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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, bahwa hasil 

belajar mendesain kebaya modifikasi dengan metode copy the master kelas XI 

Tata Busana SMK Negeri 3 Tebing Tinggi pada desain 1 dengan kategori kurang 

(96%), desain 2 dengan kategori kurang (72%), desain 3 dengan kategori kurang 

(72%), desain 4 dengan kategori kurang (60%), desain 5 dengan kategori kurang 

(72%), desain 6 dengan kategori baik (40%) dan sangat baik (16%), desain 7 

dengan kategori baik (24%) dan sangat baik (44%) dan desain 8 dengan kategori 

baik (20%) dan sangat baik (60%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil desain dengan metode 

copy the master dapat meningkatkan hasil belajar mendesain kebaya pada siswa 

kelas XI Tata Busana SMK Negeri 3 Tebing Tinggi. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa  terdapat peningkatan pada 

desain 1 sampai dengan desain 8. Meskipun adanya peningkatan dalam mendesain 

namun pada desain 1 dengan kategori kurang, hal ini dikarenakan siswa kurang 

mampu dalam mendesain.  

Metode copy the master yaitu meniru karya seorang ahli, pada dasarnya 

menekankan dilakukannya latihan-latihan berdasarkan master yang ada secara 

berulang-ulang. Dengan ditemukan jawaban penelitian diatas maka perlunya 
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metode copy the master diterapkan di SMK Negeri 3 Tebing Tinggi agar nilai 

mendesain kebaya modifikasi lebih baik dari sebelumnya. Dengan menekankan 

lebih banyak berlatih untuk meningkatkan proses pembelajaran mendesain kebaya 

modifikasi membutuhkan waktu yang cukup sehingga perlunya menambah jam 

mata pelajaran bagi siswa untuk melatih mendesain kebaya modifikasi.  

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan, implikasi penelitian maka sebagai tindak lanjut 

penelitian ini disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Diharapkan menggunakan metode copy the master kepada para siswa 

kelas XI Tata busana Tebing Tinggi untuk meningkatkan hasil desain 

yang lebih baik. 

2. Sebagai bahan masukan bagi para pengajar menggunakan metode copy 

the master terutama pengajar di bidang menggambar busana agar lebih 

memperhatikan dan mengembangkan kemampuan siswa  dalam 

mendesain. 

3. Perlunya diterapkan metode copy the master di SMK Negeri 3 Tebing 

Tinggi untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Dengan 

menekankan lebih banyak berlatih untuk meningkatkan proses 

pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup sehingga perlunya 

menambah jam mata pelajaran. 

 

 


