
 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Tingkat kecenderungan Kemampuan Mengambil Ukuran Tubuh siswa kelas 

XI SMK Negeri 1 Laguboti cenderung tinggi, dengan tingkat 

kecenderungan 55%. 

2) Tingkat kecenderungan Hasil Jahitan Kebaya Modifikasi  siswa kelas XI 

SMK Negeri 1 Laguboti cenderung tinggi. dengan tingkat kecenderungan 

61,3%. 

3) Hasil analisis korelasi diperoleh rxy > rt yaitu 0,813 > 0,355 pada taraf 

signifikan 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang 

positif antara Kemampuan mengambil ukuran tubuh (X) dengan Hasil 

jahitan kebaya modifikasi  siswa kelas XI SMK Negeri 1 Laguboti . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian dapat diberikan 

implikasi penelitian yaitu sebagai berikut : 

1) Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil pembelajaran mengambil ukuran 

tubuh mengandung implikasi bahwa siswa sudah mampu menguasai materi 

tentang cara mengukur tubuh sesuai dengan bentuk tubuh konsumen, serta 

alat dan bahan yang digunakan dalam mengukur tubuh konsumen  . 

2) Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil jahitan kebaya modifikasi  siswa 

kelas XI SMK Negeri 1 laguboti mengandung implikasi bahwa siswa telah 

menguasai ilmu yang mempengaruhi hasil jahitan kebaya modifikasi. 

3) Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil pembelajaran cara mengambil 

ukuran tubuh berhubungan dengan hasil jahitan kebaya modifikasi. Hal ini 

mengandung implikasi dimana siswa yang sudah mampu menguasai materi 

tentang cara mengukur tubuh mampu juga membuat kebaya modifikasi 

dengan baik.  

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan : 

 

1) Diharapkan kepada siswa agar selalu berhati-hati dalam mengambil 

ukuran tubuh calon pelanggannya. Selain itu diharapakan kepada siswa 

agar memperhatikan dengan teliti bentuk tubuh sipemakai busana saat 

hendak mengukur sehingga kesalahan-kesalahan dalam mengukur tubuh 

tidak terjadi. 



 
 

2) Diharapkan kepada siswa agar lebih memperhatikan kriteria dalam 

menjahit kebaya modifikasi supaya hasil yang dijahit sesuai dengan 

keinginan pelanggan. 

3) Dilihat dari hasil analisis data ternyata Kemampuan Mengambil Ukuran 

Tubuh berpengaruh terhadap Hasil Jahitan Kebaya Modifikasi , oleh 

karena itu disarankan kepada tenaga pengajar untuk selalu memperbaharui 

strategi belajar agar tidak terjadi kebosanan dan turunnya minat belajar 

siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


