasan yang diberikan dan sesuai dengan 

tujuan pelajaran, contohnya: teori dengan metode ceramah, praktek 

dengan metode demonstrasi dan eksperimen. 

Metode pembelajaran guru pada mata pelajaran keterampilan tata 

busana dapat menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, 

demonstrasi dan eksperimen serta pemberian tugas. 

a). Metode ceramah 

Metode ceramah merupakan suatu metode mengajar dengan 

menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada 

sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif 

(Muhibbin Syah, 2000 : 203 ) .  

b)  Metode tanya jawab 

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat 

pula dari siswa kepada guru (Syaiful Bahri dan Aswan Zain,2002 : 

107).Roestiyah N.K (1993 ; 129) berpendapat bahwa metode tanya 

jawab adalah suatu teknik untuk memberikan motivasi pada siswa 
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agar bangkit pemikirannya untuk bertanya, selama mendengarkan 

pelajaran dan guru mengajukan pertanyaan dari siswa. 

c). Metode demonstrasi dan eksperimen 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

mempertunjukkan kepada siswa, suatu proses, situasi atau benda 

tertentu yang dipelajari baik sebenarnya atau tiuan, yang sering 

disertai dengan penjelasan lisan (Syaiful Bahri Djamarah dan 

Aswan Zain, 2002: 102). Roestinah N. K (1993: 83) berpendapat 

bahwa metode demonstrasi adalah salah satu metode mengajar 

dimana guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses 

keterampilan kepada siswa dalam kelas dapat melihat, mengamati 

dan mendengarkan penjelasan dari guru. Metode eksperimen adalah 

cara penyajian pelajaran dimana siswa melakukan percobaan 

dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajari (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2002: 95).  

d). Metode pemberian tugas 

Metode pemberian tugas atau resistasi adalah metode penyajian 

bahan pelajaran dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa 

melakukan kegiatan belajar (Syaiful bahri Djamarah dan Azwan 

Zain, 2002 : 96). Tugas dapat dilakukan di kelas, di perpustakaan, 

di rumah, sesuai dengan kesempatan belajar siswa dan tugas dapat 

dikerjakan secara individu atau kelompok. 
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Contoh, guru memberikan tugas pada siswa membuat kliping 

busana, agar siswa aktif dan tekun dalam belajar. Guru memberikan 

tugas pada siswa membuat busana. 

c. Faktor Masyarakat 

Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak 

terpelajar, tidak adanya orang yang terlibat dalam bidang jahit-menjahit, 

dan lingkungan yang mempunyai kebiasaan tidak baik maka akan 

berpengaruh kepada siswa yang berada disitu. Maka faktor ini dapat 

mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar sebab siswa 

akan kehilangan semangat belajar. 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

perkembangan pribadinya, tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan 

masyarakat yang terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-

kegiatan sosial, dan lain sebagainya belajarnya akan terganggu, lebih- 

lebih jika siswa tidak dapat mengatur waktunya. Contoh, seharusnya 

siswa dapat mengerjakan tugas praktik mata pelajaran keterampilan tata 

busana yang dikerjakan dirumah, tetapi karena terlalu banyak waktu 

yang ia gunakan untuk kegiatan dalam masyarakat dan siswa tidak dapat 

membagi waktu, maka siswa tidak dapat mengerjakan tugas yang 

seharusnya ia kumpulkan dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru. 

Perlu kiranya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat supaya 

jangan sampai mengganggu belajarnya. Jika mungkin memilih kegiatan 
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yang mendukung belajarnya. Kegiatan yang bisa mendukung mata 

pelajaran keterampilan tata busana misalnya kursus menjahit, kursus 

merias, kursus modeling. 

Mass media yang baik akan memberi pengaruh yang baik terhadap 

siswa dan juga terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media yang kurang 

baik akan berpengaruh kurang baik terhadap siswa. Mass media yang 

dimaksud disini adalah majalah, TV, majalah dinding, buku-buku dan 

lain-lain, misalnya majalah dewi, majalah kartini, majalah femina, 

tabloid nova, tabloid aura, acara TV seperti fashion show. 

Kriteria Penilaian Pembuatan Busana Rumah Celana Santai 

No Kriteria Bobot 

1. 

 

Persiapan 

 

Kelngkapan alat dan bahan  

 

15 

2. Proses 

a. Bekerja sesuai dengan langkah kerja 

b. Bekerja dengan memperhatikan keselamatan kerja 

c. Bekerja sesuai dengan teknik yang benar 

d. Bekerja dengan tepat waktu 

e. Menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya 

 

10 

10 

9 

8 

8 

3. Hasil 

a. Hasil pekerjaan kelihatan bersih dan rapi 

b. Diseterika dengan baik 

 

30 

10 

 Jumlah  100 

 

Setelah data terkumpul kemudian diseleksi, tinggal data-data yang 

diperlukan.  
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Metodenya, al: 
- Observasi 
- Kunjungan rumah 
- Case study 
- Daftar pribadi 
- Meneliti pekerjaan siswa 
- Tugas kelompok 
- Tes, dan sebagainya 

Langkahnya: 
- Identifikasi kasus 
- Membandingkan antar 

kasus 
- Membandingkan dengan 

hasil tes 
- Menarik kesimpulan 

Mengenai: 
- Jenis kesulitan 
- Faktor-faktor umum 
- Faktor utama 

Mengenai: 
- Bentuk treatment 
- Bahan/materinya 
- Metode/strategi 
- Alat-alat bantu 
- Waktu/jadwal 

Mengenai: 
- Bimbingan belajar 
- Bimbingan pribadi 
- Bimbingan orangtua 
- Pengajaran remidial 

Pengumpulan 
Data 
(1) 

Pengolahan 
Data 
(2) 

Diagnosis 
(3) 

Prognosis 
(4) 

Treatment 
(5) 

Evaluasi 
(6) 

Re 
Ceking Data 

Re 
Diagnosis 

Re 
Prognosis 

Re 
Treatment 

Re 
Evaluasi 

Berhasil Gagal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

Suatu penelitian dilaksanakan dalam rangka memecahkan persoalan secara 

ilmiah, sistematis dan logis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu 

suatu penelitian yang banyak dituntut dengan menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari 

hasilnya (Suharsimi Arikunto, 2002: 10). 

 

B. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 

108). 

Penelitian ini yang diteliti adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Ungaran Angkatan 2006/2007, yang terdiri dari 7 kelas. Jumlah siswa kelas VIII 

secara keseluruhan adalah 293 orang. Agar lebih jelas data siswa untuk masing-

masing kelas ditabulasikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1. Populasi Penelitian  

Kelas VIII  
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

42 
40 
42 
42 
42 
42 
43 

Jumlah Siswa Kelas VIII 293 
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C. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 109). Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini 

digunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

n = 21 Ne
N

+
 

di mana: 

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

e : kelonggaran, ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolelir, dalam penelitian ini diambil sebesar 10% 

(Husein Umar, 2003: 102). 

Jadi dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel adalah 

sebanyak : 

n = 
( )210,02931

293
+

 

= 99,66 dibulatkan menjadi 100 siswa 

Tabel 3.2. Sampel Penelitian 

No Siswa Kelas VIII Jumlah Prosentase Jumlah 
Sampel 

1 A 42 14,3 14 
2 B 40 13,6 14 
3 C 42 14,3 14 
4 D 42 14,3 14 
5 E 42 14,3 14 
6 F 42 14,3 14 
7 G 43 14,6 16 
 Jumlah Keseluruhan 293 100% 100 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan obyek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 96). Adapun variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu kesulitan 

belajar. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Penelitian untuk Siswa 

Variabel Indikator Sub Indikator No. Item 

Faktor 
Kesulitan 
dari dalam 
Diri Siswa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor 
Kesulitan 
Belajar dari 
Luar Siswa  

A. Kesehatan  
 
 
 
B. Minat  
 
 
 
 
C. Bakat 
 
 
 
 
D. Motivasi  
 
 
 
 
E. Kemampuan 

kognitif 
 
 
 
A. Sekolah 
 
 
 
B. Keluarga 
 
 
 
 
C. Masyarakat  

 

- Penglihatan dan pendengaran
- Kondisi fisik 
- Kaki dan tangan 
 
- Perhatian siswa terhadap 

pelajaran 
- Rasa senang dalam mengikuti 

pelajaran 
 
- Kemampuan dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru 
- Kemampuan yang dibawa sejak 

lahir 
 
- Semangat dalam mengikuti 

pelajaran  
- Perhatian siswa dalam 

mengerjakan tugas 
 
- Kemampuan dalam memahami 

pelajaran  
- Kemampuan dalam 

mengaplikasikan busana 
 
- Ruang praktik 
- Peralatan praktik  
- Metode mengajar 
 
- Ekonomi keluarga 
- Peralatan praktik bagi siswa di 

rumah 
- Perhatian orang tua 
 
- Kegiatan siswa dalam masyarakat  
- Mass media 

1 – 2 
3 – 5 
6 – 7 

 
8 – 13 

 
14 – 18 
 
 
19 – 23 
 
24 – 26 
 

 
27 – 29 

 
30 – 32 

 
 

33 – 34 
 
35 – 36 

 
 

37 – 40 
41 – 42 
43 – 45 

 
46 – 47 
48 – 49 

 
50 – 51 

 
52 – 54 
55 – 58 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara–cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Metode observasi adalah metode penelitian dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 133). Observasi pada penelitian ini adalah pengamatan 

pada ruang praktik yang terdiri dari luas ruang, keadaan ruang, jumlah 

mesin jahit, kondisi setikan mesin jahit yang bagus, perbandingan 

penggunaan mesin jahit dengan siswa, penataan jarak mesin jahit, jumlah 

mesin obras, jumlah mesin lubang kancing, jumlah meja potong, peralatan 

untuk membuat pola (penggaris pola), peralatan untuk menyeterika 

(seterika dan papan seterika), kondisi penerangan, dan keadaan ventilasi. 

2. Angket 

Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari siswa tentang kesulitan belajar yang siswa 

hadapi. Pengertian angket menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128) adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan dalam memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui. Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan jawaban langsung dari responden ke dalam item-item sesuai 

dengan keadaan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode angket 
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tertutup langsung karena dalam penelitian ini peneliti membuat pertanyaan 

yang jawabannya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih 

dan menjawab pertanyaan tentang dirinya. Pada setiap item pertanyaan 

terdapat 4 alternatif jawaban, dengan skor jawaban 1 sampai 4. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara melakukan pengamatan dari catatan, dokumen atau arsip yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-brang 

tertulis (Suharsimi Arikunto, 2002: 135). Metode dokumentasi 

dilaksanakan untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku induk, 

dokumen, catatan guru atau wali kelas. Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data nama siswa dan nilai 

pada mata pelajaran keterampilan Tata Busana pembuatan celana santai 

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran. 

 

F. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dan 

akurat maka diperlukan alat pengumpulan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan yaitu alat ukur yang valid dan reliabel. Salah satu usaha 

yang diperlukan yaitu dengan jalan mengadakan uji coba. Tujuan dari uji coba 

instrumen penelitian adalah: 1) untuk mengetahui kelemahan serta hal yang 

memungkinkan menyulitkan responden dalam menjawab butir-butir soal tes, 2) 
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Untuk mengetahui apakah instrumen tersebut memiliki validitas dan reliabilitas 

sebagai syarat alat pengumpulan data yang baik. 

Validitas dan reliabilitas suatu alat ukur perlu ditetapkan lebih dulu 

sebelum alat ukur digunakan. Hal ini penting karena tingkat validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang digunakan menunjukkan mutu dari proses pengumpulan 

data dalam suatu penelitian, apakah mutu instrumen tersebut baik sehingga benar-

benar dapat mengukur apa yang akan diukur dan apakah instrumen tersebut dapat 

diandalkan. Uji coba dalam penelitian ini dilakukan terhadap responden yang 

diambil dari populasi. Sampel penelitian dengan menggunakan teknik random 

sampling. 

1. Validitas instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Untuk mengetahui tingkat validitas suatu 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, ditempuh dengan uji 

validitas butir. Setelah dilakukan uji coba akan diperoleh skor, maka skor 

tiap item dikorelasikan dengan skor total. Skor butir dianggap sebagai X 

dan skor total dipandang sebagai Y. 
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Rumus korelasi yang digunakan adalah korelasi Product Moment 

dengan angka kasar: 

rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYN

∑∑∑∑
∑ ∑∑

−

−
 

Keterangan:  

rxy adalah koefisien antara variabel x dan y. Selanjutnya harga rxy dapat 

dikonsultasikan dengan rtabel product moment dengan taraf signifikan 5%. 

Butir instrumen dikatakan valid jika harga rxy lebih besar dari rtabel.  

Hasil uji coba instrumen angket penelitian faktor-faktor kesulitan 

belajar terdiri dari 58 soal, 47 soal valid dan 11 soal tidak valid masing-

masing 30 butir soal faktor kesulitan belajar dari dalam diri siswa dan 17 

butir soal faktor kesulitan belajar dari luar diri siswa. Butir soal yang tidak 

valid tidak digunakan dalam penelitian. Soal yang dinyatakan tidak valid 

karena rxy < rtabel. Berdasarkan hasil uji coba pada N = 39 diperoleh hasil 

rxy = 0,46 pada taraf signifikan 5%, sedang rtabel = 0,32 karena r hitung > r 

tabel maka dinyatakan valid dan instrumen ini dapat digunakan untuk 

penelitian (lampiran halaman 95). 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya atau dapat diandalkan untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji 

keandalan instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus alpha. Rumus 
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alpha digunakan untuk instrumen dengan penskoran yang merupakan 

rentangan nilai 1 sampai 4.  

Rumus alpha tersebut adalah:  

r11 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−1K

K
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
− 2

2

t
b1  

Keterangan:  

r11 = reliabilitas instrumen  

k = banyaknya butir pertanyaan  

Σb2  = jumlah varians butir 

t2 = varians total  

(Suharsimi Arikunto, 2003:193) 

Hasil perhitungan r11 dikonsultasikan dengan rtabel korelasi product 

moment dengan N = 39 taraf signifikansi 5% sebesar 0,32 dikatakan 

reliabel jika r11 lebih besar dari 0,32.  

Hasil perhitungan pengujian reliabilitas soal dengan menggunakan 

rumus alpha diperoleh harga r11 adalah 0,83 sedangkan taraf signifikansi 

5% untuk N = 39 adalah 0,32. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa r11 > 

rtabel, dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang 

digunakan reliabel atau dapat dipercaya untuk mengambil data penelitian. 

(lampiran 4 halaman 96). 
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G. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif persentase yang dapat dilihat dengan rumus (Muhamad Ali, 

1993:186):  

Persentase (%) = 
N
n x 100% 

Keterangan:  

n = nilai diperoleh (nilai faktual) yaitu bobot masing-masing jawaban angket  

 kali jumlah skor.  

N = jumlah seluruh nilai, yaitu jumlah sampel kali jumlah item. 

% = tingkat persentase yang dicapai. 

Besarnya persentase yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan 

interval skor. Penentuan interval nilai sebagai dasar mengklasifikasikan hasil 

perhitungan penerapan dengan cara: 

a. Menentukan skor tertinggi dan sor terendah 

Skor tertinggi = 
TerbesarBobotNilai
TerbesarNilaiBobot  x 100% 

= 
4
4  x 100% = 100% 

Skor terendah = 
TerbesarBobotNilai
TerendahBobotNilai  x 100% 

    = 
4
1  x 100% = 25% 
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b. Menentukan rentang 

Rentang Skor = skor tertinggi-skor terendah 

= 100% - 25% 

= 75% 

c. Menentukan interval nilai 

Interval nilai = 
iklasifikasbanyak

terendahskortertinggiskor −   

= 
4

25100 −   

= 18,75 

 

Interval nilai persentase dan klasifikasi skor 

 Interval (%)  Klasifikasi/Kategori 

81,25-100% Sangat Tinggi 

62,50-81,25% Tinggi 

43,75-62,50% Sedang 

25,00-43,75% Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan menyajikan tentang deskripsi data penelitian dan pembahasan. 

Berikut ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

A. Hasil Penelitian 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan kegiatan pengumpulan data 

dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, adalah 

menginterpretasikan data hasil penelitian secara deskriptif. Berikut ini akan 

diuraikan hasil pengamatan ruang praktek di SMP Negeri 3 Ungaran. 

1. Peralatan Menjahit yang dimiliki  

Peralatan yang dipakai untuk mendukung mata pelajaran 

keterampilan Tata Busana di SMP Negeri 3 Ungaran terdiri dari: 

a. Mesin jahit lurus sebanyak 25 buah dan perlengkapannya 

b. Alat bantu menjahit 

1) Alat membuat pola (pita ukur, mistar, penggaris) 

2) Alat memotong (gunting kain, gunting zig zag, gunting lubang 

kancing, pendedel, meja potong) 

3) Alat menjahit (jarum jahit mesin, jarum jahit tangan, jarum pentul, 

cincin jahit, pengait benang)  

4) Alat pemberi tanda (rader, karbon jahit, kapur jahit) 
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5) Alat untuk menyetrika (setrika listrik, papan setrika) 

Jumlah peralatan yang digunakan sebenarnya memadai, namun 

pada segi kualitas masih perlu adanya pembenahan. Kondisi ini 

didasarkan dari hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa banyak dari 

peralatan menjahit yang agak rusak (sejumlah 12 buah), dikarenakan 

kurangnya perawatan.  

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa ruang praktek mata 

pelajaran keterampilan Tata Busana di SMP Negeri 3 Ungaran 

menggunakan ruang laboratorium serba guna yang didesain sedemikian 

rupa sesuai dengan jumlah peralatan yang dimiliki.  

2. Deskripsi Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Keterampilan Tata 

Busana 

Hasil belajar siswa pada dasarnya mencerminkan kemampuan siswa 

dalam menyerap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Apabila hasil 

belajar siswa tinggi, menunjukkan bahwa siswa mampu menyerap dengan 

baik materi pelajaran dan tidak mengalami kesulitan belajar. Namun 

apabila nilai yang diperoleh siswa tidak memenuhi standar ketuntasan 

belajar, maka dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami kesulitan belajar 

pada mata pelajaran tersebut.  

Pada penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan belajar 

siswa pada mata pelajaran keterampilan Tata Busana, dilakukan 

pengumpulan data berupa nilai mata pelajaran keterampilan Tata Busana. 

Berikut ini adalah uraian hasil penelitian terhadap nilai siswa. 
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Tabel 4.1 Deskripsi Nilai Mata Pelajaran Tata Busana  
 

Responden 
Kelas 

A 
Kelas 

B 
Kelas 

C 
Kelas 

D Kelas E Kelas F 
Kelas 

G 
Resp-01 7.00 6.75 7.00 8.00 7.00 6.75 8.00 
Resp-02 7.00 7.00 7.25 7.00 7.00 6.75 7.00 
Resp-03 6.75 6.75 6.75 6.50 6.75 7.50 6.75 
Resp-04 6.75 6.75 7.00 7.00 6.75 6.75 6.75 
Resp-05 7.00 6.75 7.00 6.75 7.00 6.75 6.75 
Resp-06 7.00 6.75 6.75 6.75 7.00 7.00 6.75 
Resp-07 6.75 6.75 8.50 7.00 6.75 6.75 8.00 
Resp-08 7.00 7.50 7.75 7.00 7.00 7.25 7.00 
Resp-09 6.75 6.75 7.00 6.75 6.75 7.25 6.75 
Resp-10 7.00 6.75 8.00 6.00 7.00 6.75 8.00 
Resp-11 7.75 6.75 6.75 6.75 7.75 6.75 7.00 
Resp-12 8.50 6.75 6.75 7.00 8.50 6.75 6.75 
Resp-13 6.75 7.00 7.00 7.75 6.75 7.00 6.75 
Resp-14 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.75 
Resp-15 - - - - - - 6.75 
Resp-16 -  -  -  -  -  -  7.75 

Nilai tertinggi 8.50 7.50 8.50 8.00 8.50 7.50 8.00 
Nilai terendah 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 

Rata-rata 7.07 6.85 7.25 6,94 7.07 6.92 7.09 
Sumber : data sekolah, 2007 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada mata 

pelajaran keterampilan Tata Busana, siswa kelas VIII A mempunyai nilai 

tertinggi sebesar 8,50 dan terendah 6,75 dengan rata-rata 7,07. Siswa kelas 

VIII B mempunyai nilai tertinggi sebesar 7,50, nilai terendah sebesar 6,75 

dengan rata-rata 6,82. Kelas VIII C mempunyai nilai tertinggi sebesar 

8,50; nilai terendah sebesar 6,75 dengan rata-rata 7,25. Siswa kelas VIII D 

mempunyai nilai tertinggi sebesar 8,00 nilai terendah sebesar 6,75 dengan 

rata-rata 6,94. Kelas VIII E mempunyai nilai tertinggi sebesar 8,50; nilai 

terendah sebesar 6,75 dengan rata-rata 7,07. Siswa kelas VIII F 

mempunyai nilai tertinggi sebesar 7,50 nilai terendah sebesar 6,75 dengan 
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rata-rata 6,92. Kelas VIII G mempunyai nilai tertinggi sebesar 8,00 

sedangkan nilai terendah sebesar 6,75 dengan rata-rata 7,09. Apabila 

dikaitkan dengan dengan batas ketuntasan belajar minimal 7,00 maka 

dapat diketahui bahwa kelas B, D dan F belum mencapai ketuntasan 

belajar minimum. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa kelas VIII A, C, E 

dan G dinyatakan tidak mengalami kesulitan belajar, sedangkan siswa 

kelas lainnya mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran 

keterampilan Tata Busana.  

3. Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Siswa  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Tata 

Busana. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2. Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

Faktor  Persentase  Kriteria  
Kesehatan  63,15% Tinggi  

Minat  47,67% Rendah  
Bakat  47,14% Rendah  

Motivasi  53,70% Sedang  
Kognitif  68,69% Tinggi  
Sekolah  56,36% Sedang  
Keluarga  64,25% Tinggi  

Masyarakat  67,30% Tinggi  
Sumber: data penelitian diolah, 2007  

 

Jika disajikan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Siswa  

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa faktor 

kesehatan siswa berada pada kategori tinggi (63,15%) sehingga bukan 

merupakan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa. Faktor 

minat sebesar 47,67% (kategori rendah) sehingga merupakan salah satu 

faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Faktor bakat siswa sebesar 

47,14% pada kategori rendah, sehingga menjadi penyebab kesulitan 

belajar siswa. Faktor motivasi sebesar 53,70% pada taraf sedang, 

merupakan salah satu penyebab kesulitan belajar siswa. Faktor 

kemampuan kognitif sebesar 68,69% pada kategori tinggi, sehingga tidak 

menjadi faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Faktor sekolah sebesar 

56,36% pada tingkat sedang, tidak menjadi faktor penyebab kesulitan 

belajar siswa. Faktor keluarga sebesar 64,25% (pada kategori tinggi) tidak 

menjadi faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Sedangkan faktor 

masyarakat sebesar 67,30% pada kategori tinggi, tidak menjadi penyebab 

kesulita belajar siswa.  
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4. Kesulitan Belajar dilihat dari Faktor Kesehatan Siswa  

Faktor kesehatan mempunyai pengaruh bagi siswa dalam belajar 

terutama dalam hal kesiapan fisik untuk menerima materi dan 

memahaminya. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan belajar siswa 

dilihat dari faktor kesehatan, peneliti meneliti dengan menggunakan 

instrumen angket, dengan pertanyaan sejumlah 5 item. Berikut ini 

disajikan skor hasil penelitian. 

Tabel 4.3 Deskripsi Hasil Penelitian Faktor Kesehatan 

Rentang  Frekuensi  Persentase %  Kriteria  
81,25 – 100% 1 1 Sangat Tinggi  

62,50 – 81,25% 55 55 Tinggi  
43,75 – 62,50% 38 38 Sedang  
25,00 – 43,75% 6 6 Rendah  

Jumlah  100 100  
Sumber: data penelitian diolah, 2007  

 Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh 

gambaran sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2. Grafik Data Faktor Kesehatan 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa 55% 

kesehatan responden berada pada tingkatan tinggi, sebanyak 36% 

responden pada tingkatan sedang, dan responden dengan kesehatan pada 
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tingkatan rendah sebanyak 6%, dan pada tingkatan sangat tinggi hanya 

1%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesehatan bukan merupakan 

faktor penyebab kesulitan belajar mata pelajaran keterampilan Tata 

Busana bagi sebagian besar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran.  

5. Kesulitan Belajar dilihat dari Faktor Minat Siswa  

Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan belajar siswa dilihat dari 

faktor minat siswa pada mata pelajaran keterampilan Tata Busana, peneliti 

meneliti dengan menggunakan instrumen angket, dengan pertanyaan 

sejumlah 9 item. Berikut ini disajikan skor hasil penelitian. 

Tabel 4.4 Deskripsi Hasil Penelitian Faktor Minat Siswa 

Rentang  Frekuensi  Persentase %  Kriteria  
81,25 – 100% 0 0 Sangat Tinggi  

62,50 – 81,25% 14 14 Tinggi  
43,75 – 62,50% 48 48 Sedang  
25,00 – 43,75% 38 38 Rendah  

Jumlah  100 100  
Sumber: data penelitian diolah, 2007  
 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.3. Grafik Data Faktor Minat 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa 48% siswa 

mempunyai minat yang sedang terhadap mata pelajaran keterampilan Tata 

Busana, responden yang mempunyai minat pada tingkatan rendah 

sebanyak 38%, responden yang mempunyai minat pada pada kategori 

tinggi sebanyak 14% dan tidak ada siswa yang mempunyai minat pada 

kategori sangat tinggi untuk mengikuti mata pelajaran keterampilan Tata 

Busana. Hal ini menunjukkan bahwa faktor minat merupakan salah satu 

faktor penyebab kesulitan belajar mata pelajaran keterampilan Tata 

Busana bagi sebagian besar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran. Hal 

ini dapat dimungkinkan karena siswa lebih diorientasikan untuk berhasil 

pada mata pelajaran yang diikutkan dalam ujian nasional yaitu 

Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, sehingga siswa 

menganggap bahwa mata pelajaran lain tidak begitu penting untuk 

diperhatikan.  

6. Kesulitan Belajar dilihat dari Faktor Bakat Siswa  

Bakat mempunyai peranan dalam membentuk sikap atau perilaku 

terhadap suatu hal atau kegiatan. Seseorang yang mempunyai bakat pada 

suatu bidang mempunyai kesiapan yang lebih matang dalam menjalani 

bidang tersebut, dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai bakat. 

Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan belajar siswa dilihat dari faktor 

bakat siswa pada keahlian Tata Busana, peneliti meneliti dengan 

menggunakan instrumen angket, dengan pertanyaan sejumlah 7 item. 

Berikut ini disajikan skor hasil penelitian. 
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Tabel 4.5 Deskripsi Hasil Penelitian Faktor Bakat 
Rentang  Frekuensi  Persentase %  Kriteria  

81,25 – 100% 0 0 Sangat Tinggi  
62,50 – 81,25% 14 14 Tinggi  
43,75 – 62,50% 35 35 Sedang  
25,00 – 43,75% 51 51 Rendah  

Jumlah  100 100  
Sumber: data penelitian diolah, 2007  

 
Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.4. Grafik Data Faktor Bakat 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa 51% siwa 

mempunyai bakat yang rendah pada keahlian Tata Busana, responden 

yang mempunyai bakat pada tingkatan sedang sebanyak 35%, responden 

yang mempunyai bakat pada pada kategori tinggi sebanyak 14% dan tidak 

ada siswa yang mempunyai minat pada kategori sangat tinggi pada 

keahlian Tata Busana.  

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Ungaran tidak memiliki bakat pada keahlian Tata Busana, 

sehingga menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar pada mata 

pelajaran keterampilan Tata Busana.  
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7. Kesulitan Belajar dilihat dari Faktor Motivasi Siswa  

Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan belajar siswa dilihat dari 

faktor motivasi siswa mengikuti mata pelajaran keterampilan Tata Busana, 

peneliti meneliti dengan menggunakan instrumen angket, dengan 

pertanyaan sejumlah 5 item. Berikut ini disajikan skor hasil penelitian. 

Tabel 4.6 Deskripsi Hasil Penelitian Motivasi 
 

Rentang  Frekuensi  Persentase %  Kriteria  
81,25 – 100% 8 8 Sangat Tinggi  

62,50 – 81,25% 29 29 Tinggi  
43,75 – 62,50% 18 18 Sedang  
25,00 – 43,75% 45 45 Rendah  

Jumlah  100 100  
Sumber: data penelitian diolah, 2007  
 
 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5. Grafik Data Faktor Motivasi 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa 46% siswa 

mempunyai motivasi yang rendah mengikuti mata pelajaran keterampilan 

Tata Busana, responden yang mempunyai motivasi pada tingkatan tinggi 
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sebanyak 29%, responden yang mempunyai bakat pada pada kategori 

sedang sebanyak 18% dan siswa yang mempunyai minat pada kategori 

sangat tinggi pada keahlian Tata Busana sebanyak 8%.  

Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Ungaran mempunyai motivasi yang rendah pada mata pelajaran 

keterampilan Tata Busana. Kondisi ini menyebabkan siswa mengalami 

kesulitan belajar dan berpengaruh pada hasil belajarnya. Namun demikian 

terdapat hampir separuh siswa mempunyai motivasi yang masih dapat 

ditingkatkan lagi.  

8. Kesulitan Belajar dilihat dari Faktor Kemampuan Kognitif Siswa  

Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan belajar siswa dilihat dari 

faktor kemampuan kognitif siswa, peneliti menggunakan instrumen 

angket, dengan pertanyaan sejumlah 4 item. Berikut ini disajikan skor 

hasil penelitian. 

Tabel 4.7 Deskripsi Hasil Penelitian Faktor Kemampuan Kognitif 
Rentang  Frekuensi  Persentase %  Kriteria  

81,25 – 100% 15 15 Sangat Tinggi  
62,50 – 81,25% 49 49 Tinggi  
43,75 – 62,50% 33 33 Sedang  
25,00 – 43,75% 3 3 Rendah  

Jumlah  100 100  
Sumber: data penelitian diolah, 2007  
 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran 

sebagai berikut: 



69 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Data Faktor Kemampuan Kognitif 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa 49% siswa 

mempunyai kemampuan kognitif pada tingkatan tinggi, sebanyak 33% 

siswa mempunyai kemampuan kognitif pada taraf sedang, sebanyak 15% 

siswa mempunyai kemampuan kognitif pada tingkatan sangat tinggi, dan 

siswa yang mempunyai kemampuan kognitif pada tingkatan rendah 

sebanyak 3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Ungaran mempunyai kemampuan kognitif pada tingkatan tinggi. 

Hasil ini menggambarkan bahwa siswa tidak mengalami hambatan pada 

faktor kemampuan kognitif.  

 
9. Kesulitan Belajar dilihat dari Faktor Kondisi Sekolah 

Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan belajar siswa dilihat dari 

faktor kondisi sekolah, peneliti menggunakan instrumen angket, dengan 

pertanyaan sejumlah 7 item. Berikut ini disajikan skor hasil penelitian. 
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Tabel 4.8 Deskripsi Hasil Penelitian Faktor Kondisi Sekolah 

Rentang  Frekuensi  Persentase %  Kriteria  
81,25 – 100% 4 4 Sangat Tinggi  

62,50 – 81,25% 27 27 Tinggi  
43,75 – 62,50% 43 43 Sedang  
25,00 – 43,75% 26 26 Rendah  

Jumlah  100 100  
Sumber: data penelitian diolah, 2007  

 
Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.7. Grafik Data Faktor Kondisi Sekolah 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa 43% siswa 

beranggapan bahwa kondisi sekolah yang meliputi sarana prasarana dan 

metode pembelajaran mata pelajaran keterampilan Tata Busana 

diasumsikan pada kategori sedang, sebanyak 27% siswa beranggapan 

bahwa sarana prasarana pada kategori tinggi, sebanyak 26% beranggapan 

bahwa kondisi sekolah pada tingkatan tinggi, dan hanya 1,15% siswa yang 

menganggap bahwa sarana prasarana rendah dimiliki sekolah untuk 

mendukung mata pelajaran keterampilan Tata Busana pada kategori 

sangat tinggi.  



71 

 

Kondisi ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran keterampilan Tata Busana adalah 

kondisi sekolah, yang meliputi sarana prasarana pelajaran serta metode 

pengajaran yang diberikan oleh guru.  

10. Kesulitan Belajar dilihat dari Faktor Keluarga 

Keluarga yang bijak akan memberikan dukungan sepenuhnya 

kepada anak untuk mencapai prestasi tertinggi dalam segala mata 

pelajaran di sekolah. Dengan adanya dukungan keluarga, siswa 

mempunyai kepercayaan diri dan semangat yang lebih besar untuk 

berhasil. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan belajar siswa dilihat 

dari faktor kondisi keluarga, peneliti menggunakan instrumen angket, 

dengan pertanyaan sejumlah 5 item. Berikut ini disajikan skor hasil 

penelitian. 

Tabel 4.9 Deskripsi Hasil Penelitian Faktor Kondisi Keluarga 
Rentang  Frekuensi  Persentase %  Kriteria  

81,25 – 100% 11 11 Sangat Tinggi  
62,50 – 81,25% 47 47 Tinggi  
43,75 – 62,50% 38 38 Sedang  
25,00 – 43,75% 4 4 Rendah  

Jumlah  100 100  
Sumber: data penelitian diolah, 2007  

 
Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.8. Grafik Data Faktor Kondisi Keluarga 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa 47% siswa 

beranggapan bahwa dukungan keluarga terhadap keikutsertaannya pada 

mata pelajaran keterampilan Tata Busana adalah tinggi. Sebanyak 38% 

siswa mempunyai dukungan keluarga yang sedang, sebanyak 11% siswa 

mempunyai dukungan keluarga pada tingkatan sangat tinggi, dan hanya 

4% siswa yang memperoleh dukungan rendah dari keluarganya atas 

keikutsertaannya pada muatan lokal Tata Busana.  

Hasil ini menggambarkan bahwa faktor keluarga bukan merupakan 

faktor penyebab kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran keterampilan 

Tata Busana. Keluarga siswa pada dasarnya memberikan dukungan 

kepada mereka untuk berhasil dalam semua mata pelajaran.  

11. Kesulitan Belajar dilihat dari Faktor Masyarakat 

Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan belajar siswa dilihat dari 

faktor kondisi sekolah, peneliti menggunakan instrumen angket, dengan 

pertanyaan sejumlah 5 item. Berikut ini disajikan skor hasil penelitian. 
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Tabel 4.10 Deskripsi Hasil Penelitian Faktor Kondisi Masyarakat 

Rentang  Frekuensi  Persentase %  Kriteria  
81,25 – 100% 18 18 Sangat Tinggi  

62,50 – 81,25% 39 39 Tinggi  
43,75 – 62,50% 41 41 Sedang  
25,00 – 43,75% 2 2 Rendah  

Jumlah  100 100  
Sumber: data penelitian diolah, 2007  

 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.9. Grafik Data Faktor Kondisi Masyarakat 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa 41% siswa 

berasumsi bahwa pengaruh masyarakat termasuk media massa terhadap 

minatnya mengikuti mata pelajaran keterampilan Tata Busana berada pada 

kategori sedang. Sebanyak 39% siswa berasumsi tinggi atas pengaruh dari 

masyarakat, sebanyak 18% siswa berasumsi sangat tinggi dan sebanyak 

2% siswa berasumsi bahwa pengaruh masyarakat adalah rendah. Kondisi 

ini menggambarkan bahwa kondisi yang berkembang dalam masyarakat, 

termasuk didalamnya media massa, mempunyai pengaruh yang cukup 
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baik bagi siswa untuk mengikuti mata pelajaran keterampilan Tata 

Busana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat 

bukan merupakan faktor penyebab kesulitan belajar siswa dalam mata 

pelajaran keterampilan Tata Busana.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata nilai mata pelajaran 

keterampilan Tata Busana yang diperoleh responden kelas VIII A, VIII C, VIII E 

dan VIII G telah dapat mencapai batas ketuntasan belajar, sedangkan siswa kelas 

VIII B, D, dan F belum mencapai batas ketuntasan belajar minimal sebesar 7,00. 

Kondisi ini mencerminkan bahwa pada mata pelajaran Tata Busana siswa kelas 

VIII A, C, E dan G tidak mengalami kesulitan belajar, dan kelas VIII B, D dan F 

dinyatakan masih mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami 

oleh siswa pada mata pelajaran keterampilan Tata Busana, pada dasarnya 

disebabkan oleh cara belajarnya yang lebih diorientasikan pada pelajaran yang 

diuji dalam ujian nasional.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kesehatan tidak menjadi faktor 

penyebab munculnya kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran keterampilan 

Tata Busana. Hal ini diperoleh dari hasil angket yang menunjukkan bahwa tingkat 

kesehatan siswa pada kategori sedang atau cukup, yang ditunjukkan dari kondisi 

penglihatan siswa dan tingkat keletihan pada waktu mengikuti pelajaran Tata 

Busana.  
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Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa faktor minat menjadi salah satu 

faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran 

keterampilan Tata Busana. Hasil ini didasarkan pada analisis data, yang 

menunjukkan bahwa tingkat minat siswa untuk mengikuti pelajaran Tata Busana 

cenderung rendah. Minat siswa yang rendah tercermin dari kurangnya perhatian 

siswa ketika mengikuti pelajaran Tata Busana. Pada waktu guru menerangkan, 

kebanyakan siswa terlihat kurang tertarik dan bersikap acuh. Sikap ini menjadikan 

siswa kurang konsentrasi terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini 

senada dengan Slameto (2003:57) yang berpendapat bahwa siswa yang kurang 

berminat pada suatu mata pelajaran kurang memperhatikan mata pelajaran 

tersebut, sehingga akan menurunkan hasil belajarnya. 

Faktor bakat juga menjadi penyebab munculnya kesulitan belajar siswa 

pada mata pelajaran keterampilan Tata Busana. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa pada dasarnya mempunyai bakat keahlian Tata Busana pada kategori 

sedang. Namun demikian, bakat tersebut nampaknya kurang tersalurkan ke arah 

pengembangan. Hal ini dapat disebabkan kurangnya dorongan dari lingkungan 

sekitar bagi siswa untuk mengembangkan bakatnya. Kurangnya dukungan 

terhadap bakat jelas merupakan faktor yang menghambat pengembangan bakat itu 

sendiri, karena pada dasarnya bakat merupakan kemampuan dasar alami yang 

dibawa sejak manusia dilahirkan (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004: 82). 

Jika kondisi ini tidak diperbaiki maka tidak menutup kemungkinan bakat keahlian 

Tata Busana yang dimiliki oleh siswa akan luntur dan hilang.  
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor motivasi juga 

menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran 

keterampilan Tata Busana. Motivasi sebagian besar siswa dalam mengikuti pelajaran 

Tata Busana tergolong rendah, meskipun beberapa siswa menunjukkan motivasi yang 

tinggi. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi menunjukkan perilaku positif ketika 

pelajaran Tata Busana berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari semangat siswa 

mengikuti pelajaran dan antusiasme siswa ketika mengerjakan tugas mata pelajaran 

keterampilan Tata Busana. Motivasi yang rendah pada umumnya dipengaruhi oleh 

rendahnya minat yang rendah dari diri siswa. Hal ini menyebabkan siswa kurang 

termotivasi mengikuti pelajaran. Motivasi yang rendah dapat dilihat dari kurangnya 

kemauan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran keterampilan Tata 

Busana. Siswa mulai mengerjakan apabila sudah ada teguran dari guru, dan juga 

ditunjukkan dari kurangnya perhatian terhadap materi-materi mata pelajaran 

keterampilan Tata Busana. Hasil ini mendukung Syaiful Bahri Djamarah (2002:166) 

yang berpendapat bahwa motivasi yang rendah akan menurunkan keinginan 

mencapai tujuan belajarnya.Hal ini menyebabkan siswa kurang memahami secara 

tepat materi-materi, yang pada akhirnya menyebabkan siswa sulit untuk berprestasi 

tinggi dalam mata pelajaran tata busana.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor kemampuan kognitif siswa 

tidak menjadi penyebab kesulitan belajar mata pelajaran keterampilan Tata Busana. 

Kemampuan kognitif siswa secara umum dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari 

kemampuan siswa dalam memahami teori-teori yang ada dalam mata pelajaran, serta 

kemampuan menerapkan teori ke dalam praktek. Faktor di luar diri siswa (eksternal) 
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yang berpengaruh terhadap kesulitan belajar siswa adalah kondisi sekolah yang 

meliputi sarana prasarana praktek Tata Busana serta metode pengajaran yang 

diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini mendukung pendapat 

Slameto (2003:83) yang menyatakan bahwa metode pengajaran yang kurang tepat, 

khususnya pada materi praktek, akan mempengaruhi hasil belajar siswa pada aspek 

keterampilannya. Peralatan praktek yang disediakan oleh sekolah pada dasarnya 

mencukupi, namun kualitasnya kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

kerusakan-kerusakan pada alat praktek, baik yang disebabkan usia alat yang sudah 

tua ataupun rusak karena kurangnya perawatan pada peralatan jahit. Kerusakan yang 

banyak dijumpai dikarenakan kurangnya pemberian minyak pada mesin jahit, 

sehingga mesin jahit banyak yang tidak dapat digunakan dengan baik. Kelengkapan 

jahit juga menjadi faktor penghambat. Hal ini dikarenakan banyaknya kelengkapan 

yang tidak disediakan oleh sekolah untuk praktek Tata Busana, misalnya jarum pentul 

dan kapur jahit.  

Kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran keterampilan Tata Busana juga 

disebabkan oleh faktor kondisi sekolah, dalam hal ini berkaitan dengan kelengkapan 

fasilitas praktek Tata Busana yang dimiliki oleh sekolah, serta ketapatan metode 

pengajaran yang digunakan oleh guru Tata Busana. Sarana yang dibutuhkan untuk 

pembelajaran Tata Busana pada dasarnya lebih banyak berupa alat-alat praktek, yang 

digunakan sebagai sarana melatih keterampilan siswa. Keberadaan sarana praktek 

merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembelajaran Tata Busana, karena pada 

dasarnya fasilitas tersebut merupakan alat untuk mempermudah pencapaian tujuan 

pembelajaran. Keberadaan fasilitas praktek Tata Busana di sekolah ini masih kurang 
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ideal, yang ditandai dengan jumlah alat serta kualitas yang masih agak rendah. Hal ini 

menyebabkan siswa kurang dapat memanfaatkannya secara optimal, yang pada 

akhirnya menyebabkan siswa sulit menerima pelajaran Tata Busana dengan baik. 

Aspek metode pengajaran yang digunakan guru di sekolah juga dirasakan masih 

kurang tepat. Dalam pembelajaran guru ternyata lebih banyak menggunakan metode 

ceramah. Hal ini menyebabkan siswa hanya menguasai materi secara teoritis, namun 

lemah dalam hal kemampuan prakteknya.  

Faktor keluarga pada dasarnya tidak menjadi penyebab kesulitan belajar 

siswa dalam mata pelajaran keterampilan Tata Busana. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya dukungan yang cukup baik dari keluarga dan masyarakat terhadap 

pelajaran tata busana. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa orang tua 

siswa memberikan perhatian dan dukungan berupa pemberian motivasi serta biaya 

praktek, apabila siswa akan mengadakan praktek jahit. Hal ini terkait dengan 

kondisi ekonomi keluarga. Kebanyakan orang tua siswa merupakan kalangan 

ekonomi menengah dan sudah menyadari pentingnya pendidikan, sehingga 

mereka selalu mendukung kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh 

pihak sekolah.  

Kondisi masyarakat bukan faktor yang memicu kesulitan belajar siswa 

dalam mata pelajaran keterampilan Tata Busana. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa siswa tidak terlalu terpengaruh dengan 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan serta pengaruh media massa dalam hal belajar. 

Hasil ini menunjukkan bahwa siswa sudah mempunyai kemampuan membagi dan 

mengatur waktu belajar dan waktu untuk berkegiatan di luar sekolah. Adanya 
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media massa di lingkungan sekitar siswa juga tidak berdampak buruk terhadap 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran keterampilan Tata Busana.  

 
C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini didesain sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat 

menjawab permasalahan. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan 

penelitian yang dihadapi oleh peneliti. Keterbatasan yang dihadapi dalam 

penelitian ini antara lain kurang dapat mengukur secara tepat tentang kemampuan 

kognitif siswa. Kemampuan kognitif siswa akan lebih tepat jika diukur dengan 

menggunakan tes intelegensi. Demikian juga tidak mampunya pengukuran secara 

tepat pada kondisi keluarga (tanggapan atau perhatian dari orang tua). Hal ini 

mungkin berpengaruh pada hasil belajar siswa.  

Keterbatasan lainnya adalah waktu pengambilan data penelitian yang 

kurang tepat. Pengambilan data penelitian ini dilakukan pada waktu classmeeting 

pasca ujian akhir semester. Hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan 

penilaian langsung terkait dengan proses belajar mengajar terutama praktek 

menjahit yang dilaksanakan oleh guru.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat diambil beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kesulitan belajar siswa pada 

mata pelajaran Tata Busana antara lain rendah (kurangnya) minat, yaitu 

sebesar 47,67% (kategori rendah), faktor bakat sebesar 47,14% (kategori 

rendah), dan faktor motivasi siswa sebesar 53,70% (kategori sedang) 

dalam mengikuti pelajaran Tata Busana. Sedangkan faktor di luar siswa 

(eksternal) yang mempengaruhi adalah kondisi sarana prasarana praktek di 

sekolah serta faktor metode pembelajaran sebesar 56,36% (kategori 

sedang) pada mata pelajaran Keterampilan Tata Busana.  

2. Siswa kelas VIII.B, VIII.D, dan VIII.F lebih banyak mengalami kesulitan 

belajar mata pelajaran Tata Busana, daripada siswa kelas VIII.A, VIII.C, 

VIII.E dan VIII.G. Simpulan ini didasarkan hasil pengumpulan nilai mata 

pelajaran yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa kelas B, D dan F 

(masing-masing 6,85; 6,94; dan 6,92) belum mampu mencapai batas 

ketuntasan belajar minimal, sedangkan kelas A, C, E dan G (masing-

masing 7,07; 7,25; 7,07; dan 7,09) sudah mampu melampaui batas 

ketuntasan belajar keterampilan pada tingkat terampil.  
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat peneliti ajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah dan guru, perlu untuk meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan 

memperbaiki fasilitas belajar dan praktek untuk siswa, serta dengan 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang menarik bagi siswa.  

2. Bagi siswa, hendaknya selalu berusaha meningkatkan minat dan motivasi 

belajar khususnya pada mata pelajaran Tata Busana. Apabila siswa 

mempunyai bakat pada keahlian Tata Busana, hendaknya diimbangi 

dengan upaya pengembangan bakat sehingga menjadi berkembang.  
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KISI-KISI INSTRUMEN FAKTOR-FAKTOR KESULITAN BELAJAR 
DALAM MENGIKUTI MATA PELAJARAN KETERAMPILAN TATA BUSANA  

KELAS VIII SMP NEGERI 3 UNGARAN 

Variabel Indikator Sub Indikator Soal Item No. 
Item

Jumlah 
Item 

Skor 
Penelitian 

Faktor Kesulitan 
Belajar dari 
dalam Diri Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Kesehatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Penglihatan 
dan 
pendengaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kondisi fisik 
 
 
 
 
 
3. Kaki dan 

tangan 
 
 
 

1. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah 
kondisi penglihatan anda? 
a. Normal 
b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa 

mengikuti 
c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 
d. Terganggu dan saya tidak bisa mengikuti 

2. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah 
kondisi pendengaran anda?  
a. Normal 
b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa 

mengikuti 
c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 
d.Terganggu dan saya tidak bisa mengikuti 

1. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah 
kondisi badan anda? 
a. Sehat 
b. Kurang sehat 
c. Agak sehat 
d. Tidak sehat 

1. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah 
kondisi kaki anda? 
a. Normal 

1 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
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B. Minat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Perhatian siswa 

terhadap 
pelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa 
mengikuti 

c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 
d. Terganggu dan saya tidak bisa mengikuti 

2. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah 
kondisi tangan anda? 
a. Normal 
b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa 

mengikuti 
c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 
d. Terganggu dan saya tidak bisa mengikuti 

1. Dalam menjahit celana santai, apakah yang anda 
lakukan pada waktu guru menyampaikan?  
a. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan 

mencatat hal-hal yang penting 
b. Mendengarkan sambil mencatat 
c. Mencatat sambil berbicara dengan kawan  
d. Mendengarkan tapi tidak mencatat.  

2. Bagaimanakah cara anda menambah pengetahuan 
tentang mode celana santai? 
a. Melihat dan membaca buku-buku yang 

berhubungan dengan mode celana santai. 
b. Meminjam buku dan majalah pada teman. 
c. Membaca majalah atau nonton TV kalau 

sedang berminat. 
d. Jarang sekali mencari buku atau majalah.  

3. Dalam menjahit santai, berapakah nilai mid yang 
anda dapatkan? 

 
5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 
 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
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2. Rasa senang 

dalam mengikuti 
pelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Lebih dari 8 
b. 8 
c. 7 
d. 6 
 

4. Dibandingkan teman-teman yang lain, 
bagaimanakah kemampuan anda di dalam 
menyelesaikan tugas celana santai? 
a. Paling cepat menyelesaikan dibanding teman-

teman yang lain 
b. Sama cepat menyelesaikan dengan teman-

teman yang lain 
c. Lebih lambat menyelesaikan dengan teman-

teman yang lain 
d. Paling lambat menyelsaikan dibanding teman-

teman yang lain 
1. Bagaimanakah perasaan anda terhadap pelajaran 

menjahit celana santai? 
a. Senang 
b. Kurang senang 
c. Tidak senang 
d. Sangat tidak senang 

2. Bagaimanakah perasaan anda pada saat guru 
menerangkan cara menjahit celana santai? 
a. Sangat tertarik 
b. Cukup tertarik 
c. Tidak tertarik 
d. Sama sekali tidak tertarik 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 
 
 
 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
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C. Bakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kemampuan 

dalam 
mengerjakan 
tugas yang 
diberikan oleh 
guru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Bagaimanakah perasaan anda dalam menyelesaikan 
tugas menjahit celana santai? 
a. Sangat senang 
b. Senang 
c. Cukup senang 
d. Tidak senang 

4. Apakah yang anda lakukan ketika ada jadwal 
menjahit celana santai? 
a. Datang lebih awal 
b. Tepat waktu 
c. Datang setelah guru masuk kelas  
d. Datang setelah pelajaran sudah dimulai 

5.  Bagaimanakah perasaan anda ketika 
libur/kosong/guru tidak datang, bertepatan pada 
jadwal menjahit celana santai? 
a.Tidak senang 
b.Biasa saja 
c.Senang 
d.Sangat senang 

1. Kesulitan apakah yang anda alami ketika anda 
menggambar pola celana santai? 
a. Cara menggambar pesak 
b. Cara membagi ukuran, cara menggambar pesak 
c. Cara membagi ukuran, ketepatan ukuran, cara 

menggambar pesak 
d. Tidak bisa semua 

2. Kesulitan apakah yang anda alami dalam menjahit 
celana santai? 

13 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
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2. Kemampuan 

yang dibawa 
sejak lahir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Menjahit saku 
b. Menjahit serip saku dan menjahit 3 jalur untuk 

tempat elastik 
c. Menjahit saku, menjahit pesak, menjahit 3 

jalur untuk tempat elastik. 
d. Menjahit serip saku, menjahit saku, menjahit 

sisi dalam,menjahit pesak, menjahit 3 jalur 
untuk tempat elastik. 

3. Kesulitan apakah yang anda alami dalam 
penyelesaian celana santai? 
a. Memasang elastik 
b. Memasang elastik dan menyetrika 
c. Sisa benang dan memasang elastik 
d. Sisa benang, memasang elastik,menyeterika 

4. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah 
usaha anda dalam menyelesaikan? 
a. Lebih cepat dari waktu yang ditargetkan 
b. Tepat waktu 
c. Kadang-kadang tepat waktu 
d. Lebih lama dari waktu yang ditargetkan 

1. Apakah di keluarga atau kerabat dekat anda ada 
yang berprofesi sebagai penjahit? 
a. Ada, ayah dan ibu  
b. Ada, hanya ayah atau hanya ibu 
c. Ada, kerabat dekat  
d. Tidak ada  

2. Sejak kapankah anda dapat menjahit ?  
a. Sebelum SD 

 
17 
 
 
 

 
 
18 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

21 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
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D. Motivasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Semangat 

dalam 
mengikuti 
pelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatian siswa 

dalam 

b. SD 
c. Sebelum SMP 
d. SMP 

3. Ketika anda mendesain celana santai, apakah yang 
anda lakukan? 
a. Melihat majalah mode, melihat model busana, 

menonton acara busana dan gaya di TV 
b. Melihat-lihat model busana 
c. Menjiplak 
d. Seadanya 

1. Dalam menjahit celana santai, apakah persiapan 
anda?  
a. Mempelajari teknik menjahit, karena apabila 

dijelaskan akan lebih mudah memahami dan 
dapat menjawab pertanyaan guru, atau 
mengajukan pertanyaan bila ada yang kurang 
jelas 

b. Mempelajari teknik menjahit, karena apabila 
diterangkan akan lebih memahami 

c. Mempelajari teknik menjahit yang pokok-
pokok saja, karena nantinya akan dipelajari 

d. Tidak mempelajari teknik menjahit, karena 
akan dijelaskan di sekolah 

2. Setiap ada pelajaran teori menjahit celana santai, 
apa yang anda persiapkan? 
a. Buku pelajaran, alat tulis, buku catatan, buku 

pola dan skala  
b. Alat tulis, buku catatan, dan buku pola 
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E. Kemampuan 

kognitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mengerjakan 
tugas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Kemampuan 

dalam 
memahami 
pelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kemampuan 

c. Alat tulis dan buku pola 
d. Alat tulis dan buku catatan  

3. Apakah yang anda persiapkan setiap ada praktik 
menjahit celana santai di sekolah? 
a. Mempersiapkan alat praktik dan bahan praktik 
b. Mempersiapkan bahan praktik 
c. Mempersiapkan alat praktik 
d. Mempersiapkan buku pola 
 

1. Apakah yang anda lakukan bila anda tidak puas 
dengan hasil praktik menjahit celana santai? 
a. Cepat-cepat mengerjakan ulang, dengan bahan 

yang baru 
b. Memperbaiki hasil praktik yang sudah ada 

sebaik mungkin 
c. Menerima apa adanya  
d. Tidak peduli 

2. Dalam menjahit celana santai, apakah yang anda 
lakukan sebelum mengerjakan? 
a. Berdiskusi dengan teman, berkonsultasi 

kepada guru, sehingga pada saat mengerjakan 
tugas langsung baik. 

b. Berdiskusi pada teman 
c. Mempelajari sendiri 
d. Tidak mengerjakan apa-apa 

1. Apakah yang Anda lakukan ketika guru 
menjelaskan materi menjahit celana santai 
kemudian memberikan tugas membuat pola? 
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Faktor Kesulitan 
Belajar dari Luar 
Diri Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.Sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalam 
mengaplikasika
n busana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ruang praktik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Dapat menyelesaikan tugas secara keseluruhan 
(100%) 
b. Dapat menyelesaikan tugas hanya sebesar 75% 
c. Dapat menyelesaikan tugas hanya sebesar 50% 
d. Dapat menyelesaikan tugas hanya sebesar 25% 

2. Apakah yang anda lakukan setiap ada pertanyaan 
menjahit celana santai dari guru? 
a. Selalu dapat menjawab dengan benar. 
b. Dapat menjawab, meskipun kurang benar 
c. Kadang-kadang bisa menjawab. 
d. Tidak bisa menjawab 
 

1. Berapa kali anda berlatih mempraktikkan 
menjahit celana santai dalam satu semester di 
rumah? 
a. 4 kali 
b. 3 kali 
c. 2 kali 
d. 1 kali 

2. Apakah yang anda lakukan setelah anda belajar 
tentang model celana santai kemudian? 
a. Membuat 4 jenis 
b. Membuat 3 jenis 
c. Membuat 2 jenis 
d. Membuat 1 jenis 
a. Tidak berfungsi 

1. Bagaimanakah kondisi penerangan yang ada 
dalam ruang praktik di sekolah anda? 
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2.  Peralatan 

praktik 
 
 
 
 
3. Metode 

mengajar guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ekonomi 

b. Terang sekali 
c. Cukup terang  
d. Kurang terang 
e. Tidak terang 

2. Bagaimanakah pendapat anda tentang kebersihan 
ruang praktik? 
a. Sangat bersih  
b. Bersih 
c. Kurang bersih 
d. Tidak bersih 

3. Bagaimanakah pendapat anda tentang buku-buku 
busana yang ada di perpustakaan sekolah anda? 
a. Sangat lengkap dan memadai 
b. Lengkap dan memadai 
c. Kurang lengkap 
d. Tidak lengkap 

1. Bagaimanakah perbandingan antara mesin jahit 
dengan jumlah siswa di kelas anda? 
a. 1 mesin digunakan untuk 1 siswa 
b. 1 mesin digunakan untuk 2 siswa 
c. 1 mesin digunakan untuk 3 siswa 
d. 1 mesin digunakan untuk 4 siswa 

1. Bagaimanakah pendapat anda tentang metode yang 
diajarkan guru pada saat menyampaikan materi 
menjahit celana santai? 
a. Sangat menarik 
b. Menarik  
c. Kurang menarik 
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B.Keluarga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keluarga  
 
 
 
 
 
2. Peralatan bagi 

siswa di rumah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatian orang 

tua 
 
 
 
 

d. Sangat tidak menarik 
2. Apakah suara guru jelas dalam mendemontrasikan 

cara menjahit celana santai?  
a. Sangat jelas.  
b. Cukup jelas. 
c. Kurang jelas.  
d. Tidak jelas.  

3. Apakah yang dilakukan oleh guru pada saat anda 
sedang praktik menjahit celana santai? 
a. Guru berkeliling memeriksa pekerjaan siswa satu 
persatu 
b. Guru memperhatikan siswa sambil duduk di 

muka kelas dan menyuruh siswa yang belum 
paham maju ke depan 

c. Guru mengobrol dengan guru lain  
d. Guru membaca koran atau majalah di muka kelas 

1. Apakah yang dilakukan orang tua anda setiap kali 
praktik menjahit celana santai? 
a. Orang tua selalu menyediakan uang praktik 
b. Orang tua menyediakan uang praktik, tetapi 

hanya pas-pasan 
c. Orang tua kadang-kadang menyediakan 
d. Orang tua tidak pernah menyediakan 

1. Alat apakah yang anda miliki untuk praktik 
membuat pola celana santai di rumah?  
a. Alat tulis, buku pola, skala, pita ukur, penggaris 

panjang dan penggaris panggul atau penggaris 
lengan.  
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C. Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Kegiatan siswa 

dalam 
masyarakat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Alat tulis, buku pola, skala, pita ukur dan 
penggaris panjang.  

c. Alat tulis, buku pola, skala dan pita ukur.  
d. Alat tulis dan pita ukur. 

2. Alat apakah yang anda miliki untuk praktik 
menjahit celana santai di rumah? 
a. Mesin jahit, pita ukur, gunting, rader, karbon 

jahit, pendedel, jarum tangan dan jarum pentul 
b. Mesin jahit, pita ukur, gunting, rader, karbon 

jahit dan pendedel 
c. Mesin jahit, pita ukur, rader, karbon jahit dan 

pendedel 
d. Pita ukur, gunting, rader dan pendedel 

1. Bagaimanakah sikap orang tua, ketika anda 
menghadapi masalah tugas praktik menjahit 
celana santai? 
a. Menasehati agar tidak cepat putus asa dan 

mendorong untuk lebih giat berlatih  
b. Menasihati agar tidak cepat putus asa 
c. Orang tua kadang memperhatikan tetapi tidak 

ikut menyelesaikan  
d. Tidak pernah memperhatikan. 

2. Bagaimanakah cara orang tua dalam mendorong 
anda untuk belajar menjahit celana santai? 
a. Menyediakan fasilitas belajar, membelikan 

buku pelajaran busana, dan menyediakan 
biaya untuk membeli bahan praktik  

b. Membelikan buku pelajaran dan menyediakan 
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2. Mass media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biaya untuk membeli bahan praktik 
c. Membelikan buku, rnemberikan biaya untuk 

bahan praktik 
d. Tidak perduli 

1. Apakah anda mengikuti semua kegiatan yang 
terdapat dalam masyarakat? (misalnya mengaji, 
karang taruna, grup volly) 
a.  Ikut 3 kegiatan 
b.  Ikut 2 kegiatan 
c.  Ikut 1 kegiatan 
d.  Tidak ikut sama sekali 

2. Apakah anda mengikuti kegiatan atau kursus yang 
menunjang bidang studi anda? (seperti kursus 
menjahit, kursus merias, kursus model atau 
peragawati dan sebagainya)  
a. Ikut 3 kegiatan 
b. Ikut 2 kegiatan 
c. Ikut 1 kegiatan 
d. Tidak ikut sama sekali 

3. Bagaimanakah tingkat pendidikan masyarakat di 
sekitar tempat tinggal anda? 
a. Sebagian besar lulusan SMA dan sebagian kecil 

lulusan perguruan tinggi 
b. Sebagian besar lulusan SMA 
c. Sebagian besar lulusan SMP 
d. Sebagian besar lulusan SD 

1. Apakah yang anda lakukan apabila ada artikel atau 
majalah yang berhubungan dengan mata pelajaran 
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tata busana?  
a. Saya baca dan dijadikan kliping, karena akan 

menambah pengetahuan saya tentang busana. 
b. Saya baca, karena akan menambah pengetahuan 

saya tentang busana.  
c. Dilihat-lihat saja, karena tidak menguntungkan 

saya.  
d. Saya biarkan saja, karena tidak menguntungkan 

saya. 
2. Apakah anda selalu mengikuti acara televisi yang 

menyiarkan tentang busana? 
a. Selalu, karena akan menambah pengetahuan 

saya tentang busana 
b. Sering, karena akan menambah pengetahuan 

saya tentang busana 
c. Kadang-kadang, karena kurang menguntungkan 

saya 
d. Tidak pernah, karena tidak menguntungkan saya 
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Angket Penelitian 

 
Nama   : 

Kelas  :  

No.Absen  : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

a. Silahkan membaca dengan baik setiap pertanyaan yang telah tersedia dan 

pahamilah sebelum memilih jawaban  

b. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau, d yang sesuai dengan keadaan 

anda 

c. Jawablah dengan jujur sesuai dengan yang anda alami ketahui dan rasakan 

tanpa pengaruh orang lain  

d. Anda tidak perlu mencocokkan dengan jawaban teman lain karena tidak ada 

jawaban yang benar atau salah 

e. Jawaban anda tidak mempengaruhi studi 

 

Pertanyaan  

4. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah kondisi penglihatan anda? 

e. Normal 

f. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

g. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

h. Terganggu dan saya tidak bisa mengikuti 

5. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah kondisi pendengaran anda?  

a. Normal 

b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

d.Terganggu dan saya tidak bisa mengikuti 

6. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah kondisi badan anda? 

e. Sehat 
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f. Kurang sehat 

g. Agak sehat 

h. Tidak sehat 

7. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah kondisi kaki anda? 

a. Normal 

b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

d. Terganggu dan saya tidak bisa mengikuti 

8. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah kondisi tangan anda? 

a. Normal 

b. Sedikit terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

c. Terganggu, tetapi saya masih bisa mengikuti 

d. Terganggu dan saya tidak bisa mengikuti 

9. Dalam menjahit celana santai, apakah yang anda lakukan pada waktu guru 

menyampaikan?  

e. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mencatat hal-hal yang 

penting 

f. Mendengarkan sambil mencatat 

g. Mencatat sambil berbicara dengan kawan  

h. Mendengarkan tapi tidak mencatat.  

10. Bagaimanakah cara anda menambah pengetahuan tentang mode celana santai? 

e. Melihat dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan mode celana 

santai. 

f. Meminjam buku dan majalah pada teman. 

g. Membaca majalah atau nonton TV kalau sedang berminat. 

h. Jarang sekali mencari buku atau majalah.  

11. Dalam menjahit santai, berapakah nilai mid yang anda dapatkan? 

e. Lebih dari 8 

f. 8 

g. 7 

h. 6 
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12. Dibandingkan teman-teman yang lain, bagaimanakah kemampuan anda di 

dalam menyelesaikan tugas celana santai ? 

a. Paling cepat menyelesaikan dibanding teman-teman yang lain 

b. Sama cepat menyelesaikan dengan teman-teman yang lain 

c. Lebih lambat menyelesaikan dengan teman-teman yang lain 

d. Paling lambat menyelsaikan dibanding teman-teman yang lain 

13. Bagaimanakah perasaan anda terhadap pelajaran menjahit celana santai? 

a. Senang 

b. Kurang senang 

c. Tidak senang 

d. Sangat tidak senang 

14. Bagaimanakah perasaan anda pada saat guru menerangkan cara menjahit 

celana santai? 

a. Sangat tertarik 

b. Cukup tertarik 

c. Tidak tertarik 

d. Sama sekali tidak tertarik 

15. Bagaimanakah perasaan anda dalam menyelesaikan tugas menjahit celana 

santai? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Cukup senang 

d. Tidak senang 

16. Apakah yang anda lakukan ketika ada jadwal menjahit celana santai? 

a. Datang lebih awal 

b. Tepat waktu 

c. Datang setelah guru masuk kelas  

d. Datang setelah pelajaran sudah dimulai 

17. Bagaimanakah perasaan anda ketika libur/kosong/guru tidak datang, 

bertepatan pada jadwal menjahit celana santai? 

a. Tidak senang 
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b. Biasa saja 

c. Senang 

d. Sangat senang 

18. Kesulitan apakah yang anda alami ketika anda menggambar pola celana 

santai? 

a. Cara menggambar pesak 

b. Cara membagi ukuran, cara menggambar pesak 

c. Cara membagi ukuran, ketepatan ukuran, cara menggambar pesak 

d. Tidak bisa semua 

19. Kesulitan apakah yang anda alami dalam menjahit celana santai? 

a. Menjahit saku 

b. Menjahit serip saku dan menjahit 3 jalur untuk tempat elastik 

c. Menjahit saku, menjahit pesak, menjahit 3 jalur untuk tempat elastik. 

d. Menjahit serip saku, menjahit saku, menjahit sisi dalam,menjahit pesak, 

menjahit 3 jalur untuk tempat elastik. 

20. Kesulitan apakah yang anda alami dalam penyelesaian celana santai? 

a. Memasang elastik 

b. Memasang elastik dan menyetrika 

c. Sisa benang dan memasang elastik 

d. Sisa benang, memasang elastik,menyeterika 

21. Dalam menjahit celana santai, bagaimanakah usaha anda dalam 

menyelesaikan? 

a. Lebih cepat dari waktu yang ditargetkan 

b. Tepat waktu 

c. Kadang-kadang tepat waktu 

d. Lebih lama dari waktu yang ditargetkan 

22. Apakah di keluarga atau kerabat dekat anda ada yang berprofesi sebagai 

penjahit? 

a. Ada, ayah dan ibu  

b. Ada, hanya ayah atau hanya ibu 

c. Ada, kerabat dekat  
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d. Tidak ada  

23. Sejak kapankah anda dapat menjahit ?  

a. Sebelum SD 

b. SD 

c. Sebelum SMP 

d. SMP 

24. Ketika anda mendesain celana santai, apakah yang anda lakukan? 

a. Melihat majalah mode, melihat model busana, menonton acara busana dan 

gaya di TV 

b. Melihat-lihat model busana 

c. Menjiplak 

d. Seadanya 

25. Dalam menjahit celana santai, apakah persiapan anda?  

a. Mempelajari teknik menjahit, karena apabila dijelaskan akan lebih mudah 

memahami dan dapat menjawab pertanyaan guru, atau mengajukan 

pertanyaan bila ada yang kurang jelas 

b. Mempelajari teknik menjahit, karena apabila diterangkan akan lebih 

memahami 

c. Mempelajari teknik menjahit yang pokok-pokok saja, karena nantinya 

akan dipelajari 

d. Tidak mempelajari teknik menjahit, karena akan dijelaskan di sekolah 

26. Setiap ada pelajaran teori menjahit celana santai, apa yang anda persiapkan? 

a. Buku pelajaran, alat tulis, buku catatan, buku pola dan skala  

b. Alat tulis, buku catatan, dan buku pola 

c. Alat tulis dan buku pola 

d. Alat tulis dan buku catatan  

27. Apakah yang anda persiapkan setiap ada praktik menjahit celana santai di 

sekolah? 

a. Mempersiapkan alat praktik dan bahan praktik 

b. Mempersiapkan bahan praktik 

c. Mempersiapkan alat praktik 
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d. Mempersiapkan buku pola 

28. Apakah yang anda lakukan bila anda tidak puas dengan hasil praktik menjahit 

celana santai? 

a. Cepat-cepat mengerjakan ulang, dengan bahan yang baru 

b. Memperbaiki hasil praktik yang sudah ada sebaik mungkin 

c. Menerima apa adanya  

d. Tidak peduli 

29. Dalam menjahit celana santai, apakah yang anda lakukan sebelum 

mengerjakan? 

a. Berdiskusi dengan teman, berkonsultasi kepada guru, sehingga pada saat 

mengerjakan tugas langsung baik. 

b. Berdiskusi pada teman 

c. Mempelajari sendiri 

d. Tidak mengerjakan apa-apa 

30. Apakah yang Anda lakukan ketika guru menjelaskan materi menjahit celana 

santai kemudian memberikan tugas membuat pola? 

a. Dapat menyelesaikan tugas secara keseluruhan (100%) 

b. Dapat menyelesaikan tugas hanya sebesar 75% 

c. Dapat menyelesaikan tugas hanya sebesar 50% 

d. Dapat menyelesaikan tugas hanya sebesar 25% 

31. Apakah yang anda lakukan setiap ada pertanyaan menjahit celana santai dari 

guru? 

a. Selalu dapat menjawab dengan benar. 

b. Dapat menjawab, meskipun kurang benar 

c. Kadang-kadang bisa menjawab. 

d. Tidak bisa menjawab 

32. Berapa kali anda berlatih mempraktikkan menjahit celana santai dalam satu 

semester di rumah? 

a. 4 kali 

b. 3 kali 

c. 2 kali 
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d. 1 kali 

33. Apakah yang anda lakukan setelah anda belajar tentang model celana santai 

kemudian? 

a. Membuat 4 jenis 

b. Membuat 3 jenis 

c. Membuat 2 jenis 

d. Membuat 1 jenis 

34. Bagaimanakah kondisi penerangan yang ada dalam ruang praktik di sekolah 

anda? 

a. Terang sekali 

b. Cukup terang  

c. Kurang terang 

d. Tidak terang 

35. Bagaimanakah pendapat anda tentang kebersihan ruang praktik? 

a. Sangat bersih  

b. Bersih 

c. Kurang bersih 

d. Tidak bersih 

36. Bagaimanakah pendapat anda tentang buku-buku busana yang ada di 

perpustakaan sekolah anda? 

a. Sangat lengkap dan memadai 

b. Lengkap dan memadai 

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

37. Bagaimanakah perbandingan antara mesin jahit dengan jumlah siswa di kelas 

anda? 

a. 1 mesin digunakan untuk 1 siswa 

b. 1 mesin digunakan untuk 2 siswa 

c. 1 mesin digunakan untuk 3 siswa 

d. 1 mesin digunakan untuk 4 siswa 
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38. Bagaimanakah pendapat anda tentang metode yang diajarkan guru pada saat 

menyampaikan materi menjahit celana santai? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik  

c. Kurang menarik 

d. Sangat tidak menarik 

39. Apakah suara guru jelas dalam mendemontrasikan cara menjahit celana 

santai?  

a. Sangat jelas.  

b. Cukup jelas. 

c. Kurang jelas.  

d. Tidak jelas.  

40. Apakah yang dilakukan oleh guru pada saat anda sedang praktik menjahit 

celana santai? 

a. Guru berkeliling memeriksa pekerjaan siswa satu persatu 

b. Guru memperhatikan siswa sambil duduk di muka kelas dan menyuruh 

siswa yang belum paham maju ke depan 

c. Guru mengobrol dengan guru lain  

d. Guru membaca koran atau majalah di muka kelas 

41. Apakah yang dilakukan orang tua anda setiap kali praktik menjahit celana 

santai? 

a. Orang tua selalu menyediakan uang praktik 

b. Orang tua menyediakan uang praktik, tetapi hanya pas-pasan 

c. Orang tua kadang-kadang menyediakan 

d. Orang tua tidak pernah menyediakan 

42. Alat apakah yang anda miliki untuk praktik membuat pola celana santai di 

rumah?  

a. Alat tulis, buku pola, skala, pita ukur, penggaris panjang dan penggaris 

panggul atau penggaris lengan.  

b. Alat tulis, buku pola, skala, pita ukur dan penggaris panjang.  

c. Alat tulis, buku pola, skala dan pita ukur.  
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d. Alat tulis dan pita ukur. 

43. Alat apakah yang anda miliki untuk praktik menjahit celana santai di rumah? 

a. Mesin jahit, pita ukur, gunting, rader, karbon jahit, pendedel, jarum tangan 

dan jarum pentul 

b. Mesin jahit, pita ukur, gunting, rader, karbon jahit dan pendedel 

c. Mesin jahit, pita ukur, rader, karbon jahit dan pendedel 

d. Pita ukur, gunting, rader dan pendedel 

44. Bagaimanakah sikap orang tua, ketika anda menghadapi masalah tugas praktik 

menjahit celana santai? 

a. Menasehati agar tidak cepat putus asa dan mendorong untuk lebih giat 

berlatih  

b. Menasihati agar tidak cepat putus asa 

c. Orang tua kadang memperhatikan tetapi tidak ikut menyelesaikan  

d. Tidak pernah memperhatikan. 

45. Bagaimanakah cara orang tua dalam mendorong anda untuk belajar menjahit 

celana santai? 

a. Menyediakan fasilitas belajar, membelikan buku pelajaran busana, dan 

menyediakan biaya untuk membeli bahan praktik  

b. Membelikan buku pelajaran dan menyediakan biaya untuk membeli bahan 

praktik 

c. Membelikan buku, rnemberikan biaya untuk bahan praktik 

d. Tidak perduli 

46. Apakah anda mengikuti semua kegiatan yang terdapat dalam masyarakat? 

(misalnya mengaji, karang taruna, grup volly) 

a. Ikut 3 kegiatan 

b. Ikut 2 kegiatan 

c. Ikut 1 kegiatan 

d. Tidak ikut sama sekali 

47. Apakah anda mengikuti kegiatan atau kursus yang menunjang bidang studi 

anda? (seperti kursus menjahit, kursus merias, kursus model atau peragawati 

dan sebagainya)  
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a. Ikut 3 kegiatan 

b. Ikut 2 kegiatan 

c. Ikut 1 kegiatan 

d. Tidak ikut sama sekali 

48. Bagaimanakah tingkat pendidikan masyarakat di sekitar tempat tinggal anda? 

a. Sebagian besar lulusan SMA dan sebagian kecil lulusan perguruan tinggi 

b. Sebagian besar lulusan SMA 

c. Sebagian besar lulusan SMP 

d. Sebagian besar lulusan SD 

49. Apakah yang anda lakukan apabila ada artikel atau majalah yang berhubungan 

dengan mata pelajaran tata busana?  

a. Saya baca dan dijadikan kliping, karena akan menambah pengetahuan 

saya tentang busana. 

b. Saya baca, karena akan menambah pengetahuan saya tentang busana.  

c. Dilihat-lihat saja, karena tidak menguntungkan saya.  

d. Saya biarkan saja, karena tidak menguntungkan saya. 

50. Apakah anda selalu mengikuti acara televisi yang menyiarkan tentang busana? 

a. Selalu, karena akan menambah pengetahuan saya tentang busana 

b. Sering, karena akan menambah pengetahuan saya tentang busana 

c. Kadang-kadang, karena kurang menguntungkan saya 

d. Tidak pernah, karena tidak menguntungkan saya 
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LEMBAR OBSERVASI  
RUANG PRAKTIK 

 

No Aspek Pengamatan Skor 
1 2 3 

1. Luas Ruang: 
a. 9 x 8 m 
b. 9 x 7 m 
c. 9 x 6 m 

 

2. Keadaan ruang: 
a. bersih 
b. cukup bersih 
c. tidak bersih 

 

3. Jumlah mesin jahit: 
a. 30 buah 
b. 25 buah 
c. 20 buah 

 

4. Kondisi setikan mesin jahit yang bagus: 
a. 30 buah 
b. 25 buah 
c. 20 buah 

 

5. Perbandingan penggunaan mesin jahit dengan siswa:
a. 1 mesin untuk 1 siswa  
b. 1 mesin untuk 2 siswa  
c. 1 mesin untuk 3 siswa  

 

6. Penataan jarak mesin jahit:
a. 1½ meter 
b. 1 meter 
c. ½ meter 

 

7. Jumlah mesin obras: 
a. 3 buah 
b. 2 buah 
c. 1 buah 

 

8. Jumlah mesin lubang kancing:
a. 3 buah 
b. 2 buah 
c. 1 buah  

 

9. Jumlah meja potong: 
a. 30 buah 
b. 20 buah 
c. 10 buah 

 

10. Peralatan untuk membuat pola (penggaris pola):
a. 15 pasang 
b. 10 pasang  
c. 5 pasang 

 

11. Peralatan untuk menyeterika (seterika dan papan 
seterika): 
a. 3 buah 
b. 2 buah 
c. 1 buah 

 

12. Kondisi penerangan: 
a. terang 
b. cukup terang 
c. tidak terang 
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13. Keadaan ventilasi: 
a. berfungsi dengan baik 
b. cukup berfungsi 
c. tidak berfungsi  

 

 
Keterangan: Skor 1: Keadaan kurang; Skor 2 : Keadaan cukup; Skor 3 : Keadaan 
baik 
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CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET PENELITIAN 
 

Rumus yang digunakan adalah : 
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−
=

yyNxxN

yxxyN
rxy  

Contoh perhitungan pada item nomor 1  

No Kode X  
(item no 1) 

Y 
(skor total) X2 Y2 XY 

1 Try - 01 3 197 9 38809 591
2 Try - 02 3 199 9 39601 597
3 Try - 03 3 187 9 34969 561
4 Try - 04 4 218 16 47524 872
5 Try - 05 3 207 9 42849 621
6 Try - 06 3 212 9 44944 636
7 Try - 07 4 209 16 43681 836
8 Try - 08 3 205 9 42025 615
9 Try - 09 2 199 4 39601 398

10 Try - 10 2 207 4 42849 414
11 Try - 11 2 199 4 39601 398
12 Try - 12 2 198 4 39204 396
13 Try - 13 2 193 4 37249 386
14 Try - 14 3 194 9 37636 582
15 Try - 15 2 178 4 31684 356
16 Try - 16 4 195 16 38025 780
17 Try - 17 3 204 9 41616 612
18 Try - 18 4 209 16 43681 836
19 Try - 19 3 217 9 47089 651
20 Try - 20 3 216 9 46656 648
21 Try - 21 4 225 16 50625 900
22 Try - 22 4 223 16 49729 892
23 Try - 23 4 211 16 44521 844
24 Try - 24 4 225 16 50625 900
25 Try - 25 4 228 16 51984 912
26 Try - 26 4 192 16 36864 768
27 Try - 27 3 216 9 46656 648
28 Try - 28 4 186 16 34596 744
29 Try - 29 3 163 9 26569 489
30 Try - 30 2 189 4 35721 378
31 Try - 31 3 181 9 32761 543
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32 Try - 32 3 182 9 33124 546
33 Try - 33 4 214 16 45796 856
34 Try - 34 4 222 16 49284 888

No Kode X  
(item no 1) 

Y 
(skor total) X2 Y2 XY 

35 Try - 35 4 191 16 36481 764
36 Try - 36 4 221 16 48841 884
37 Try - 37 4 226 16 51076 904
38 Try - 38 3 219 9 47961 657
39 Try - 39 2 191 4 36481 382

� 125 7948 423 1628988 25685 
 
Dari tabel di atas diperoleh :  

ΣX = 125    ΣXY = 25685 

  (ΣX)2 = (125)2 = 15625  ΣY = 7948 

  ΣX2 = 423    (ΣY)2 = (7948)2 = 63170704 

  ΣY2 = 1628988 

Nilai tersebut dimasukkan ke rumus sehingga : 

{ }{ }22 794816289883912542339
79481252568539

−−

−
=

xx
xxrxy

 
{ }{ }31707046635305321562516497

9935001001715
−−

−
=  

{ }{ }359828872
8215

=  
313770016

8215
=  

17713,555
8215

=  = 0,464 

Harga r hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga r tabel.  

Harga r tabel untuk jumlah n = 39 dan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 

0,316 

Karena harga r hitung (0,464) lebih besar dari harga r tabel (0,316) maka 

disimpulkan bahwa item nomor 1 tersebut VALID. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS 
ANGKET PENELITIAN 

 
 
a. Menghitung varians skor tiap item dengan menggunakan rumus 

N
N
X

X∑ ∑−
=

2
2

1
2
1

)(

σ  

Misalnya untuk item  nomor 1 573,0
39

39
15625423

2
1 =

−
=σ  

    nomor 2 455,0
39

39
18496492

2
2 =

−
=σ  

    dan seterusnya sampai σ2
58 

 
Kemudian dihitung jumlah varians item  
Σσ2

b  = σ2
1 + σ2

2 + σ2
3 + … + σ2

58  
= 0,573 + 0,455 + 0,632 … + 1,327 

  = 43,83 
 

b. Menghitung varians total 

N
N
Y

Y
t

∑ ∑−
=

2
2

2

)(

σ  

39
39

631707041628988
2

−
=tσ  

573,2362 =tσ  
 

c. Masukkan varians item dan varians total ke dalam rumus Alpha 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
= ∑

2

2

11 1
1 t

b

k
kr

σ
σ

 

829,0
573,236
83,431

158
58

11 =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
=r  

 
Hasil r11 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel. Untuk n = 39 dan 

taraf signifikansi 5% diperoleh harga r tabel = 0,316. Karena r11 > 

rtabel maka disimpulkan bahwa angket tersebut RELIABEL. 
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ANALISIS HASIL UJI COBA INSTRUMEN  
 

NO KODE NOMOR ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Try - 01 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
2 Try - 02 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 
3 Try - 03 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
4 Try - 04 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
5 Try - 05 3 3 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 
6 Try - 06 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
7 Try - 07 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
8 Try - 08 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 Try - 09 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 

10 Try - 10 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 
11 Try - 11 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
12 Try - 12 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 
13 Try - 13 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
14 Try - 14 3 4 2 3 4 2 4 4 4 3 1 3 4 3 
15 Try - 15 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 2 3 
16 Try - 16 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 
17 Try - 17 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 3 4 
18 Try - 18 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 
19 Try - 19 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 Try - 20 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
21 Try - 21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 Try - 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
23 Try - 23 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 
24 Try - 24 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 
25 Try - 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 Try - 26 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 
27 Try - 27 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
28 Try - 28 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 
29 Try - 29 3 3 3 4 4 2 3 1 3 2 3 4 1 4 
30 Try - 30 2 1 2 4 4 1 1 2 2 2 4 4 4 4 
31 Try - 31 3 3 3 2 4 1 2 2 3 4 4 4 4 4 
32 Try - 32 3 3 3 1 4 2 1 3 3 4 4 3 2 3 
33 Try - 33 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 Try - 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
35 Try - 35 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 
36 Try - 36 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
37 Try - 37 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 Try - 38 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
39 Try - 39 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

Va
lid

ita
s 

 ΣX 125 136 130 137 153 114 141 139 137 143 146 146 133 151
ΣX2 423 492 458 503 603 370 537 521 495 543 566 554 487 591
ΣXY 25685 27917 26678 28046 31190 23482 28939 28566 28106 29341 29809 29820 27323 30856
rxy 0.464 0.497 0.387 0.282 0.059 0.428 0.407 0.491 0.523 0.478 0.130 0.252 0.393 0.343
rtabel 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316
Kriteria valid valid valid tdkvalid tdkvalid valid valid valid valid valid tdkvalid tdkvalid valid valid
σ2

b 0.573 0.455 0.632 0.558 0.071 0.943 0.698 0.656 0.352 0.479 0.498 0.191 0.857 0.163
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NOMOR ITEM 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 
4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
3 4 3 4 4 3 2 4 4 1 4 3 4 3 3 4 
4 2 3 4 4 4 2 4 2 1 4 4 4 3 4 4 
4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 3 4 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 
3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 2 
4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 3 4 
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 
4 3 2 2 3 4 4 4 1 2 4 2 2 4 1 3 
4 3 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 
2 2 4 4 3 4 1 2 4 4 3 3 2 4 3 3 
4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 4 
145 126 142 148 146 151 126 143 132 136 142 140 142 144 140 149
549 428 532 570 556 589 432 539 480 500 532 516 540 544 518 577

2965
6 

2582
5 

2910
2 

3027
4 

2984
9 30835 2588

2
2928

0
2710

4
2789

1
2905

7
2872

3
2914

8 
2946

3 
2870

7 
3046

0
0.350 0.334 0.439 0.405 0.322 0.309 0.425 0.373 0.367 0.359 0.318 0.545 0.454 0.346 0.466 0.354
0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316

valid valid valid valid valid tdkvali
d valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid

0.254 0.536 0.384 0.214 0.242 0.112 0.639 0.376 0.852 0.660 0.384 0.345 0.589 0.316 0.396 0.199
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NOMOR ITEM 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 1 4 3 3 4 3 
3 4 3 1 2 2 2 1 2 3 2 4 2 4 3 4 
4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 
4 4 4 2 4 4 1 4 3 2 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 1 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 
3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 2 3 2 
4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 
3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 
3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 
2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
3 3 4 1 2 4 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
3 4 4 1 1 1 3 3 2 1 1 3 1 4 4 4 
4 4 4 1 1 2 4 4 4 2 1 4 2 4 4 4 
4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
4 3 3 2 1 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 3 
2 2 4 1 1 4 1 2 4 4 4 3 4 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 2 4 3 3 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 
141 145 138 121 134 149 138 145 137 135 109 133 141 141 140 126
523 551 512 437 510 585 520 555 511 497 353 471 535 523 512 426

2887
7 29557 2831

8 
2497

5 
2769

5 
3053

4 28292 2969
4

2809
1

2774
2

2250
8 27213 2897

7 
2884

6 
2862

9 25695

0.40
6 0.020 0.41

6 
0.41

9 
0.57

1 
0.44

2 0.311 0.37
5

0.32
7

0.43
9

0.44
1 0.270 0.50

1 
0.31

7 
0.33

1 0.040

0.31
6 0.316 0.31

6 
0.31

6 
0.31

6 
0.31

6 0.316 0.31
6

0.31
6

0.31
6

0.31
6 0.316 0.31

6 
0.31

6 
0.31

6 0.316

valid tdkvali
d valid valid valid valid tdkvali

d valid valid valid valid tdkvali
d valid valid valid tdkvali

d 
0.33

9 0.305 0.60
7 

1.57
9 

1.27
2 

0.40
4 0.813 0.40

8
0.76

3
0.76

1
1.24

0 0.447 0.64
7 

0.33
9 

0.24
2 0.485
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NOMOR ITEM y y2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

4 4 4 4 4 1 3 1 3 3 2 2 197 38809
3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 1 199 39601
3 4 3 3 4 1 4 4 3 4 2 2 187 34969
4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 218 47524
4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 207 42849
4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 212 44944
4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 209 43681
4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 205 42025
4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 z 4 199 39601
3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 4 2 207 42849
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 199 39601
3 3 4 3 4 1 4 3 4 3 2 2 198 39204
3 3 3 3 4 1 4 3 4 4 2 2 193 37249
4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 194 37636
1 3 4 1 4 2 4 4 4 4 4 2 178 31684
3 3 4 3 4 1 4 3 4 4 2 1 195 38025
3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 204 41616
3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 209 43681
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 217 47089
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 216 46656
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 225 50625
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 223 49729
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 211 44521
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 225 50625
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 228 51984
3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 2 4 192 36864
3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 216 46656
3 4 3 3 4 1 2 4 4 1 4 1 186 34596
4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 3 1 163 26569
3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 4 189 35721
3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 181 32761
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 182 33124
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 214 45796
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 222 49284
4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 1 191 36481
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 221 48841
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 226 51076
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 219 47961
3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4 2 191 36481
134 140 144 134 147 110 143 2 139 144 126 97 7948 1628988
478 512 540 476 567 376 543 486 513 552 446 293 Reliabilitas 

27437 28629 29449 27439 30108 22737 29321 27476 28478 29543 25777 19937 k = 58
0.319 0.331 0.370 0.344 0.435 0.410 0.430 0.345 0.374 0.454 0.163 0.244 σ2

t 236.5733
0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 Σσ2

b= 43.83169
valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid tdkvalid tdkvalid r11= 0.829016
0.451 0.242 0.213 0.400 0.331 1.686 0.479 12.459 0.451 0.521 0.998 1.327   Reliabel 

 
 

 


