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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan hasil  jahitan pantalon dengan teknik konstruksi pola diatas kain pada 

wanita bertubuh gemuk pendek di Tanjung Tailor Medan  adalah 70%. Hasil 

jahitan pantalon dengan teknik konstruksi pola di atas kain pada wanita bertubuh 

gemuk pendek di Tanjung Tailor Medan dengan  nilai rata-rata sampel total 

sebesar 84,37 dan indikator yang memiliki persentase terendah yaitu pada 

indikator penampilan pantalon pada bagian panggul dengan persentase 26 %. 

Sedangkan indikator yang memiliki nilai tertinggi yaitu pada indikator kebersihan 

hasil pantalon dengan persentase 86 %.   

Berdasarkan hasil rata-rata penilaian pengamatan per indikator bahwa nilai 

indikator yang terendah terdapat pada indikator 5 penampilan pantalon pada 

bagian panggul dengan skor rata-rata 2,9 sedangkan nilai indikator yang tertinggi 

terdapat pada indikator 20 kerapian hasil pantalon dengan skor rata-rata 3,9. 

Sampel yang terendah terdapar pada nomor 9 dengan skor diperoleh 3,15 

sedangkan sampel yang tertinggi terdapat pada nomor 6 dengan skor diperoleh 

3,93 (dapat dilihat pada lampiran 3). 
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B. Implikasi 

Berdasarkan  hasil pengamatan didapat bahwa indikator yang mendapat 

persentase terendah adalah penampilan pantalon pada bagian panggul. Oleh 

karena itu perlu untuk meningkatkan hasil jahitan pantalon dengan teknik 

konstruksi pola pada wanita bertubuh gemuk pendek  pada penampilan bagian 

panggul dengan melakukan latihan – latihan atas indikator tersebut. Pada bagian 

panggul harus memperhatikan dalam pengambilan ukuran lingkar panggul agar 

penampilan letak pantalon tidak sempit/longgar dan letak garis panggul pada sisi 

supaya tidak bersayap.  

Dengan ditemukan jawaban penelitian diatas maka akan menjadi masukan  

bagi pihak Tanjung Tailor Medan agar dapat lebih memperhatikan dalam 

pengambilan ukuran pada lingkar panggul untuk wanita bertubuh gemuk pendek, 

perlu ditambah lagi latihan-latihan, memperbanyak praktik dan membaca teori-

teori. 
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C. Saran 

Saran yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini hasilnya baik, tetapi perlu dilakukan kajian ulang untuk lebih 

sempurna lagi, terutama hasil jahitan pantalon pada indikator penampilan 

bagian panggul pantalon untuk wanita bertubuh gemuk pendek.  

2. Sebagai masukan untuk Tanjung Tailor Medan untuk mempertahankan 

jahitannya tetapi harus memperhatikan atau mengkoreksi pantalon pada 

bagian panggul. 

 

 

 

 

 

 


