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Kemampuan Menerapkan Tusuk Hias Motif Ulos Batak Toba Sebagai 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecenderungan 

pengetahuan desain ragam hias, untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa 

dalam menerapkan tusuk silang motif ulos batak Toba serta untuk mengetahui 

hubungan pengetahuan desain ragam hias dengan kemampuan menerapkan tusuk 

silang pada motif ulos batak Toba sebagai hiasan busana pada siswa di kelas Xl 

busana butik SMK Negeri 3 Pematangsiantar. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI busana butik SMK 

Negeri 3 Pematangsiantar yang berjumlah 60 siswa. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel penelitian berjumlah 

33 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  

korelasional. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan lembar 

pengamatan. Tes digunakan untuk mengumpul data pengetahuan desain ragam 

hias (X) sedangkan lembar pengamatan digunakan untuk mengumpul data 

kemampuan menerapkan tusuk hias motif ulos batak Toba (Y). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan desain ragam 

hias pada siswa kelas XI busana butik SMK Negeri 3 Pematangsiantar cenderung 

tinggi, sedangkan tingkat kemampuan menerapkan tusuk hias motif ulos batak 

Toba pada siswa kelas XI busana butik SMK Negeri 3 Pematangsiantar cenderung 

rendah. Uji normalitas data menggunakan rumus chi-kuadrat pada taraf signifikan 

5% dengan dk=5, diperoleh variabel pengetahuan desain ragam hias berdistribusi 

nomal, karena 
2

hitung < 
2

tabel  (10,327 < 11,1) dan variabel kemampuan 

menerapkan tusuk hias motif ulos batak Toba  berdistribusi normal, karena 
2

hitung 

< 
2

tabel (10,748 < 11,1). Sedangkan uji linieritas dan uji keberartian persamaan 

regresi, Y = 20,509 + 0,43X mempunyai hubungan yang linier pada taraf 

signifikan 5% karena untuk uji linier Fhitung < Ftabel (0,35 < 3,48) dan koefisien arah 

regresi Y atas X adalah berarti karena Fhitung > Ftabel (20,11 > 4,16). Hasil analisis 

korelasi diperoleh rxy sebesar 0,407 sedangkan nilai rtabel pada taraf signifikan 5% 

dengan N=33 sebesar 0,344. Dengan demikian rxy > rtabel (0,407 > 0,344). Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan desain ragam hias dengan kemampuan menerapkan tusuk hias motif 

ulos batak Toba pada siswa kelas XI busana butik SMK Negeri 3 

Pematangsiantar. 


