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Kata Kunci : Celana Panjang Wanita, Pola Sistem Soekarno dan Sistem Praktis, 

Ukuran S, M, L. 
 

Pola merupakan salah satu faktor penting dalam pembuatan busana karena 
dapat berpengaruh terhadap hasil busana, diantaranya dalam pembuatan celana. 
Pola celana berbeda dengan pola busana yang lain. Pola busana yang lain bagian 
muka lebih besar dibandingkan dengan pola belakang, tetapi untuk celana pada 
bagian belakang polanya lebih besar daripada pola bagian muka. Celana dapat 
dikatakan baik apabila letaknya tepat pada badan dan nyaman ketika dipakai. Pola 
Soekarno adalah pola yang diciptakan oleh Soekarno sedangkan pola praktis 
adalah pola yang diciptakan oleh Yogko Soedarmo yaitu pendiri Lembaga 
Pendidikan Keterampilan (LPK) bidang busana di Bubakan Semarang. Kedua 
pola sistem tersebut dalam pembuatan pola celana maupun ukuran yang 
digunakan berbeda sehingga diduga celana yang dihasilkan juga berbeda, untuk 
itu peneliti mengadakan penelitian tentang ada tidaknya perbedaan hasil 
pembuatan celana yang menggunakan kedua pola tersebut.  Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan hasil pembuatan celana 
panjang wanita yang menggunakan pola sistem  Soekarno dan sistem praktis 
dengan ukuran S, M, L ? Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan hasil pembuatan celana panjang wanita yang menggunakan 
pola sistem Soekarno dan sistem praktis dengan ukuran S, M, L. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan disain eksperimen 
one shot case study. Populasi dalam penelitian ini adalah sistem pembuatan pola 
celana panjang wanita, meliputi sistem Soekarno, Porrie Muliawan, M.H. Wancik, 
Goet Poespo, Djati Pratiwi dan Praktis. Sampel penelitian ini adalah pola sistem 
Soekarno dan sistem praktis. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sample yaitu sampel yang diambil bukan didasarkan atas strata, random atau 
daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu . Sampel tersebut diterapkan 
dalam pembuatan celana panjang wanita sebanyak 18 celana, yaitu pola sistem 
Soekarno dan sistem praktis masing-masing dibuat 9 celana, setiap ukuran S, M, 
L dibuat 3 buah celana. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode  
observasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 
(pengamatan), berisi tolok ukur atau kriteria penilaian yang disesuaikan dengan 
aspek-aspek yang akan dinilai. Teknik analisis data menggunakan uji t. 

Tidak ada perbedaan antara hasil pembuatan celana panjang wanita yang 
menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis dengan ukuran S, M, L 
dibuktikan dengan t hitung (0,04) < t tabel (2,07). Tidak adanya perbedaan yang 
nyata pada hasil pembuatan celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem 
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Soekarno dan sistem praktis untuk ukuran S, M, L karena kedua pola tersebut 
memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem Soekarno adalah hasil 
celana apabila dipakai lebih nyaman, sedangkan kelemahannya adalah bagian 
lingkar pesak belakang terdapat kerutan, letak kupnat belakang kurang tepat dan 
rumus yang digunakan lebih rumit. Kelebihan sistem praktis adalah lingkar 
panggul lebih pas, jika dilihat secara sepintas hasil celana lebih bagus dan 
rumusnya lebih sederhana. Kelemahannya lingkar pesak bagian belakang terlalu 
panjang. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah  tidak ada perbedaan antara hasil 
pembuatan celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan 
sistem praktis, celana panjang wanita ukuran S dengan pola sistem Soekarno 
hasilnya lebih baik daripada yang menggunakan pola sistem praktis, celana 
panjang wanita ukuran M dengan pola sistem praktis hasilnya lebih baik daripada 
yang menggunakan pola sistem Soekarno, celana panjang wanita ukuran L dengan 
pola sistem praktis hasilnya lebih baik daripada yang menggunakan pola sistem 
Soekarno. Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian yaitu dalam 
pembuatan celana panjang wanita dapat menggunakan pola sistem Soekarno 
maupun sistem praktis karena hasilnya baik, pada pembuatan pola lingkar pesak 
untuk sistem Soekarno, garis lingkar pesak belakang dimasukkan kedalam agar 
tidak terdapat lipatan atau kerutan pada bagian pesak belakang, sedangkan untuk 
pola sistem praktis sebaiknya terdapat ukuran kontrol lingkar pesak agar lingkar 
pesak lebih tepat dan tidak terlalu panjang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia selain kebutuhan 

pangan dan papan adalah busana. Busana adalah semua yang kita pakai mulai dari 

dari kepala sampai ujung kaki (Arifah A.Ariyanto, 2003:3). Bentuk-bentuk dasar 

busana yang semula digolongkan menjadi tiga tipe utama yaitu celemek panggul, 

bentuk kutang dan draperi kemudian dikembangkan menjadi celemek panggul, 

bentuk kutang, kaftan, ponco, draperi dan celana (Wasia Rusbani,  1984:23). 

Celana merupakan salah satu busana yang pada awalnya hanya digunakan 

oleh kaum pria tetapi seiring dengan perkembangan zaman, celana juga digunakan 

oleh wanita. Celana dapat dipakai untuk berbagai kesempatan misalnya untuk 

busana pesta, busana santai maupun busana kerja. Wanita menggunakan celana 

sebagai alternatif pengganti dari rok atau kain panjang. Orang menggunakan 

celana, selain karena kepraktisannya juga supaya lebih leluasa dalam bergerak. 

Wanita merupakan makhluk yang menyukai keindahan sehingga mereka 

cenderung menonjolkan bentuk tubuhnya, oleh sebab itu celana yang semula 

berbentuk segi empat panjang diubah mengikuti lekukan tubuh. Peristiwa tersebut 

menghasilkan seni memotong dan menjahit yang mengakibatkan terciptanya 

berbagai sistem pembuatan pola, diantaranya adalah pola celana panjang wanita 

sistem Soekarno dan sistem praktis.  
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Pola celana berbeda dengan pola busana yang lain. Pola busana yang lain 

pada pola muka lebih besar dibandingkan pola belakang, tetapi untuk celana  pola 

bagian belakang lebih besar daripada pola bagian muka. Pola celana bagian 

belakang  pada umumnya lebih besar dan lingkar pesaknya lebih panjang dari pola 

bagian muka, karena lingkar pesak belakang berfungsi untuk memberi ruang pada 

pantat. Apabila pola celana bagian belakang sama dengan pola bagian muka 

diduga hasilnya akan jelek. Pola celana wanita yang baik adalah memiliki kupnat 

pada bagian muka dan belakang. Kupnat bagian depan berfungsi untuk memberi 

tempat pada perut sedangkan kupnat bagian belakang berfungsi memberi tempat 

pada pantat. Apabila tidak terdapat kupnat diduga celana tersebut akan terlihat 

sempit ketika dipakai. Pola celana  bagian kaki yang diturunkan diduga hasilnya 

akan berbeda dengan lingkar kaki yang polanya lurus. Pola lingkar kaki yang 

diturunkan sebesar ½ cm bertujuan untuk mengantisipasi celana ketika dipakai 

agar bagian lingkar kaki tetap lurus. Pola lingkar kaki yang tidak diturunkan 

(lurus) diduga apabila celana dipakai maka bagian kaki akan tertarik keatas. 

Pola sistem Soekarno adalah pola yang diciptakan oleh Soekarno. Pola 

celana panjang wanita sistem Soekarno menggunakan ukuran panjang celana 

diukur dari ban pinggang sebelah kanan ke bawah sampai ± 3 cm dibawah mata 

kaki atau sesuai keinginan, lingkar pinggang diukur pada bagian pinggang diambil 

keliling pinggang hingga pada pertemuan meterannya,  lingkar panggul pas diukur 

pada bagian panggul yang terbesar diambil angka pertemuan pada meterannya 

dalam keadaan pas, tinggi duduk diukur dari alas tempat duduknya sampai 

pinggang, panjang lutut diukur dari ban pinggang sebelah kanan kebawah sampai 
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batas lututnya, ½ lingkar lutut diukur pada sekeliling lutut dari lipatan celana 

bagian belakang sampai bagian depan kemudian bagi hasilnya menjadi 2 lalu 

ditambah 3 cm, ½ lingkar kaki diukur pada kakinya dari lipatan celana belakang 

sampai depan. Pembuatan pola celana panjang wanita sistem Soekarno  dimulai 

dari tepi garis dengan cara membuat garis siku-siku. Pola yang terlebih dahulu 

dibuat adalah pola bagian muka kemudian pola belakang. Pola belakang digambar 

dengan cara menjiplak pola depan selanjutnya diubah sesuai rumus Soekarno. 

Pola bagian muka terdapat kupnat sejumlah 2 buah yaitu kiri dan kanan, garis 

pinggang turun 1 ½ cm, kupnat bagian belakang sebanyak 4 buah yaitu pada 

bagian kanan dan kiri masing-masing 2 buah, garis pinggang naik 2 cm dari garis 

pinggang bagian muka, lingkar pesak belakang lebih landai dari lingkar pesak 

bagian muka, pola lingkar kaki bagian muka maupun belakang turun ½ cm. 

Pola praktis dalam penelitian ini adalah pola sistem Yogko. Pola sistem 

Yogko adalah pola yang diciptakan oleh Yogko Soedarmo, seorang pendiri kursus 

“Yogko” di Jl. Kampung Utri No.31 Bubakan Semarang. Pola Yogko dapat 

disebut pola praktis karena rumus yang digunakan lebih sedikit dibandingkan 

dengan sistem Soekarno. Pola celana panjang wanita sistem praktis  menggunakan 

ukuran panjang celana diukur dari pinggang sebelah kanan ke bawah sampai 

panjang yang dikehendaki, lingkar pinggang diukur pas bagian pinggang 

ditambah 1 cm, lingkar panggul diukur dari panggul terbesar  ditambah 2 sampai 

6 cm, tinggi duduk diukur dari alas tempat duduknya sampai pinggang, lingkar 

paha diukur pas bagian paha terbesar ditambah 2 sampai 6 cm, ½ lingkar lutut 

diukur dari setengah lingkar lututnya ditambah 2 sampai 6 cm atau diukur dari 
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lipatan celana bagian belakang, dan ½ lingkar kaki diukur dari setengah lingkar 

pergelangan kaki ditambah 4 sampai 8 cm atau diukur dari lipatan celana bagian 

depan sampai lipatan celana bagian belakang. Pembuatan pola celana panjang 

wanita sistem praktis dimulai dengan membuat garis vertikal dan digambar dari 

tengah garis. Pola yang digambar terlebih dahulu adalah pola bagian muka 

dilanjutkan pola belakang. Pola belakang digambar dengan cara menjiplak pola 

depan kemudian diubah sesuai rumus sistem praktis. Pola bagian muka tidak 

mempunyai kupnat dan garis pinggangnya lurus. Pola belakang memiliki kupnat 2 

buah yaitu kanan dan kiri, garis pinggang naiknya dihitung dari 1/3 x (1/8 lingkar 

panggul + 2 ½ cm) hasilnya dikurangi 1 ½ cm, lingkar pesak belakang lebih 

landai dari lingkar pesak bagian muka dan diturunkan 1 cm. Pola lingkar kaki 

bagian muka dan belakang terletak pada garis lurus.  

Berdasarkan ukuran dan pembuatan pola celana panjang wanita antara 

sistem Soekarno dan praktis diduga ada perbedaan terhadap hasil celana panjang 

wanita. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “PERBEDAAN HASIL PEMBUATAN CELANA PANJANG 

WANITA YANG MENGGUNAKAN POLA SISTEM SOEKARNO DAN 

SISTEM PRAKTIS DENGAN UKURAN S, M, L”. 

 

B. Permasalahan 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan 

yang timbul adalah : 
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Apakah ada perbedaan hasil pembuatan celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem  Soekarno dan sistem praktis dengan ukuran S, M, L ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah : 

Mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil pembuatan celana panjang wanita 

yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis dengan ukuran S, 

M, L. 

 

D. Manfaat penelitian  

1. Memberikan informasi kepada masyarakat umumnya yang menekuni 

bidang menjahit busana tentang hasil pembuatan celana panjang wanita 

yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. 

2. Menambah referensi jurusan Teknologi Jasa dan Produksi (TJP) dan 

UNNES. 

 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah tafsir mengenai judul tersebut diatas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah sehingga ruang lingkupnya jelas. Adapun 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Perbedaan 

Perbedaan berarti selisih atau perpecahan yang terjadi karena dua 

hal atau dua paham yang berbeda (KBBI, 2002:104). Perbedaan yang 
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dimaksud dalam penelitian ini adalah perbedaan hasil pembuatan celana 

panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. 

2. Hasil Pembuatan  

Hasil berarti suatu yang diadakan, dibuat, dijadikan oleh usaha atau 

pikiran (KBBI, 2002:391). Pembuatan berarti cara membuat (KBBI, 

2002:168). Hasil pembuatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

hasil yang diperoleh dari cara membuat celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. 

3. Celana Panjang Wanita 

Celana adalah busana bagian bawah mulai dari pinggang ke bawah 

sampai kaki dan mempunyai pipa untuk memasukkan kaki. Celana 

panjang wanita biasa disebut slack (Djati Pratiwi dkk, 2001:70).Wanita 

adalah perempuan dewasa atau kaum putri (KBBI, 2002:1268). Wanita 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita yang mempunyai 

ukuran badan standart yaitu S (Small), M (Medium), dan L (large). 

4. Pola Sistem Soekarno dan Sistem Praktis. 

Pola sistem Soekarno adalah pola   yang diciptakan oleh Soekarno. 

Pola sistem praktis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola sistem 

Yogko, yaitu pola yang diciptakan oleh Yogko Soedarmo. 

5. S, M, L 

S berarti small atau kecil yaitu ukuran untuk orang dewasa yang 

badannya kecil (Muhammad Hamzah Wancik, 1999:64). M berarti  
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medium atau sedang yaitu ukuran untuk orang dewasa yang badannya 

sedang. L berarti large atau besar yaitu ukuran untuk orang dewasa yang 

berbadan besar (Muhammad Hamzah Wancik, 1999:65).  

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bagian yaitu : 

1. Bagian pendahuluan berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, abstrak skripsi, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar lampiran. 

2. Bagian isi terdiri dari : 

Bab I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan penelitian yaitu deskripsi 

teoritis tentang celana, pola, cara pengambilan ukuran celana, pola celana 

panjang wanita sistem Soekarno, pola celana panjang wanita sistem 

praktis, kerangka berfikir dan hipotesis. 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian eksperimen, populasi, sampel, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. 



8 

 

Bab V SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan surat izin 

penelitian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Landasan Teori 

1. Tinjauan Umum  tentang Celana 

a. Sejarah Ringkas 

Celana berasal dari timur, di Eropa celana pertama kali dipakai 

oleh suku Gauls dan suku Germanic tertentu (Goet Poespo, 2000:1). 

Abad ke-12 “hose” (celana berbentuk dua pipa yang digabungkan), 

umum dipakai oleh pria. Bentuk dasar celana adalah kain segi empat 

dilipat dua dengan lipatan terdapat pada satu sisi, bagian sisi yang 

terbuka dijahit, kemudian bagian tengah dari tepi bawah dijahit pula. 

Bagian yang tidak dijahit digunakan untuk mengeluarkan  kaki 

(Gambar 1).  

 

Gambar 1. Celana yang Dijahit 
(Wasia Rusbani, 1984:34) 

 
Model celana tersebut menyebabkan pemakai merasa kurang 

nyaman sehingga lipatan pada pangkal paha dihilangkan, dan lebar 

celana dikurangi. Bentuk dasar celana tersebut kemudian digunakan 

sebagai celana dalam wanita (a) celana dalam pria (b) dan celana 

renang (c). 
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Gambar 2. Perkembangan Bentuk Celana 
(Wasia Rusbani, 1984:39) 

 
Perkembangan berikutnya adalah memberi jahitan pemisah 

pada bentuk segi empat agar pemakai dapat bergerak dengan leluasa. 

Bentuk tersebut kemudian diubah lagi mengikuti lekukan tubuh 

sehingga modelnya lebih bagus dan enak dipakai (Gambar 3). 

       

Gambar 3. Bentuk Dasar Celana 
(Wasia Rusbani, 1984:41) 

 
Wanita mulai memakai celana sebagai pakaian dalam pada 

abad ke-16, tetapi model itu tidak umum di Eropa dan baru permulaan 

abad ke-20 kebanyakan wanita mulai memakainya (Goet Poespo, 

2000:1). 

b. Pengertian Celana 

Pengertian celana menurut Djati Pratiwi dkk, (2001:70) adalah 

busana bagian bawah mulai dari pinggang ke bawah sampai kaki dan 

mempunyai pipa untuk memasukkan kaki. Celana panjang wanita 

disebut slack, sedangkan celana panjang untuk pria disebut pantalon. 

Trousers atau celana adalah pakaian luar yang menutupi badan dari 

pinggang ke mata kaki dalam dua bagian kaki yang terpisah (Goet 
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Poespo, 2000:1). Jadi celana adalah busana yang dipakai untuk 

menutupi badan mulai dari pinggang ke bawah sampai mata kaki dan 

mempunyai pipa untuk memasukkan kaki. 

c. Detail-detail Celana 

Celana panjang merupakan busana luar yang dapat dipakai oleh 

pria maupun wanita. Secara umum celana memiliki bagian-bagian 

yang lebih rinci (detail) yang perlu diketahui yaitu : 

            
 

Gambar 4. Detail-detail Celana 
(Goet Poespo, 2000:5) 

 
Keterangan detail- detail celana : 
1) Belt loop  : sengkelit sabuk 
2) Pleated front  : ploi depan 
3) Fly front  : gulbi 
4) Crotch   : pesak 
5) Crease   : lipat seterika 
6) Turn up  : lipatan manset 
7) Waist band  : ban pinggang 
8) Sid pocked  : saku samping 
9) Back flap pocked : saku tutup belakang 
10) Rise   : tinggi duduk 
11) Inseam   : jahitan dalam kaki 
12) Side seam  : jahitan samping kaki 
13) Hem line  : garis kelim bawah 
(Goet Poespo, 2000:5) 
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d. Hasil Celana 

Celana merupakan busana yang pembuatannya memerlukan 

perhatian khusus terutama dalam pengambilan ukuran maupun 

pembuatan pola agar celana yang dihasilkan sesuai dengan tubuh dan 

nyaman ketika dipakai. Hasil celana panjang yang baik menurut 

Soekarno (1991:2) adalah pada ban pinggang dan pinggul rata dan 

bersih, artinya tidak ada kerutan atau lipatan-lipatan baik pada 

pinggang maupun pinggul. Letak kaki (pipa) celana lurus, artinya 

jatuhnya pipa celana lurus (tidak muntir), hal ini dapat dilihat dari 

lipatan tengah celana yang tidak muntir. Pada belahan tertutup rapat 

dan bersih, artinya bagian gulbi tertutup rapat dan tidak terdapat 

kerutan-kerutan.  

Goet Poespo (2000:81) menyebutkan bahwa celana yang pas 

suainya sempurna apabila tidak ada kerut-kerut belakang atau dibawah 

ban pinggang artinya tidak ada kerutan pada bagian belakang maupun 

dibawah ban pinggang. Cukup ruangan diatas pinggul dan pantat 

artinya pada bagian pinggul dan pantat terdapat ruang untuk bergerak. 

Penguat (ritz) tidak ada tarikan atau menganga, artinya bagian gulbi 

tidak ada kerutan dan tertutup rapat. Pinggang terletak pada garis 

pinggang artinya letak pinggang berada tepat pada garis pinggang. 

Jahitan samping lurus dan tegak lurus dengan lantai artinya jahitan sisi 

pada pipa celana lurus (tidak muntir). Panjang pesak celana tidak 

terlalu pendek atau terlalu panjang artinya lingkar pesak celana 

memiliki ruangan untuk bergerak ketika berdiri atau duduk. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau membuat 

celana yang baik menurut Adi Nugroho (1997:33) yaitu lingkar perut 

hendaknya tepat dan idealnya celana enak untuk digeser sedikit ke 

kanan dan kekiri artinya lingkar pinggang memiliki ukuran pas yaitu 

tidak terlau sempit atau longgar. Bagian celana ketika dikaitkan maka 

lingkar pesak terukur rapi dan tepat artinya tidak ada kerutan pada 

lingkar pesak dan terdapat ruang untuk bergerak sehingga apabila 

celana dipakai, tidak sempit. Lingkar lutut tidak perlu terlalu lebar 

tetapi harus tepat memberikan ruang gerak bagi lutut ketika berdiri 

atau duduk. Lingkar paha hendaknya tepat dan tidak menimbulkan rasa 

sakit atau tekanan pada waktu jongkok. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat tentang 

celana yang baik adalah :  

1) Bagian pinggang dan pinggul tidak ada kerutan atau lipatan-

lipatan. 

2) Lingkar pinggang memiliki ukuran yang tepat, tidak terlalu sempit 

atau longgar. 

3) Jatuhnya lipatan tengah celana lurus (tidak muntir).  

4) Pada bagian gulbi tertutup rapat dan tidak ada kerutan-kerutan.  

5) Pinggang terletak tepat pada garis pinggang. 

6) Bagian pinggul dan pantat terdapat ruang untuk bergerak. 

7) Jahitan samping (sisi) celana lurus dan tegak lurus dengan lantai 

(tidak muntir).  
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8) Bagian lingkar pesak celana tidak berkerut dan terdapat ruang 

untuk bergerak ketika berdiri atau duduk. 

9) Lingkar lutut tidak perlu terlalu lebar tetapi harus tepat 

memberikan ruang gerak bagi lutut ketika berdiri atau duduk. 

10) Lingkar paha hendaknya tepat dan tidak menimbulkan rasa sakit 

atau tekanan pada waktu jongkok. 

2. Pola  

a. Pengertian Pola  

Pola adalah suatu potongan kain atau kertas yang dipakai 

sebagai contoh untuk membuat pakaian, ketika bahan digunting (Porrie 

Muliawan, 1999:2). Potongan kertas atau kain tersebut mengikuti 

ukuran bentuk badan tertentu.  

Berdasarkan teknik pembuatannya, pola dasar dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu pola draping dan pola konstruksi. Pola 

draping menurut Porrie Muliawan (1999:2) adalah pola yang dibuat 

secara langsung pada badan seseorang atau boneka jahit sesuai dengan 

model yang dikehendaki. Pola konstruksi adalah pola yang dibuat 

dengan menggunakan ukuran badan tertentu dan diperhitungkan secara 

matematika (Porrie Muliawan, 1999:2). 

Beberapa istilah yang menggunakan pola antara lain : 

1) Pola standart yaitu pola yang dibuat dengan menggunakan ukuran 

yang sudah dibakukan atau standart S (Small), M (Medium), L 

(Large) dan XL (Extra Large). 
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2) Pola jadi yaitu pola yang siap pakai, baik berupa pola dasar 

maupun pola yang sudah diubah sesuai model. 

3) Pola cetak yaitu pola jadi yang dibuat dengan cara dicetak berupa 

pola dasar atau pola yang sudah diubah sesuai model dan biasanya 

dijual dalam amplop maupun berada dalam buku majalah mode. 

4) Pola rader adalah pola yang penggunaannya dengan cara dirader. 

Pola ini terdapat dalam modeblat atau buku model.    

Pola busana harus dapat mengikuti bentuk tubuh agar busana 

yang dihasilkan pas pada badan. Syarat tersebut dapat terpenuhi 

dengan cara mengambil ukuran yang tepat dan teliti.  

b. Ukuran dan Cara Mengambil ukuran 

Kunci keberhasilan dalam pembuatan celana, salah satunya 

adalah ketepatan dalam pengambilan ukuran. Pengambilan ukuran 

dilakukan dengan tepat dan cermat agar mendapatkan hasil pola 

konstruksi yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengambil ukuran agar dapat tepat dan benar adalah : 

1) Bagi orang yang mengambil ukuran harus menyiapkan catatan, alat 
menulis serta perlengkapan seperti veterban, pita ukur, penggaris, 
buku. Cara mengambil ukuran badan harus teliti, tepat dan 
sistematis, tidak boleh terpengaruh pada ukuran pakaian yang 
dipakai oleh orang yang diambil ukurannya. 

2) Bagi orang yang diambil ukuran badannya, harus dalam posisi 
tegak dan tidak boleh memberi bantuan pada orang yang 
mengambil ukuran. Model sebaiknya memakai pakaian dalam yang 
baik duduknya diatas badan, hal ini akan berpengaruh pada 
pembuatan pola dan pakaian. Jangan memakai ikat pinggang waktu 
diukur. Untuk menentukan letak garis pinggang yang tepat, maka 
pada pinggang diikatkan veterban dengan kencang sehingga tidak 
dapat bergeser naik atau turun. 

(Erna Setyowati, 2004:3) 
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Cara pengambilan ukuran harus betul dan teliti, karena baik 

buruknya busana tergantung pada ketepatan dalam mengambil ukuran. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengambil ukuran celana yaitu 

pada waktu mengukur tinggi duduk. Orang yang diambil ukurannya  

dalam posisi duduk dan tegak (tidak membungkuk). Kursi yang 

digunakan mempunyai dudukan yang datar. 

Adapun cara mengambil ukuran celana panjang wanita 

menurut sistem Soekarno dan sistem praktis  adalah : 

a) Panjang celana 

 Diukur dari ban pinggang sebelah kanan ke bawah sampai 

± 3 cm di bawah mata kaki atau sesuai keinginan (untuk pola 

sistem Soekarno maupun sistem praktis) atau diukur dari titik A 

sampai B (Gambar 5). 

    

 Gambar 5. Cara Mengambil Ukuran Panjang Celana 
     (Soekarno, 2005:16) 

 
b) Lingkar pinggang 

 Diukur pada sekeliling lingkar pinggang (diatas ban 

pinggang celana) diambil keliling pinggang hingga pada pertemuan 

B 
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meterannya  (untuk sistem Soekarno). Lingkar pinggang menurut 

sistem praktis diukur pas pada bagian pinggang ditambah 1 cm. 

Pinggang jangan dibesarkan atau dikecilkan atau diukur dari titik 

C-D-C (Gambar 6). 

 

 Gambar 6. Cara Mengambil Ukuran Lingkar Pinggang 
     (Soekarno, 2005:16) 

 
c) Lingkar panggul 

Diukur pada bagian panggul yang terbesar, diambil angka 

pertemuan pada meterannya dalam keadaan pas (untuk sistem 

Soekarno). Lingkar panggul diukur pas bagian panggul yang 

terbesar ditambah 2 sampai 6 cm (untuk sistem praktis) atau diukur 

dari titik E-F-E (Gambar 6). 

  
Gambar 7. Cara Mengambil Ukuran Lingkar panggul 

 (Soekarno, 2005:16) 
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d) Lingkar paha 

Diukur pas bagian paha yang terbesar ditambah 2 sampai 6 

(untuk sistem Soekarno maupun sistem praktis) atau diukur dari I-J 

(Gambar 5). 

 
 Gambar 8. Cara Mengambil Ukuran Lingkar Paha 

    (Soekarno, 2005:16) 
 

e) Tinggi duduk 

 Diukur dari alas tempat duduknya sampai pinggang (untuk 

sistem Soekarno maupun sistem praktis) atau diukur dari H-I 

(Gambar 7). 

      

 Gambar 9. Cara Mengambil Ukuran Tinggi Duduk 
    (Djati Pratiwi dkk, 2001:72) 

 
f) ½ Lingkar lutut  

 Diukur pada sekeliling lutut dari lipatan celana bagian 

belakang sampai depan. Bagi hasilnya menjadi 2, lalu tambahkan 3 
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cm (untuk sistem Soekarno maupun sistem praktis) atau diukur 

dari K-O (Gambar 5).  

           

Gambar 10. Cara Mengambil Ukuran ½ Lingkar Lutut 
 (Soekarno, 2005:16) 

 
g) ½ Lingkar kaki  

 Diukur pada kakinya, dari lipatan celana bagian belakang 

sampai depan, besar kecilnya disesuaikan dengan permintaan 

pemesan (untuk sistem Soekarno maupun sistem praktis) atau 

diukur dari M-N (Gambar 5). 

 
 

Gambar 11. Cara Mengambil Ukuran ½ Lingkar Kaki 
 (Soekarno, 2005:16) 
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h) Panjang lutut  

 Diukur dari ban pinggang sebelah kanan ke bawah sampai 

batas lututnya (untuk sistem Soekarno) atau diukur dari A-O 

(Gambar 5).   

         

Gambar 12. Cara Mengambil Ukuran Panjang Lutut 
 (Soekarno, 2005:16) 

 

Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah wanita 

yang memiliki ukuran badan S, M dan L. Ukuran S (small) yaitu 

ukuran untuk orang dewasa yang badannya kecil. Ukuran M (medium) 

yaitu ukuran untuk orang dewasa yang badannya sedang. Ukuran L 

(large) yaitu ukuran untuk orang dewasa yang berbadan besar (M.H. 

Wancik, 1999:64). 

Berikut ini merupakan daftar ukuran wanita dewasa yang 

digunakan sebagai pedoman untuk membuat pola celana panjang 

wanita dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Daftar Ukuran Wanita Dewasa 

Ukuran Dalam Sentimeter (cm) 
S M L 

Lingkar pinggang 
Lingkar panggul 
Panjang celana 
Lingkar pesak 
½ Lingkar paha 
½ Lingkar lutut 
½ Lingkar kaki 
 

   64 
84 
86 
60 

25/28
20/21
16/17

66 
  88 
90 

 63 
26/29 
21/22 
17/18

  68 
  90 
  92 
  65 
28/31
22/23
18/19

  72 
  96 
  96 
  69 
29/32
23/24
19/20

  74 
  98 
  98 
  70 
30/33 
24/25 
20/21 

  78 
 108 
 102 
  75 
31/34 
25/26  
21/22 

 
Keterangan untuk ukuran ½ lingkar paha, ½ lingkar lutut, ½ lingkar 
kaki terdiri dari : 
(1) Ukuran kecil untuk model polos atau tanpa lipit (angka di depan 

garis miring). 
(2) Ukuran besar untuk model lipit dua (angka dibelakang garis 

miring). 
(Soekarno, 2005:17) 

 

3. Pola Sistem Soekarno 

Pola sistem Soekarno adalah pola yang diciptakan oleh Soekarno. 

Pembuatan pola sistem Soekarno dimulai dengan menggambar pola bagian 

muka terlebih dahulu, dilanjutkan pola bagian belakang. Pola bagian 

belakang digambar dengan cara menjiplak pola bagian muka, kemudian 

diubah sesuai rumus Soekarno. Ukuran yang digunakan untuk membuat 

pola celana panjang wanita menurut sistem Soekarno yaitu panjang celana, 

lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi duduk, panjang lutut, ½ lingkar 

lutut dan ½ lingkar kaki. Berikut ini merupakan urutan pembuatan pola 

celana panjang wanita sistem Soekarno :  
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Gambar 13. Pola Celana Panjang Wanita Sistem Soekarno Skala 1:6 

(Soekarno, 2005:203) 

a. Ukuran celana yang digunakan adalah :
1). Panjang celana  = 86 cm 
2). Lingkar pinggang = 64 cm 
3). Lingkar panggul  = 84 cm 
4). Tinggi duduk  = 26 cm 
5). Panjang lutut  = 51 cm 
6). ½ Lingkar lutut  = 21 cm 
7). ½ Lingkar kaki  = 17 cm 

 
b. Keterangan pembuatan pola 

1). Keterangan pola bagian muka: 
a). Buat garis siku : A – B – C – D 

A – B = tinggi duduk  
A – C = panjang lutut  
A – D = panjang celana  

b). Menentukan besar paha : 
B – E = ¼ lingkar pinggul  
B – H = ½ B – E  
E – F = 1/10 lingkar pinggul – 5 cm 
B – G = ½ B – F   

c). Menentukan besar pinggang : 
A – I = B – H  
J – K = ¼ lingkar pinggang  
I – J = I – K   
J – M = K – L = 1½ cm untuk kupnat 
Titik L turun 1½ cm dari garis penolongnya. 
n – m = lebar kupnat = 3 cm  
n – t = panjang kupnat = ± 11 cm 
B – O = E – N = naik ± 7 cm 
O – N = adalah garis pinggul 

d). Menentukan besar kaki : 
D – P = B – G   
Q – R= ½ lingkar kaki – 2 cm  
P – Q = P – R  
Titik R turun ½ cm 

e). Menentukan besar lutut : 
Tariklah garis penolong G – P melalui titik S 
T – U = ½ lingkar lutut - 2 cm  
S – T = S – U  
Hubungkan titik  M – O – B – Q – R – U – F 
– N – L – M, menjadi pola bagian muka. 
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Gambar 14. Pola Celana Panjang Wanita Sistem Soekarno Skala 1:6 

   (Soekarno, 2005:204) 
 
 
 
 
 
 

 

2). Keterangan pola bagian belakang : 
Buatlah pola bagian muka terlebih 
dahulu, perubahannya: 
a). Bagian pinggang :  

I – V = H – E  
V – W = kekiri 5 cm 
W – X = naik ± 2 cm 
X – M’= ¼ lingkar pinggang + 3 cm 

b). Bagian paha : 
F – F’ = E – F = 4 cm 
B – B’ = 3 cm 

c). Bagian lutut : 
U – U’ = T – T’= 2 cm 

d). Bagian kaki : 
R – R’ = Q – Q’= 2 cm 
Hubungkan X – F 
N’ – Y = ½ N’ – F  
Garis yang menghubungkan M’–O’– 
B’ – T’ – Q’ – R’ - U’ – F’ – Y – N’ 
– X – M’, adalah pola bagian 
belakang 

e). Membuat kupnat belakang : 
M’– e = e – h = 1/3 ( M’–X) – ½ cm  
M’– g = e – d = h – b = turun ± 8 cm 
Titik e dan h ke kiri dan ke kanan  
masing-masing = (3 cm : 2) : 2 = 
0,75 cm 
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c. Peralatan celana panjang wanita sistem Soekarno meliputi : 
 

1). Klep 1 potong (gambar a) 

2). Gulbi 1 potong (gambar b) 

3). Ban pinggang 1 potong (gambar c) 

4). Isi ban pinggang 1 potong (gambar d) 

       

  

 

      

 

 

       

 

Gambar 15. Peralatan Celana Panjang Wanita Sistem Soekarno Skala 1:6 

5 cm5 cm 

2 cm 

25 cm 

20 cm 

5 cm 

20 cm 

a. b. 

c. 

½ lingkar pinggang + 5 cm 

3 cm 

6 cm 

½ lingkar pinggang + 4 cm 

3 cm 

4 cm 

d. 
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Pola celana sistem Soekarno pada bagian muka terdapat kupnat 

sejumlah 2 buah yaitu kanan dan kiri. Penggunaan kupnat pada bagian 

muka diperkirakan hasil celananya  baik karena kupnat tersebut berfungsi 

untuk memberi tempat pada perut. Pola pada garis lingkar kaki yang 

diturunkan ½ cm diduga bahwa hasil jatuhnya celana pada kaki lebih tepat 

karena apabila dipakai lingkar pesak akan tertarik keatas dan dapat 

mengurangi panjang celana, dengan diturunkan ½ cm letak lingkar kaki 

tetap berada pada garis lurus. Pola lingkar pesak belakang lebih panjang 

dibandingkan pola bagian muka, tujuannya memberi tempat pada pantat 

sehingga memudahkan pemakai untuk bergerak. Penggunaan ukuran 

panjang lutut diduga bahwa jatuhnya bagian lutut akan lebih tepat 

dibandingkan dengan pola yang tidak menggunakan ukuran  tersebut. 

Pembuatan pola ban pinggang yang berbentuk melengkung tidak 

berpengaruh pada letak lingkar pinggang karena pola sistem Soekarno 

bagian pinggang diturunkan 1 ½ cm, sehingga ban pinggang mengikuti 

bentuk lingkar pinggang. 

 

4. Pola Sistem Praktis  

Pola sistem praktis adalah pola yang diciptakan oleh Yogko 

Soedarmo. Ukuran yang digunakan untuk membuat pola celana panjang 

wanita yaitu panjang celana, lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi 

duduk, lingkar paha, ½ lingkar lutut dan ½ lingkar kaki. Pola yang terlebih 

dahulu dibuat adalah pola bagian muka dilanjutkan pola bagian belakang. 

Pola bagian belakang digambar dengan cara menjiplak pola bagian muka 

kemudian diubah sesuai rumus praktis. Berikut ini adalah urutan 

pembuatan pola celana panjang wanita sistem praktis : 
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Gambar 16. Pola Celana Panjang Wanita Sistem Praktis Skala 1:6 

(Yogko Soedarmo, 1990:55) 

a. Ukuran celana yang digunakan adalah :
1). Panjang celana = 86 cm 
2). Lingkar pinggang = 64 cm 
3). Lingkar panggul = 84 cm 
4). Tinggi duduk = 26 cm 
5). Lingkar paha = 50 cm 
6). ½ Lingkar lutut = 21 cm 
7). ½ Lingkar kaki = 17 cm 

 
b. Keterangan pembuatan pola 

1). Keterangan pola bagian muka : 
A – B = panjang celana + 1 cm 
A – A’= 4 cm 
A – C = tinggi duduk 
C – D = ½ C – B dikurangi 3 cm 
Buatlah garis-garis mendatar dari  
titik A, A’, B, C, D 
C – E = 1/8 lingkar panggul + 2 ½ cm 
E – F = 1/3 C – E 
F – G = 1 ½ cm 
H – I = ¼ lingkar pinggang, titik A  
di tengah-tengah H – I 
G – K = E – F 
K – L = ¼ lingkar pangggul – 1 cm 
M – N = ½ lingkar lutut – 2 cm,  
Titik D tengah-tengah M – N  
O – P = ½ lingkar kaki – 2 cm, 
Titik B tengah-tengah O – P  
Buatlah bentuk celana bagian muka 
 

2). Keterangan pola bagian belakang : 
E – X = E – F, titik X turun 1 cm 
H – 2 = E – F  
2 – 3 = E – G 
3 – 4 = ¼ lingkar pinggang + 2 cm, untuk kupnat   
T – 5 = E – F  
5 – 6 = ¼ lingkar panggul + 1 cm  
M – M’ = N – N’ = 2 cm 
O – O’ = P – P’ = 2 cm 
Buatlah bentuk celana bagian belakang. 
C – C’ =4 cm, tarik garis mendatar dari titik C’ 
Garis ini adalah control lingkar paha 
T – U ditambah T’ – U’ = lingkar paha 
3 – 7  = 4 – 8 = 9 sampai 12 cm 
8 – 9  = 3 sampai 5 cm 
9 – 10 = 10 sampai 14 cm 
11 – 12 = garis tengah kupnat, lebar kupnat 2 cm 
Jika memakai ban pinggang, membuat pola 
celana dimulai dari titik A’atau panjang celana 
dikurangi 4cm dari pinggang. 
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c.  Peralatan celana panjang wanita sistem praktis yaitu : 

1). Klep 1 potong (gambar a) 

2). Gulbi 1 potong (gambar b) 

3). Ban pinggang 2 potong (gambar c) 

4). Isi ban pinggang 2 potong (gambar d) 

 

      

  

 

 

 

    

 

 

Gambar 17. Peralatan Celana Panjang Wanita Sistem Praktis Skala 1:6 

5 cm 5 cm 

2 cm 

25 cm 

20 cm 

a.  
5 cm

20 cm 

b. 

c. 

½ lingkar pinggang + 5 cm 

6 cm 

½ cm 

½ lingkar pinggang + 4 cm 

4 cm 

   ½ cm 

d. 



28 

 

Pola celana sistem praktis pada bagian muka tidak mempunyai kupnat 

diperkirakan bahwa hasil celana pada bagian muka kurang baik karena tidak 

ada tempat untuk perut sehingga apabila dipakai perut akan menonjol, garis 

pinggang terletak pada garis lurus. Lingkar pesak bagian belakang lebih 

panjang dari lingkar pesak bagian muka dan diturunkan 1 cm tujuannya 

memberi tempat pada pantat, sehingga terdapat ruang untuk bergerak ketika 

berdiri atau duduk. Pola bagian lingkar kaki yang tidak diturunkan (lurus) 

diperkirakan hasilnya kurang baik karena ketika celana dipakai bagian kaki 

akan tertarik keatas sehingga letak lingkar kaki tidak berada pada garis lurus. 

Pola sistem praktis tidak menggunakan ukuran panjang lutut, hasilnya diduga 

bahwa letak lutut tidak dapat diperhitungkan secara tepat. Pola ban pinggang 

berbentuk lurus tidak berpengaruh terhadap letak lingkar pinggang, karena 

pola lingkar pinggang berbentuk lurus. 

Tabel 2. Perbedaan Pembuatan Pola Sistem Soekarno dan Sistem Praktis. 

Pola Sistem Soekarno Pola Sistem Praktis 
1. Pola digambar dari tepi garis dengan 

cara membuat garis siku-siku 
2. Pola bagian muka terdapat kupnat 

sejumlah 2 buah yaitu kanan dan kiri 
3. Pola bagian belakang memiliki 

kupnat sebanyak 4 buah yaitu kanan 
dan kiri masing-masing 2 buah 

4.  Letak garis pinggang bagian muka 
diturunkan 1 ½ cm dari garis 
pinggang 

5. Letak garis pinggang bagian 
belakang naik 2 cm dari garis 
pinggang depan 

6. Garis lingkar pesak belakang tidak 
diturunkan tetapi disesuaikan dengan 
panjang sisi celana bagian muka  

7. Pola lingkar kaki pada bagian muka 
dan belakang diturunkan ½ cm 

8. Pembuatan pola panjang celana 
sesuai ukuran panjang celana 

9. Pembuatan pola ban pinggang 
melengkung 

1. Pola digambar dari tengah garis 
dengan cara membuat garis vertikal 

2. Pola bagian muka tidak memiliki 
kupnat  

3. Pola bagian belakang memiliki 
kupnat sejumlah 2 buah yaitu kanan 
dan kiri 

4. Letak garis pinggang bagian muka 
terletak pada garis lurus 

5. Letak garis pinggang bagian 
belakang naiknya dihitung dari 1/3 x 
(1/8 lingkar panggul + 2 ½ cm) 
dikurangi 1 ½ cm 

6. Garis lingkar pesak bagian belakang 
diturunkan 1 cm dari garis lingkar 
pesak muka 

7. Pola lingkar kaki bagian muka dan 
belakang terletak pada garis lurus 

8. Pembuatan pola panjang celana 
ditambah 1 cm 

9. Pembuatan pola ban pinggang lurus 
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5. Teknik Menjahit 

Menjahit merupakan rangkaian dari proses pembuatan busana, 

diantaranya adalah celana. Hasil celana dapat dipengaruhi oleh teknik 

menjahit. Teknik menjahit secara berurutan akan mempermudah dalam 

membuat busana. Teknik menjahit celana antara sistem Soekarno tidak 

berbeda dengan sistem praktis. Menjahit celana dimulai dari menjahit 

kupnat, menjahit sebagian lingkar pesak bagian muka, menjahit ritsliting, 

menjahit gulbi, menjahit sisi celana, menjahit lingkar pesak bagian muka 

maupun belakang dan menjahit ban pinggang. Teknik menjahit celana 

dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 75.  

 

B. Kerangka Berfikir 

Pola merupakan salah satu hal yang menentukan baik tidaknya hasil suatu 

busana, selain itu juga teknik menjahit. Teknik menjahit celana panjang wanita 

yang menggunakan pola sistem Soekarno tidak berbeda dengan sistem praktis. 

Teknik menjahit secara berurutan akan mempermudah dalam membuat busana. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern 

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap cara berbusana sehingga 

dikenal seni memotong dan menjahit. Celana pada awalnya berbentuk kain segi 

empat panjang kemudian diubah mengikuti bentuk tubuh dengan menggunakan 

berbagai macam sistim pembuatan pola. Celana dapat dikatakan baik apabila 

dipakai tepat pada badan dan nyaman. 
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Pola sistem celana panjang wanita bermacam-macam antara lain sistem 

Soekarno, Goet Poespo, Porrie Muliawan, M.H.Wancik Djati Pratiwi dan 

sebagainya. Pola sistem Soekarno sudah banyak dikenal oleh kalangan 

masyarakat karena telah beredar buku pola yang diciptakan oleh Soekarno 

sehingga banyak yang mengetahuinya. Lain halnya dengan pola praktis yang 

diciptakan oleh Yogko belum banyak dikenal masyarakat. Hal ini disebabkan 

karena pola tersebut masih digunakan untuk kalangan sendiri. 

Pembuatan pola celana panjang wanita sistem Soekarno menggunakan 

ukuran panjang celana, lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi duduk, panjang 

lutut, ½ lingkar lutut dan ½ lingkar kaki. Penggunaan ukuran tersebut 

menghasilkan pola bagian muka memiliki kupnat sejumlah 2 buah dan kupnat 

bagian belakang sebanyak 4 buah. Pola yang mempunyai kupnat pada bagian 

muka dan belakang diduga hasil celananya baik karena terdapat tempat untuk 

perut dan pantat. Pola yang menggunakan ukuran panjang lutut diperkirakan 

jatuhnya celana pada bagian kaki akan lebih tepat dibandingkan dengan yang 

tidak menggunakan ukuran tersebut. Pola lingkar kaki yang diturunkan ½ cm 

diduga jatuhnya celana pada kaki lebih tepat karena letak lingkar kaki tetap pada 

garis lurus ketika dipakai. Pembuatan celana panjang wanita yang menggunakan 

pola sistem Soekarno diduga hasilnya baik. 

Pembuatan pola celana panjang wanita sistem praktis menggunakan 

ukuran panjang celana, lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi duduk, lingkar 

paha, ½ lingkar lutut dan ½ lingkar kaki. Ukuran-ukuran tersebut menghasilkan 

pola pada bagian muka tidak mempunyai kupnat sehingga diduga hasilnya kurang 

baik, karena tidak ada tempat untuk perut yang menyebabkan perut lebih 
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menonjol. Pola bagian belakang memiliki kupnat sejumlah 2 buah. Pola lingkar 

kaki bagian muka dan belakang terletak pada garis lurus diperkirakan hasilnya 

kurang baik karena apabila celana dipakai bagian kaki celana akan tertarik keatas 

sehingga letak lingkar kaki tidak lurus. Pola lingkar pesak bagian belakang yang 

diturunkan 1 cm dari garis lingkar pesak muka diduga hasilnya baik karena 

terdapat tempat untuk bergerak jika dipakai. Pembuatan celana panjang wanita 

yang menggunakan pola sistem praktis diduga hasilnya kurang baik.  

Peneliti menduga ada perbedaan antara hasil pembuatan celana panjang 

wanita yang dibuat menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis dengan 

ukuran S, M, L. 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, penulis mengajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

Hipotesis Kerja (Ha) : Ada perbedaan hasil pembuatan celana panjang wanita 

yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis dengan ukuran S, 

M, L. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian agar diperoleh hasil yang baik, sistematis dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah sistem pembuatan pola celana 

panjang wanita, meliputi sistem Soekarno, Porrie Muliawan, M.H. Wancik, Goet 

Poespo, Djati Pratiwi dan Praktis. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002:109). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola 

sistem Soekarno dan sistem praktis. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sample yaitu sampel yang diambil bukan didasarkan atas strata, random 

atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Suharsimi Arikunto, 

2002:117). Sampel tersebut diterapkan pada pembuatan celana panjang wanita 

sebanyak 18 celana, yaitu pola sistem Soekarno dan sistem praktis masing-masing 

dibuat 9 celana, setiap ukuran S, M, L dibuat 3 buah celana. Model celana yang 

digunakan sebagai penelitian merupakan bentuk dasar celana dari sistem 

Soekarno dan sistem praktis. Model celana yang dijadikan penelitian dapat dilihat 

pada lampiran 1 halaman 73. 
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B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto). Variabel dalam penelitian ini adalah : hasil 

pembuatan celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan 

sistem praktis. Indikator variabel pada penelitian ini adalah letak lingkar 

pinggang, besarnya lingkar pinggang, letak kupnat bagian muka, letak kupnat 

bagian belakang, besarnya lingkar panggul, besarnya lingkar paha, letak lingkar 

pesak, besarnya lingkar pesak, letak lingkar lutut, letak lingkar kaki, letak jahitan 

sisi luar, letak jahitan sisi dalam, jatuhnya lipatan tengah celana dan jatuhnya 

celana ketika dipakai secara keseluruhan. 

 

C. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode observasi. 

1. Metode  Observasi 

 Metode yang digunakan adalah observasi (pengamatan), dimana 

peneliti sebagai observer non partisipan yaitu peneliti tidak terjun 

langsung untuk mengamati melainkan dengan menggunakan panelis. Hal 

tersebut dilakukan untuk menghindari subyektifitas. Pengamatan dan 

evaluasi dilakukan secara langsung mengamati hasil celana panjang wanita 

yang dikenakan oleh model. Metode ini dilengkapi dengan pedoman 

lembar pengamatan dan penilaian. 
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 Panelis adalah orang yang menjadi panel atau penguji (Bambang 

Kartika dkk, 1988:15). Berdasarkan tingkat sensitivitas dan tujuan dari 

setiap pengujian, dikenal beberapa macam panel yaitu panel ahli, panel 

terlatih dan panel tidak terlatih. Panel ahli adalah seorang panel yang 

mempunyai kelebihan sensorik yaitu orang yang dapat mengukur dan 

menilai sifat karakteristik secara tepat, dalam hal ini adalah orang yang 

mengetahui dan memahami tentang pola misalnya dosen tata busana atau 

praktisi dalam bidang tata busana. Panel terlatih adalah panel yang 

merupakan pilihan dan seleksi yang menjalani latihan secara kontinyu dan 

lolos pada evaluasi kemampuan, misalnya seseorang yang ingin mahir 

dalam membuat busana dia harus rajin berlatih membuat busana sehingga 

apabila di tes dapat lolos. Panel tidak terlatih adalah panel yang dipakai 

untuk menguji tingkat kesenangan menggunakan suatu produk, misalnya 

orang yang senang memakai celana. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 4 panel ahli yang terdiri dari 

2 orang dosen PKK Tata Busana FT UNNES dan 2 orang praktisi yang 

bergerak dibidang busana. Daftar nama panelis tersebut sebagai berikut : 

1) Dra. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd, dosen PKK Tata Busana FT 

UNNES. 

2) Dra. Hartatiati S, dosen PKK Tata Busana FT UNNES. 

3) Ibu Istiqomah, pemilik modiste Amanah Gunungpati. 

4) Bapak Muhdlor, S.Pd, pemilik Alfina Tailor Semarang. 

Langkah-langkah pengambilan data observasi adalah : 
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a) Menyiapkan hasil pembuatan celana panjang wanita yang dibuat 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis dengan ukuran 

S, M, L. 

b) Menyiapkan lembar pengamatan bagi panelis untuk mencatat hasil 

celana yang dikenakan model. 

c) Membuat tabulasi hasil pengamatan, kemudian dianalisis. 

 

D. Disain Penelitian Eksperimen 

Penelitian ini menggunakan disain  eksperimen one shot case study. 

Desain ini digunakan apabila akan membandingkan kedua hasil dengan 

membandingkan mean (Suharsimi Arikunto, 2002:275). 

Desain eksperimen sebagai berikut : 

1. Treatment   Posttest 

 

    (Sumadi Suryabrata, 1998:40) 

  Prosedur :  

a. Kenakan perlakuan X yaitu pembuatan celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dengan ukuran S, M, L. 

b. Berikan test T2 yaitu dari perlakuan X kemudian dinilai oleh 4 panelis. 

Nilai dari panelis untuk setiap ukuran S, M, L kemudian dihitung rata-

ratanya. 

2. Treatment   Posttest 

 

X             T2 

X1          T1.2 
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   (Sumadi Suryabrata, 1998:40) 

  Prosedur :  

a. Kenakan perlakuan X1 yaitu pembuatan celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem praktis dengan ukuran S, M, L. 

b. Berikan test T1.2 yaitu dari perlakuan X1 kemudian dinilai oleh 4 

panelis. Nilai dari panelis untuk setiap ukuran S, M, L diambil hasilnya 

kemudian dihitung rata-ratanya. 

 

E. Validitas Eksperimen 

Validitas eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

internal. Validitas internal digunakan untuk membatasi atau mengendalikan hasil 

percobaan yang sedang diteliti meliputi : 

1. Bahan yang digunakan dalam eksperimen adalah sama yaitu kain dril. 

Penggunaan kain dril bertujuan agar kualitas hasil celana tidak 

dipengaruhi jenis bahan.  

2. Ukuran yang digunakan adalah ukuran standart badan wanita Small (S), 

Medium (M) dan Large (L). 

3. Pembuatan pola celana dilakukan dengan teliti dan diperiksa secara 

berulang-ulang. 

4. Pengguntingan dan penjahitan dilakukan secara teliti sesuai dengan tanda-

tanda pola. 

5. Penjahitan dilakukan oleh satu orang. 

6. Penilaian dilakukan dengan mengepas celana pada model. 
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7. Penelitian ini menggunakan panelis yang dapat menilai hasil pembuatan 

celana dengan tepat. 

 

F. Langkah-langkah Eksperimen  

Langkah-langkah eksperimen dalam penelitian ini meliputi persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

1. Persiapan 

Persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyiapkan 

alat dan bahan, mengambil ukuran, membuat pola kecil skala 1:6, 

membuat pola dengan ukuran sebenarnya. Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pensil hitam, pensil merah biru, kertas dorslag, 

penggaris, skala, kertas payung, gunting kertas, gunting kain, jarum 

pentul, jarum tangan, rader, pita ukur, kapur jahit, mesin jahit, ritsleting, 

kancing kait, kain keras, benang jahit, kain marlboro dan pendedel. 

2. Pelaksanaan 

 Pelaksanan yang dilakukan adalah meletakkan pola pada bahan, 

menggunting bahan, merader, menjelujur, menjahit dan penyelesaian. 

3. Evaluasi 

 Evaluasi dilakukan pada waktu mengepas celana panjang wanita 

dengan dua sistem pola.  Pengepasan dilakukan pada model dan diamati 

oleh panelis dengan mengisi lembar observasi yang disediakan peneliti. 
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data (Suharsimi Arikunto, 2002:126). Instrumen dapat dipakai 

apabila telah diuji validitas dan reliabilitasnya, tetapi dalam penelitian ini tidak 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas karena panelis yang menilai hasil 

celana merupakan panelis ahli sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

(pengamatan), berisi tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penilaian dimana butir-butirnya disesuaikan dengan aspek-aspek yang 

akan dinilai. 

Aspek-aspek yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah : 

1 Lingkar pinggang : letak lingkar pinggang dan besarnya lingkar pinggang. 

2 Kupnat : letak kupnat bagian muka dan letak kupnat bagian belakang. 

3 Lingkar panggul : besarnya lingkar panggul. 

4 Lingkar paha : besarnya lingkar paha. 

5 Lingkar pesak : letak lingkar pesak dan besarnya lingkar pesak. 

6 Lingkar lutut : letak lingkar lutut. 

7 Lingkar kaki : letak lingkar kaki. 

8 Pipa celana : letak jahitan sisi luar, letak jahitan sisi dalam, jatuhnya 

lipatan tengah celana. 

9 Kesan umum : jatuhnya celana ketika dipakai secara keseluruhan. 

Berdasarkan ukuran pada masing-masing indikator, maka skala 

pengukuran diberikan nilai berdasarkan masing-masing jawaban sebagai berikut : 
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a. Skor 3 tepat (untuk hasil yang pas atau tepat pada posisinya) 

b. Skor 2 jika kurang tepat (untuk hasil yang kurang pas pada posisinya) 

c. Skor 1 jika tidak tepat (untuk hasil yang tidak pas pada posisinya) 

 

H. Analisis   Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

uji t. Uji t digunakan untuk mencari perbedaan hasil pembuatan celana panjang 

wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis dengan 

ukuran S, M, L.  

 t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

XX

+

−  

 Keterangan : 

 1X  : rata-rata sampel 1 

 2X  : rata-rata sampel 2 

 2
1s  : varians sampel 1 

 2
2s  : varians sampel 2 

 n1 : jumlah keseluruhan sampel 1 

 n2 : jumlah keseluruhan sampel 2 

 (Sugiyono, 2005:134). 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji dua pihak.  Kriteria pengujian adalah : 

Ho diterima jika –t1 - ½ α < t < t1 - ½ α, dimana t1- ½ α didapat dari daftar 

distribusi dengan dk= (n1 + n2 - 2) dan peluang (1- ½ α). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menganalisis tentang penilaian celana panjang wanita 

dengan ukuran S, M, L yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. Penilaian dilakukan oleh 4 orang panelis ahli yaitu 2 orang dosen PKK 

Tata Busana UNNES, dan dari modiste dan tailor. 

Hasil penilaian celana panjang wanita dari 4 panelis dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3. Rata-rata Penilaian terhadap Letak Lingkar Pinggang  

Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno   2.83 Tepat 0.00
Praktis   2.83 Tepat 0.00

M Soekarno   2.92 Tepat -1.00
Praktis   3.00 Tepat -1.00

L Soekarno   2.83 Tepat 0.48
Praktis   2.75 Tepat 0.48

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap letak lingkar 

pinggang untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun 

sistem praktis  sebesar 2,83 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t 

diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel sebesar 2,07. Karena t hitung (0,00) < t tabel 

(2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti secara nyata tidak ada perbedaan 

letak lingkar pinggang pada ukuran S, antara celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita 
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dengan menggunakan kedua pola tersebut letak lingkar pinggang tepat pada 

pinggang, tidak naik atau turun dari garis pinggang. 

Rata-rata penilaian terhadap letak lingkar pinggang untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,92 dalam kategori tepat, sedangkan 

yang menggunakan sistem praktis  sebesar 3,00 dalam kategori tepat. Hasil 

perhitungan  uji t diperoleh t hitung = -1,00 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-

1,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  

tidak ada perbedaan besarnya lingkar pinggang pada ukuran M, antara celana 

panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. 

Celana panjang wanita dengan menggunakan kedua pola tersebut besarnya lingkar 

pinggang tepat pada pinggang, tidak naik atau turun dari garis pinggang. 

Rata-rata penilaian terhadap letak lingkar pinggang untuk ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,83 dalam kategori tepat, sedangkan 

yang menggunakan sistem praktis 2,75 sebesar dalam kategori tepat. Hasil 

perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,48 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung 

(0,48) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  

tidak ada perbedaan besarnya lingkar pinggang pada ukuran L, antara celana 

panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. 

Celana panjang wanita dengan menggunakan kedua pola tersebut letak lingkar 

pinggang tepat pada pinggang, tidak naik atau turun dari garis pinggang. 
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Tabel 4. Rata-rata Penilaian terhadap Besarnya Lingkar Pinggang  
 
 Ukuran Sistem Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 2.92 Tepat 1.08
Praktis 2.75 Tepat 1.08

M Soekarno 2.92 Tepat 0.00
Praktis 2.92 Tepat 0.00

L Soekarno 2.83 Tepat 0.48
Praktis 2.75 Tepat 0.48

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap besarnya 

lingkar pinggang untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno 

sebesar 2,92 dalam kategori tepat, sedangkan yang menggunakan sistem praktis 

sebesar 2,75 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 

1,08 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (1,08) < t tabel (2,07) maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata tidak ada perbedaan besarnya lingkar 

pinggang pada ukuran S, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola 

sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan 

kedua pola tersebut besarnya lingkar pinggang tepat pada lingkar pinggang, tidak 

sempit dan tidak longgar. 

Rata-rata penilaian terhadap besarnya lingkar pinggang untuk ukuran M 

yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis  sebesar 2,92 

dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel 

= 2,07. Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan besarnya lingkar pinggang pada 

ukuran M, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno 

dan sistem praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan kedua pola 
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tersebut besarnya lingkar pinggang tepat pada lingkar pinggang, tidak sempit dan 

tidak longgar. 

Rata-rata penilaian terhadap besarnya lingkar pinggang untuk ukuran L 

yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,83 dalam kategori tepat, 

sedangkan yang menggunakan sistem praktis 2,75 sebesar dalam kategori tepat. 

Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,48 dan t tabel yaitu t (0,975)(22) = 2,07. 

Karena t hitung (0,48) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak,yang 

berarti secara nyata  tidak ada perbedaan besarnya lingkar pinggang pada ukuran 

L, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan 

sistem praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan kedua pola tersebut 

besarnya lingkar pinggang tepat pada lingkar pinggang, tidak sempit dan tidak 

longgar. 

Tabel 5. Rata-rata Penilaian terhadap Letak Kupnat Bagian Belakang  
 

Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 2.25 Kurang tepat -2.71
Praktis 2.75 Tepat -2.71

M Soekarno 2.67 Tepat 0.41
Praktis 2.58 Tepat 0.41

L Soekarno 2.75 Tepat 1.25
Praktis 2.50 Tepat 1.25

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap letak kupnat 

bagian belakang untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 

2,25 dalam kategori kurang tepat, sedangkan yang menggunakan sistem praktis 

sebesar 2,75 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = -

2,71 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-2,71) < t tabel (2,07) maka Ho diterima 
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dan Ha ditolak,yang berarti secara nyata tidak ada perbedaan letak kupnat bagian 

belakang pada ukuran S, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola 

sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita yang menggunakan 

pola sistem Soekarno kurang tepat karena bergeser 0,5 cm dari tengah belakang, 

sedangkan celana yang menggunakan sistem praktis letak kupnat bagian belakang 

tepat pada pertengahan antara garis sisi dan tengah belakang. 

Rata-rata penilaian terhadap letak kupnat bagian belakang untuk ukuran M 

yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,67 dalam kategori tepat, 

sedangkan yang menggunakan sistem praktis sebesar 2,58 dalam kategori tepat. 

Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,41 dan t tabel = 2,07. Karena t 

hitung (0,41) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

secara nyata  tidak ada perbedaan letak kupnat bagian belakang pada ukuran M, 

antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno letak 

kupnat bagian belakang tepat karena terletak pada 1/3 dari garis sisi dan tengah 

belakang. Celana dengan sistem praktis letak kupnat bagian belakang juga tepat 

karena terletak pada pertengahan antara garis sisi dan tengah belakang. 

 Rata-rata penilaian terhadap letak kupnat bagian belakang untuk ukuran L 

yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,75 dalam kategori tepat, 

sedangkan yang menggunakan sistem praktis sebesar 2,50 dapat dikategorikan 

tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 1,25 dan t tabel = 2,07. Karena t 

hitung (1,25) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

secara nyata  tidak ada perbedaan letak kupnat bagian belakang pada ukuran L, 
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antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno letak 

kupnat bagian belakang tepat karena terletak pada 1/3 dari garis sisi dan tengah 

belakang. Celana dengan sistem praktis letak kupnat bagian belakang juga tepat 

karena terletak pada pertengahan antara garis sisi dan tengah belakang. 

Tabel 6. Rata-rata Penilaian terhadap Besarnya Lingkar Panggul  
 

Ukuran Sistem Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 2.67 Tepat 0.00
Praktis 2.67 Tepat 0.00

M Soekarno 2.67 Tepat 0.00
Praktis 2.67 Tepat 0.00

L Soekarno 2.67 Tepat -0.43
Praktis 2.75 Tepat -0.43

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap besarnya 

lingkar panggul untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun 

sistem praktis  sebesar  2,67 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t 

diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata tidak ada perbedaan 

besarnya lingkar panggul pada ukuran S, antara celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita 

yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis besarnya lingkar 

panggul tepat pada lingkar panggul, tidak sempit dan dapat bergerak dengan 

bebas. 

Rata-rata penilaian terhadap besarnya lingkar panggul untuk ukuran M 

yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis  sebesar  2,67 
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dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 1,25 dan t tabel 

= 2,07. Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan besarnya lingkar panggul pada 

ukuran M, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno 

dan sistem praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem 

Soekarno maupun sistem praktis besarnya lingkar panggul tepat pada lingkar 

panggul, tidak sempit dan dapat bergerak dengan bebas. 

Rata-rata penilaian terhadap besarnya lingkar panggul untuk ukuran L 

yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,67 dalam kategori tepat, 

sedangkan yang menggunakan sistem praktis sebesar 2,75 dalam kategori tepat. 

Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 1,25 dan t tabel = 2,07. Karena t 

hitung (-0,43) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

secara nyata  tidak ada perbedaan besarnya lingkar panggul pada ukuran L, antara 

celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno 

maupun sistem praktis besarnya lingkar panggul tepat pada lingkar panggul, tidak 

sempit dan dapat bergerak dengan bebas. 

Tabel 7. Rata-rata Penilaian terhadap Besarnya Lingkar Paha  
 

Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 2.83 Tepat 0.48
Praktis 2.75 Tepat 0.48

M Soekarno 2.75 Tepat 0.00
Praktis 2.75 Tepat 0.00

L Soekarno 2.67 Tepat 0.00
Praktis 2.67 Tepat 0.00

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap besarnya 

lingkar paha untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar  

2,83 dalam kategori tepat sedangkan yang menggunakan sistem praktis sebesar 

2,75 termasuk  kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,48 

dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (0,48) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan 

Ha ditolak, yang berarti secara nyata tidak ada perbedaan besarnya lingkar paha 

pada ukuran S, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem 

Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita yang menggunakan pola 

sistem Soekarno maupun sistem praktis besarnya lingkar paha tepat pada lingkar 

paha, tidak sempit dan dapat bergerak dengan bebas. 

Rata-rata penilaian terhadap besarnya lingkar paha untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis  sebesar  2,75 dalam 

kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel = 2,07. 

Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti secara nyata  tidak ada perbedaan besarnya lingkar panggul pada ukuran 

M, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan 

sistem praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno 

maupun sistem praktis besarnya lingkar paha tepat pada lingkar paha, tidak sempit 

dan dapat bergerak dengan bebas. 

Rata-rata penilaian terhadap besarnya lingkar paha untuk ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar maupun sistem praktis sebesar 2,67 

dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel 

= 2,07. Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, 
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yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan besarnya lingkar paha pada ukuran 

L, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan 

sistem praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno 

maupun sistem praktis besarnya lingkar paha tepat pada lingkar paha, tidak sempit 

dan dapat bergerak dengan bebas. 

Tabel 8. Rata-rata Penilaian terhadap Letak Lingkar Pesak 
 

Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 2.33 Kurang tepat 0.92
Praktis 2.17 Kurang tepat 0.92

M Soekarno 2.50 Tepat -1.25
Praktis 2.75 Tepat -1.25

L Soekarno 2.50 Tepat -1.25
Praktis 2.75 Tepat -1.25

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap letak lingkar 

pesak untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar  2,33 

dalam kategori kurang tepat sedangkan yang menggunakan sistem praktis sebesar 

2,17 termasuk  kategori kurang tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 

0,92 dan t tabel yaitu t = 2,07. Karena t hitung (0,92) < t tabel (2,07) maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata tidak ada perbedaan letak 

lingkar pesak pada ukuran S, antara celana panjang wanita yang menggunakan 

pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis letak lingkar pesak 

kurang tepat karena terdapat sedikit kerutan.  

Rata-rata penilaian terhadap letak lingkar pesak untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,50 dalam kategori tepat sedangkan 
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sistem praktis  sebesar  2,75 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t 

diperoleh t hitung = -1,25 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-1,25) < t tabel 

(2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada 

perbedaan letak lingkar pesak pada ukuran M, antara celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita 

dengan menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis letak lingkar 

pesaknya tepat.  

Rata-rata penilaian terhadap letak lingkar pesak untuk ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,50 sedangkan sistem praktis sebesar 

2,75 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = -1,25 dan t 

tabel yaitu t = 2,07. Karena t hitung (-1,25) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan 

Ha ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan letak lingkar pesak 

pada ukuran L, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem 

Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola 

sistem Soekarno maupun sistem praktis letak lingkar pesaknya tepat. 

 

Tabel 9. Rata-rata Penilaian terhadap Besarnya Lingkar Pesak  
 

Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 2.42 Kurang tepat -0.30
Praktis 2.50 Tepat -0.30

M Soekarno 2.33 Kurang tepat -1.82
Praktis 2.75 Tepat -1.82

L Soekarno 2.42 Kurang tepat -1.22
Praktis 2.67 Tepat -1.22

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap besarnya 

lingkar pesak untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 

2,42 dalam kategori kurang tepat sedangkan yang menggunakan sistem praktis 

sebesar 2,50 termasuk  kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 

-0,30 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-0,30) < t tabel (2,07) maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata tidak ada perbedaan besarnya lingkar 

pesak pada ukuran S, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola 

sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita yang menggunakan 

pola sistem Soekarno besarnya lingkar pesak kurang tepat karena agak longgar. 

Celana dengan sistem praktis besarnya lingkar pesak tepat pada lingkar pesak, 

tidak sempit dan dapat bergerak dengan bebas. 

Rata-rata penilaian terhadap besarnya lingkar pesak untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,33 dalam kategori kurang tepat 

sedangkan sistem praktis  sebesar  2,75 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  

uji t diperoleh t hitung = -1,82 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-1,82) < t tabel 

(2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada 

perbedaan besarnya lingkar pesak pada ukuran M, antara celana panjang wanita 

yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang 

wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno besarnya lingkar pesak kurang 

tepat karena agak longgar. Celana dengan sistem praktis besarnya lingkar pesak 

tepat pada lingkar pesak, tidak sempit dan dapat bergerak dengan bebas. 

Rata-rata penilaian terhadap besarnya lingkar pesak untuk ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,42 termasuk kategori kurang tepat 
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sedangkan sistem praktis sebesar 2,67 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji 

t diperoleh t hitung = -1,22 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-1,22) < t tabel 

(2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada 

perbedaan besarnya lingkar pesak pada ukuran L, antara celana panjang wanita 

yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang 

wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno besarnya lingkar pesak kurang 

tepat karena agak longgar. Celana dengan sistem praktis besarnya lingkar pesak 

tepat pada lingkar pesak, tidak sempit dan dapat bergerak dengan bebas. 

Tabel 10. Rata-rata Penilaian terhadap Letak Lingkar Lutut  
 

Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 2.92 Tepat 0.00
Praktis 2.92 Tepat 0.00

M Soekarno 3.00 Tepat 0.00
Praktis 3.00 Tepat 0.00

L Soekarno 2.92 Tepat -1.00
Praktis 3.00 Tepat -1.00

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap letak lingkar 

lutut untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem 

praktis sebesar 2,92 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t 

hitung = 0,00 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata tidak ada perbedaan letak 

lingkar lutut pada ukuran S, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola 

sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita yang menggunakan 

pola sistem Soekarno maupun sistem praktis letak lingkar lutut tepat melingkar 

pada bagian lutut.  
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Rata-rata penilaian terhadap letak lingkar lutut untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis  sebesar 3,00dalam 

kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel yaitu t 

= 2,07. Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan letak lingkar lutut pada ukuran M, 

antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno dan 

sistem praktis letak lingkar lutut tepat melingkar pada bagian lutut. 

Rata-rata penilaian terhadap letak lingkar lutut untuk ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,92 termasuk kategori tepat 

sedangkan sistem praktis sebesar 3,00 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji 

t diperoleh t hitung = -1,00 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-1,00) < t tabel 

(2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada 

perbedaan letak lingkar lutut pada ukuran L, antara celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita 

dengan menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis letak lingkar lutut 

tepat melingkar pada bagian lutut. 

Tabel 11. Rata-rata Penilaian terhadap Letak Lingkar Kaki  
 
Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 3.00 Tepat 1.48
Praktis 2.83 Tepat 1.48

M Soekarno 3.00 Tepat 0.00
Praktis 3.00 Tepat 0.00

L Soekarno 2.83 Tepat 0.48
Praktis 2.75 Tepat 0.48

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap letak lingkar 

kaki untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 3,00 dalam 

kategori tepat sedangkan sistem praktis sebesar 2,83 dalam kategori tepat. Hasil 

perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 1,48 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung 

(1,48) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata 

tidak ada perbedaan letak lingkar kaki pada ukuran S, antara celana panjang 

wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana 

panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis 

letak lingkar kaki tepat melingkar pada lingkar kaki.  

Rata-rata penilaian terhadap letak lingkar kaki untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis  sebesar 3,00 dalam 

kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel = 2,07. 

Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti secara nyata  tidak ada perbedaan letak lingkar kaki pada ukuran M, antara 

celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno dan 

sistem praktis letak lingkar kaki tepat melingkar pada lingkar kaki. 

Rata-rata penilaian terhadap letak lingkar kaki untuk ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,83 termasuk kategori tepat 

sedangkan sistem praktis sebesar 2,75 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji 

t diperoleh t hitung = 0,48 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (0,48) < t tabel 

(2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada 

perbedaan letak lingkar kaki pada ukuran L, antara celana panjang wanita yang 
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menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita 

dengan menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis letak lingkar kaki 

tepat melingkar pada lingkar kaki. 

Tabel 12. Rata-rata Penilaian terhadap Letak Jahitan Sisi Luar 
  

Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 3.00 Tepat 1.92
Praktis 2.75 Tepat 1.92

M Soekarno 3.00 Tepat 1.00
Praktis 2.92 Tepat 1.00

L Soekarno 2.83 Tepat 0.00
Praktis 2.83 Tepat 0.00

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap letak jahitan 

sisi luar untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 3,00 

dalam kategori tepat sedangkan sistem praktis sebesar 2,75 dalam kategori tepat. 

Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 1,92 dan t tabel = 2,07. Karena t 

hitung (1,92) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

secara nyata tidak ada perbedaan letak jahitan sisi luar pada ukuran S, antara 

celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. Celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun 

sistem praktis letak jahitan sisi luar tepat pada sisi luar dan tidak muntir. 

Rata-rata penilaian terhadap letak jahitan sisi luar untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 3,00 dalam kategori tepat sedangkan 

sistem praktis  sebesar 2,92 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t 

diperoleh t hitung = 1,00 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (1,00) < t tabel (2,07) 

maka Ho diterima dan Ha ditolak,  yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan 
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letak jahitan sisi luar pada ukuran M, antara celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita 

dengan menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis letak jahitan sisi 

luar tepat pada sisi luar dan tidak muntir. 

Rata-rata penilaian terhadap letak jahitan sisi luar untuk ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis sebesar 2,83 termasuk 

kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel = 2,07. 

Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti secara nyata  tidak ada perbedaan letak jahitan sisi luar pada ukuran L, 

antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno dan 

sistem praktis letak jahitan sisi luar tepat pada sisi luar dan tidak muntir. 

Tabel 13. Rata-rata Penilaian terhadap Letak Jahitan Sisi Dalam  
 

Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 3.00 Tepat 2.35
Praktis 2.67 Tepat 2.35

M Soekarno 3.00 Tepat 1.00
Praktis 2.92 Tepat 1.00

L Soekarno 2.83 Tepat 0.00
Praktis 2.83 Tepat 0.00

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap letak jahitan 

sisi dalam untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 3,00 

dalam kategori tepat sedangkan sistem praktis sebesar 2,67 dalam kategori tepat. 

Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 2,35 dan t tabel = 2,07. Karena t 

hitung (2,35) > t tabel (2,07) maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 
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secara nyata ada perbedaan letak jahitan sisi dalam pada ukuran S, antara celana 

panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. 

Celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem 

praktis letak jahitan sisi dalam tepat pada sisi dalam dan tidak muntir. 

Rata-rata penilaian terhadap letak jahitan sisi dalam untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 3,00 dalam kategori tepat sedangkan 

sistem praktis  sebesar 2,92 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t 

diperoleh t hitung = 1,00 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (1,00) < t tabel (2,07) 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan 

letak jahitan sisi dalam pada ukuran M, antara celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita 

dengan menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis letak jahitan sisi 

dalam tepat pada sisi dalam dan tidak muntir. 

Rata-rata penilaian terhadap letak jahitan sisi luar untuk ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis sebesar 2,83 termasuk 

kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel = 2,07. 

Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti secara nyata  tidak ada perbedaan letak jahitan sisi dalam pada ukuran L, 

antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem Soekarno dan 

sistem praktis letak jahitan sisi dalam tepat pada sisi dalam dan  tidak muntir. 
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Tabel 14. Rata-rata Penilaian terhadap Jatuhnya Lipatan Tengah Celana 
 
Ukuran Sistem  Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 2.92 Tepat 1.08
Praktis 2.75 Tepat 1.08

M Soekarno 2.92 Tepat 0.00
Praktis 2.92 Tepat 0.00

L Soekarno 2.75 Tepat -0.48
Praktis 2.83 Tepat -0.48

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap jatuhnya 

lipatan tengah celana untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno 

sebesar 2,92 dalam kategori tepat sedangkan sistem praktis sebesar 2,75 dalam 

kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 1,08 dan t tabel = 2,07. 

Karena t hitung (1,08) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti secara nyata tidak ada perbedaan jatuhnya lipatan tengah celana pada 

ukuran S, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno 

dan sistem praktis. Celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem 

Soekarno maupun sistem praktis jatuhnya lipatan tengah celana tepat pada tengah 

celana dan tidak muntir. 

Rata-rata penilaian terhadap jatuhnya lipatan tengah celana untuk ukuran 

M yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis  sebesar 2,92 

dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,00 dan t tabel 

= 2,07. Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan jatuhnya lipatan tengah celana pada 

ukuran M, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno 

dan sistem praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan pola sistem 
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Soekarno dan sistem praktis jatuhnya lipatan tengah celana tepat pada lipatan 

tengah celana dan tidak muntir. 

Rata-rata penilaian terhadap jatuhnya lipatan tengah celana untuk ukuran L 

yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,75 sedangkan sistem praktis 

sebesar 2,83 termasuk kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = -

0,48 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-0,48) < t tabel (2,07) maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan jatuhnya lipatan 

tengah celana pada ukuran L, antara celana panjang wanita yang menggunakan 

pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita dengan 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis jatuhnya lipatan tengah 

celana tepat pada lipatan tengah celana dan  tidak muntir. 

Tabel 15. Rata-rata Penilaian terhadap Jatuhnya Celana Ketika Dipakai 
 

Ukuran Sistem Mean Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 2.75 Tepat 0.72
Praktis 2.58 Tepat 0.72

M Soekarno 2.75 Tepat -0.48
Praktis 2.83 Tepat -0.48

L Soekarno 2.50 Tepat 0.00
Praktis 2.50 Tepat 0.00

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap jatuhnya 

celana ketika dipakai untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno 

sebesar 2,75 dalam kategori tepat sedangkan sistem praktis sebesar 2,58 dalam 

kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,72 dan t tabel = 2,07. 

Karena t hitung (0,72) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti secara nyata tidak ada perbedaan jatuhnya celana ketika dipakai pada 
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ukuran S, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno 

dan sistem praktis. Celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem 

Soekarno maupun sistem praktis jatuhnya celana ketika dipakai tepat karena 

mengikuti bentuk badan, tidak longgar dan tidak sempit. 

Rata-rata penilaian terhadap jatuhnya celana ketika untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 2,75 sedangkan sistem praktis  

sebesar 2,83 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = -

0,48 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-0,48) < t tabel (2,07) maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan jatuhnya celana 

ketika dipakai pada ukuran M, antara celana panjang wanita yang menggunakan 

pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita dengan 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis jatuhnya celana ketika 

dipakai tepat karena mengikuti bentuk badan, tidak longgar dan tidak sempit. 

Rata-rata penilaian terhadap jatuhnya celana ketika dipakai untuk ukuran L 

yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis sebesar 2,50 

termasuk kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,00 dan t 

tabel = 2,07. Karena t hitung (0,00) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, yang berarti secara nyata  tidak ada perbedaan jatuhnya celana ketika 

dipakai pada ukuran L, antara celana panjang wanita yang menggunakan pola 

sistem Soekarno dan sistem praktis. Celana panjang wanita dengan menggunakan 

pola sistem Soekarno dan sistem praktis jatuhnya celana ketika dipakai tepat 

karena mengikuti bentuk badan, tidak longgar dan tidak sempit. 
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Tabel 16. Total Penilaian Celana Panjang Wanita 
 

Ukuran Sistem Mean  Kriteria t hitung
S 

 
Soekarno 35.83 Tepat 0.67 
Praktis 34.92 Tepat 0.67 

M Soekarno 36.42 Tepat -0.66 
Praktis 37.00 Tepat -0.66 

L Soekarno 35.33 Tepat -0.18 
Praktis 35.58 Tepat -0.18 

t tabel (2,07), dk = 22 
Sumber : Data Penelitian tahun 2007 

Tabel diatas menunjukkan bahwa total nilai rata-rata celana panjang 

wanita untuk ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 35,83 

dalam kategori tepat sedangkan sistem praktis sebesar 34,92 dalam kategori tepat. 

Hasil perhitungan  uji t diperoleh t hitung = 0,67 dan t tabel = 2,07. Karena t 

hitung (0,67) < t tabel (2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

secara nyata tidak ada perbedaan secara keseluruhan untuk celana panjang wanita 

dengan ukuran S yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. 

Total nilai rata-rata celana panjang wanita untuk ukuran M yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 36,42 dalam kategori tepat  

sedangkan sistem praktis sebesar 37,00 kategori tepat. Hasil perhitungan  uji t 

diperoleh t hitung = -0,66 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-0,66) < t tabel 

(2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata tidak ada 

perbedaan secara keseluruhan untuk celana panjang wanita dengan ukuran M 

yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. 

Total nilai rata-rata celana panjang wanita untuk ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno sebesar 35,33 dalam kategori tepat  

sedangkan sistem praktis sebesar 35,58 dalam kategori tepat. Hasil perhitungan  



61 

 

uji t diperoleh t hitung = -0,18 dan t tabel = 2,07. Karena t hitung (-0,18) < t tabel 

(2,07) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara nyata tidak ada 

perbedaan secara keseluruhan untuk celana panjang wanita dengan ukuran L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini hanya mengungkap 13 indikator dari 14 indikator tentang 

celana. Indikator yang tidak dapat diteliti adalah letak kupnat bagian muka, karena 

salah satu sistem pola yaitu sistem praktis, pada bagian muka tidak memiliki 

kupnat sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sistem Soekarno yang 

mempunyai kupnat pada bagian muka.  

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

hasil celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem 

praktis dengan ukuran S, M, L. Hal ini didukung hasil analisis data yang diperoleh 

t hitung (0,04) < t tabel (2,07) yang berarti hipotesis yang menyatakan ada 

perbedaan hasil pembuatan celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem 

Soekarno dan sistem praktis dengan ukuran S, M, L ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat beberapa hal yang perlu 

diuraikan tentang hasil celana panjang wanita. Letak lingkar pinggang celana 

panjang wanita pada ukuran S, M, L yang menggunakan pola sistem Soekarno 

dan praktis hasilnya tepat yaitu persis pada pinggang. Besarnya lingkar pinggang 

celana panjang wanita untuk ukuran S, M, L yang menggunakan pola sistem 

Soekarno maupun sistem praktis hasilnya tepat pada lingkar pinggang, tidak 
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sempit dan tidak longgar. Hal ini terjadi karena kedua sistem tersebut dalam 

pembuatan polanya sesuai dengan ukuran sehingga hasilnya tepat. 

Letak kupnat bagian belakang celana panjang wanita untuk ukuran S yang 

menggunakan pola sistem Soekarno hasilnya kurang tepat yaitu bergeser ½ cm 

dari tengah belakang. Hal ini terjadi karena dalam pembuatan kupnat belakang, 

digeser ½ cm dari tengah belakang. Letak kupnat bagian belakang pada celana 

panjang wanita dengan ukuran M dan L yang menggunakan pola sistem Soekarno 

hasilnya tepat yaitu terletak pada 1/3 dari garis sisi dan tengah belakang. Letak 

kupnat bagian belakang untuk ukuran S, M, L yang menggunakan pola sistem 

praktis hasilnya tepat yaitu terletak pada pertengahan antara garis sisi dan tengah 

belakang. 

Besarnya lingkar panggul untuk ukuran S, M, L yang menggunakan pola 

sistem Soekarno dan sistem praktis hasilnya tepat pada lingkar panggul dan dapat 

bergerak dengan bebas. Hal ini terjadi karena dalam pembuatan polanya yang 

menggunakan sistem Soekarno, bagian panggul terdapat tambahan ± 3 cm 

sehingga terdapat ruang untuk bergerak dengan bebas. Besarnya lingkar panggul 

yang menggunakan pola sistem praktis, bagian panggul polanya dihitung dari ¼ 

lingkar panggul – 1 cm untuk bagian muka sedangkan bagian belakang dibuat ¼ 

lingkar panggul + 1 cm, sehingga hasilnya tepat pada panggul. 

Besarnya lingkar paha pada celana panjang wanita dengan ukuran S, M, L 

yang menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis hasilnya tepat 

pada paha, tidak sempit dan dapat bergerak dengan bebas. Hal ini disebabkan 

karena pada pembuatan polanya, sistem Soekarno terdapat penambahan 3 cm 
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sehingga terdapat ruang untuk bergerak. Besarnya lingkar paha yang 

menggunakan sistem praktis hasilnya tepat karena terdapat ukuran uji. 

Letak lingkar pesak celana panjang wanita ukuran S yang menggunakan 

pola sistem Soekarno hasilnya kurang tepat yaitu terdapat sedikit kerutan. Hal ini 

disebabkan karena lingkar pesak belakang terlalu keluar sehingga apabila dipakai 

terdapat kerutan. Letak lingkar pesak untuk celana ukuran M dan L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno hasilnya tepat melingkar pada lingkar pesak. 

Letak lingkar pesak ukuran S yang menggunakan pola sistem praktis hasilnya 

kurang tepat karena lingkar pesak belakang terlalu panjang sehingga posisi lingkar 

pesak condong kedepan ketika dipakai. Letak lingkar pesak ukuran M dan L yang 

menggunakan pola sistem praktis hasilnya tepat pada lingkar pesak. 

Besarnya lingkar pesak untuk ukuran S, M, L yang menggunakan pola 

sistem Soekarno hasilnya kurang tepat yaitu agak longgar. Hal ini terjadi karena 

pengaruh bagian panggul yang diberi tambahan 3 cm sehingga menjadi agak 

longgar. Besarnya lingkar pesak celana panjang wanita yang menggunakan pola 

sistem praktis pada ukuran S, M, L hasilnya tepat pada lingkar pesak. 

Letak lingkar lutut celana panjang wanita yang menggunakan pola sistem 

Soekarno dan sistem praktis hasilnya tepat melingkar pada lingkar lutut. Hal ini 

terjadi karena pembuatan pola dengan sistem Soekarno menggunakan ukuran panjang 

lutut sehingga letaknya tepat, sedangkan yang menggunakan sistem praktis juga tepat 

karena rumus yang digunakan sudah diperhitungkan oleh pencipta pola.  

Letak lingkar kaki celana panjang wanita ukuran S, M, L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis hasilnya tepat yaitu 
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melingkar pada lingkar kaki. Hal ini disebabkan karena pembuatan pola dengan 

sistem Soekarno pada bagian lingkar kaki diturunkan ½ cm agar ketika celana 

dipakai, letak lingkar kaki tetap berada pada posisinya, tidak tertarik keatas. Letak 

lingkar kaki yang menggunakan pola sistem praktis hasilnya tepat karena pada 

pola lingkar pesak belakang diturunkan 1 cm, sehingga apabila celana dipakai 

letak lingkar kaki tetap berada pada posisinya. 

Letak jahitan sisi luar celana panjang wanita untuk ukuran S, M, L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis hasilnya tepat pada sisi 

luar dan tidak muntir. Hal ini disebabkan karena pembuatan pola dengan sistem 

Soekarno maupun sistem praktis, panjang sisi bagian luar antara pola muka dan 

belakang sama sehingga letak jahitan luar posisinya tepat dan tidak muntir.  

Letak jahitan sisi dalam pada celana panjang wanita untuk ukuran S, 

M, L yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis hasilnya 

tepat pada sisi dalam dan tidak muntir. Hal ini terjadi karena pembuatan pola 

dengan kedua sistem tersebut panjang sisi dalam untuk pola muka dan 

belakang sama sehingga hasilnya tepat dan tidak muntir. 

Jatuhnya lipatan tengah celana wanita untuk ukuran S, M, L yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis hasilnya tepat pada lipatan 

tengah celana dan tidak muntir. Hal ini disebabkan karena pembuatan pola dengan 

kedua sistem tersebut pola bagian lipatan tengah celana terletak pada tengah-

tengah pola, selain itu ketika meletakkan pola pada bahan sesuai dengan arah serat 

kain sehingga hasilnya tepat pada lipatan tengah celana dan tidak muntir. 
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Jatuhnya celana ketika dipakai pada celana panjang wanita untuk ukuran 

S, M, L yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis hasilnya 

tepat yaitu mengikuti bentuk badan.  

Tidak adanya perbedaan yang nyata pada hasil pembuatan celana panjang 

wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis untuk ukuran S, 

M, L karena kedua pola tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pola 

sistem Soekarno yaitu pola lingkar kaki yang diturunkan ½ cm dari garis lingkar kaki 

menyebabkan letak lingkar kaki tepat karena apabila celana dipakai bagian kaki akan 

tertarik ke atas, dengan diturunkan ½ cm lingkar kaki tetap berada pada posisinya. 

Secara umum hasil celana panjang wanita dengan sistem Soekarno apabila dipakai 

lebih nyaman karena terdapat kelonggaran untuk bergerak. Kelemahan pola sistem 

Soekarno yaitu bagian lingkar pesak belakang terdapat kerutan karena pola lingkar 

pesak belakang terlalu keluar sehingga terdapat sisa yang menyebabkan kerutan 

ketika celana dipakai. Letak kupnat belakang kurang tepat karena bergeser ½ cm dari 

garis tengah belakang, selain itu rumus yang digunakan lebih rumit sehingga perlu 

pemahaman ketika membuat polanya.  

Kelebihan pola sistem praktis antara lain lingkar panggul lebih tepat 

karena rumus yang digunakan untuk pola bagian muka adalah ¼ lingkar panggul 

– 1 cm sedangkan pola bagian belakang dihitung dari ¼ lingkar panggul + 1 cm 

sehingga hasilnya lebih tepat pada panggul. Hasil celana panjang wanita dengan 

pola sistem praktis jika dilihat secara sepintas hasilnya lebih bagus dibandingkan 

dengan celana yang menggunakan sistem Soekarno. Pola lingkar pesak belakang 

yang diturunkan 1 cm memberikan ruang ketika celana dipakai sehingga letak 
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lingkar kaki tidak tertarik ke atas dan tetap berada pada lingkar kaki. Rumus yang 

digunakan oleh sistem praktis lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk 

dipelajari. Kelemahan pola sistem praktis yaitu lingkar pesak bagian belakang 

terlalu panjang sehingga menyebabkan letak lingkar pesak kurang tepat karena 

terlalu ke depan jika dipakai. 

Teknik pembuatan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis dapat 

digunakan untuk membuat celana panjang wanita dengan ukuran S, M, L karena 

hasilnya baik.  

 
C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan penelitian, antara 

lain: 

1. Penelitian ini hanya meneliti tentang hasil celana panjang wanita dengan 

ukuran S, M, L sedangkan untuk ukuran XL belum diteliti. 

2. Penelitian ini hanya meneliti hasil celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis.  



 

67 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil celana 

panjang wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis yaitu: 

1. Tidak ada perbedaan antara hasil pembuatan celana panjang wanita yang 

menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis. Hal ini sesuai 

dengan hasil perhitungan t hitung (0,04) < t tabel (2,07).  

2. Celana panjang wanita ukuran S dengan pola sistem Soekarno hasilnya 

lebih baik daripada yang menggunakan pola sistem praktis. Hal ini sesuai 

dengan hasil perhitungan penelitian yaitu total rata-rata celana ukuran S 

dengan sistem Soekarno sebesar 35,83 dan sistem praktis sebesar 34,92. 

3. Celana panjang wanita ukuran M dengan pola sistem praktis hasilnya lebih 

baik daripada yang menggunakan pola sistem Soekarno. Hal ini sesuai 

dengan hasil perhitungan penelitian yaitu rata-rata celana ukuran S dengan 

sistem praktis sebesar 37,00 dan sistem Soekarno sebesar 36,42.  

4. Celana panjang wanita ukuran L dengan pola sistem praktis hasilnya lebih 

baik daripada yang menggunakan pola sistem Soekarno. Hal ini sesuai 

dengan hasil perhitungan penelitian yaitu rata-rata celana ukuran sistem 

praktis sebesar 35,58 dan sistem Soekarno sebesar 35,33.  

5. Tidak adanya perbedaan yang nyata pada hasil pembuatan celana panjang 

wanita yang menggunakan pola sistem Soekarno dan sistem praktis untuk 
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ukuran S, M, L karena kedua pola tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasar hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kepada lembaga-lembaga pendidikan keterampilan (LPK) di bidang 

busana, dapat menggunakan pola sistem Soekarno maupun sistem praktis 

sebagai materi karena kedua pola sistem tersebut dapat digunakan untuk 

membuat celana panjang wanita dengan hasil yang baik. 

2. Kepada peneliti lain yang akan mengadakan penelitian tentang pembuatan 

celana panjang wanita dapat menggunakan sistem pola yang berbeda serta 

ukuran yang berbeda sehingga dapat memperoleh hasil yang berbeda pula. 

3. Kepada jurusan Teknologi Jasa dan produksi program studi Tata Busana 

dapat menggunakan pola sistem praktis dalam mata kuliah konstruksi pola 

busana wanita, sehingga pola ini dapat lebih dikenal oleh para pengajar 

maupun mahasiswa. 

4. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pada pembuatan pola lingkar 

pesak untuk sistem Soekarno garis lingkar pesak belakang dimasukkan 

kedalam agar tidak terdapat lipatan atau kerutan pada bagian pesak 

belakang, sedangkan untuk pola sistem praktis sebaiknya terdapat ukuran 

kontrol lingkar pesak agar lingkar pesak lebih tepat dan tidak terlalu 

panjang. 
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