
ABSTRAK 

Nurhalimah,  Nim. 508342024. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Menggambar Busana Pada Siswa Kelas 
X Tata Busana (Kasus Di SMK AKP Galang). 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Model Pembelajaran yang 
digunakan di sekolah pada mata pelajaran Menggambar Busana belum maksimal 
sehingga hasil belajar pada mata pelajaran Menggambar Busana pada materi 
pokok menggambar bagian-bagian busana masih rendah”. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 
dengan pendekatan struktural dapat meningkatkan hasil belajar menggambar 
busana pada siswa kelas X Tata Busana di SMK Awal Karya Pembangunan 
(AKP) Galang. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Awal Karya Pembangunan (AKP) 
Galang Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Tata Busana di SMK 
AKP Galang yang berjumlah 25 siswa. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan dua siklus, yaitu siklus I dan 
siklus II. Pada tiap siklus dilaksanakan empat kali pertemuan. Teknik yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah tes dan 
observasi. Tes yang digunakan adalah tes pengetahuan awal (Pre Test), tes hasil 
belajar menggambar busana selama proses pembelajaran berlangsung dan tes 
akhir pembelajaran (Post Test). Observasi aktifitas belajar siswa dilakukan secara 
langsung pada saat proses pembelajaran belajar berlangsung dengan menerapkan 
model  pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural. 

Dari hasil analisis diperoleh data pre test sebagai hasil belajar pengetahuan 
awal diperoleh 20% dengan siswa yang tuntas sebanyak 5 siswa. Data post test 
siklus I dengan 48 % dengan jumlah siswa yang tuntas 12 siswa, dengan 
ketuntasan belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu : ≥ 70 %. 
Sedangkan post test pada siklus II  mencapai hasil belajar siswa yang tuntas yaitu 
: 21 siswa atau 84 %, sehingga siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yaitu : ≥ 70 %.dengan kriteria penilaian sangat baik. 

Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 
dengan pendekatan struktural pada materi pokok Menggambar Bagian-Bagian 
Busana pada siswa Kelas X Tata Busana Di SMK Awal Karya Pembangunan 
(AKP) Galang dapat meningkatkan hasil belajar Menggambar Busana. Hal ini 
berarti bahwa model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural dapat 
membangun paradigma pembelajaran yang berpusat dari siswa serta memperbaiki 
model pembelajaran yang belum dicapai secara maksimal dalam Menggambar 
Busana.  
 

 

 

 


