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Masalah yang sering dihadapi wanita dengan tubuh bagian atas besar yaitu
sering terlihatnya kerutan, tarikan, lipatan dan ketidaknyamanan pada saat
mengenakan kebaya, karena pada wanita bertubuh bagian atas besar terdapat
timbunan lemak pada bagian yang seharusnya tidak tampak seperti pada bagian
dada, lengan, serta bahu yang lebih lebar dari bagian bawah. Untuk itu diperlukan
pemilihan pola apa yang sesuai untuk wanita bertubuh bagian atas besar, karena
tidak semua teknik pembuatan pola dapat digunakan untuk membuat pola kebaya
yang sesuai dengan wanita bertubuh bagian atas besar. Adapun teknik pembuatan
pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah pattern making sistem Chung
Hwa. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil
jahitan kebaya  dengan menggunakan pattern making sistem Chung Hwa pada
wanita dengan tubuh bagian atas besar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Subjek
penelitian  adalah 5 kebaya yang menggunakan pola (pattern) Chung Hwa dengan garis
leher bulat dan berbahan brocade. Alat pengumpul data yang digunakan adalah lembar
pengamatan (observasi) dan sebagai pengamat dalam penelitian ini yaitu 5 orang
yang terdiri dari ahli dan praktisi di bidang busana. Hasil pengamatan dianalisis
dengan menggunakan teknik elementary statistic (statistik dasar) yang digambarkan
dalam bentuk persentase. Rata-rata hasil penelitian dari 5 orang pengamat kemudian
di kategorikan sangat baik dengan skor 4, baik dengan skor  3, cukup dengan skor 2
dan kurang dengan skor 1.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 11 indikator yang diukur
terdapat 9 indikator yang memperoleh kategori sangat baik (81,82%) dan 2
indikator memperoleh kategori baik (18.28%). Indikator yang memperoleh kategori
sangat baik yaitu indikator lingkar badan atas (100%), indikator leher bagian muka
(60%), indikator leher bagian belakang (60%), indikator lingkar pinggang (100%),
indikator lengan (60%), indikator letak garis bahu (60%), indikator lingkar dada
bawah (80%), indikator panjang sisi (100%) dan indikator lingkar panggul (60%).
Kemudian 2 indikator yang memperoleh kategori baik yaitu indikator kerung
lengan (100%) dan indikator letak punggung (100%). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa hasil jahitan  kebaya dengan menggunakan pattern making sistem Chung
Hwa pada wanita bertubuh bagian atas besar sangat baik.


