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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdaarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul “
Pelaksanaan Pembelajaran Dan Hasil Belajar Siswa Terhadap Pembelajaran
Busana Wanita Kelas XI Busana 4 Di SMK N 4 Yogyakarta “ pada bab
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan pembelajaran busana wanita ini meliputi beberapa
komponen pembelajaran antara lain :
a. Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran busana wanita adalah agar siswa mempunyai
bekal dalam bidang tata busana khususnya busana wanita sehingga
diharapkan dapat dijadikan bekal dalam berwira usaha dan
menerapkan dalam kehidupanya.
b. Materi pembelajaran
Materi yang disampaikan oleh guru pada pelajaran busana wanita
adalah : macam – macam busana wanita sesuai dengan kesempatan,
pola dasar badan sistim praktis, macam – macam busana pesta,
memecah pola sesuai desain busana pesta dan membuat busana
pesta.
c. Media
Media atau alat peraga dalam proses pelaksanaan pembelajaran
mempunyai peranan penting sebaai alat bantu dalam menciptakan
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proses belajar mengajar secara efektif guru menggunakan media
seperti white board, job sheet, modul, benda jadi ( fragmen ), dan
LCD.
d.

Metode
Dalam proses pelaksanaan pembelajaran busana wanita ini guru
menggunakan variasi metode antara lain : metode ceramah,metode
tanya jawab, metode demonstrasi, mtode latihan dan metode
pemberian tugas

e. Evaluasi
Evaluasi dilakukan pada saat proses kegiatan belajar megajar
berlangsung, pada saat pada saat ahir materi atau menutup pelajaran
( formatif ) dan pada akhir semester ( sumatif ).Evaluasi dalam
pembelajaran busana wanita dilakukan berdasarkan unjuk kerja
siswa dalam membuat pola busana pesta dan pembuatan busana
pesta. Evaluasi ini berdasar kesiapan siswa, ketepatan ukuran,
kebersihan, ketepatan waktu pengumpulan dan kesesuaian dengan
desain yang sudah ditentukan
Pelaksanaan pembelajaran busana wanita di SMK N 4 Yogyakarta
Pelaksanaan pembelajaran busana wanita di SMK N 4 Yogyakarta
dilaksanakan dua kali tatap muka setiap minggunya, setiap tatap muka 4
jam pelajaran yaitu 4 X 45 menit. Dalam proses belajar mengajar guru
melakukan kegiatan sebagai berikut :
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Membuka pelajaran dengan salam dan presensi siswa, Menanyakan
materi pada pertemuan yang lalu, Menyampaikan materi yang akan
dikerjakan, Guru mendemonstrasikan pembuatan pola dasar badan
wanita langkah demi langkah hingga selesai, Guru mendemonstrasikan
pembuatan pola dasar rok, Guru mendemonstrasikan pembuatan pola
dasar gaun, Guru membagiakan beberapa desain buasa pesta kemudian
menganalisis, Guru menugaskan kepada siswa untuk mengubah pola
sesuai desain sebanyak 3 desain busana pesta dan Guru menugaskan
kepada siswa untuk membuat desain busana pesta yang akan di buat
sesuai dengan ukuran masing – masing siswa dengan ketentuan desain :
menggunakan lengan puff atau lengan panjang, bawah gaun
bergelombang, menggunakan garis leher dan terdapat hiasan payet /
sulam pita pada bagian busana.
2. Menurut Pendapat siswa pelaksanaan pembelajaran busana wanita di
SMK N 4 Yogyakarta ini cara yang digunakan guru unruk
menyampaikan materi pembelajaran busana wanita sangat mudah
dimengerti

sehingga

mempermudah

siswa

dalam

mengerjakan

pembuatan pola busana pesta sesuai desain yang ditentukan dan dalam
pembuatan busana pasta, jika siswa belum mengerti tentang materi yang
disampaikan guru, siswa diberi kesempatan utuk bertanya baik saat
pelaksanaan pembelajaran berlangsung atau di luar jam pelajaran, siswa
juga diberi kesempatan untuk menggunakan ruang praktik untuk
menyelesaikan tugas menjahit busana pesta di luar jam pelajaran busana
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wanita seperti jam istirahat dan sepulang sekolah meski tidak sampai
sore, hal ini sangat membantu siswa dalam penyelesaian tugas yang
diberikan oleh guru.
3. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran busana wanita di SMK N 4
Yogyakarta sangat bagus dan siswa sangat terampil dalam hal
pembuatan pola sesuai desain atau memecah pola sesuai desain, hal ini
dikarenakan dalam pelaksanaan pembelajaran busana wanita guru
memberikan tugas latihan kepada siswa untuk mengubah pola sesuai
desain sebanyak mungkin jadi siswa sudah terbiasa untuk kreatif dan
terampil. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembuatanbusana pesta dan
hasil nilai siswa yang memenuhi standar KKM.standar KKM pada
pembelajaran busana wanita adalah 75,00 sedangkan hasil nilai rata –
rata pada pembelajaran busana wanita kelas XI busana 4 adalah 87,45.
B. Implikasi
Pelaksanaan pembelajaran busana wanita seperti yang ada di kelas
XI Busana 4 SMK N 4 Yogyakarta dapat diacu oleh kelas – kelass lain dan
SMK – SMK lain yang memliki kurikulum busana wanita. Karena
pelaksanaan pembelajaran busana wanits di SMK N 4 Yogyakarta terbukti
dapat menghasilkan siwa – siswa yang memiliki kompetensi pembuatan
busana wanita yang andal.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka ada beberapa
saran yang peneliti ajukan sebagai berikut :
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1. Dengan penelitian ini, diharapkan guru dapat lebih bervariasi dalam
menggunakan metode mengajar dan media mengajar agar siswa terus
ermotivasi dalam belajar kaena pelajaran praktik memiliki jam yang lebih
lama dibandingkan dengan jam pelajaran teori, sehingga peserta didik
sering merasakan kejenuhan dan kelelahan.
2. Guru diharapkan melakukan tindak lanjut pada pelajaran busana wanita
untuk mempertahankan motivasi belajar siswa sehingga prestasi belajar
siswa tetap tercapai.
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