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ABSTRAK 

 

Riska Wahyuni Pasaribu (5101143010). Analisis Hasil Mewarnai Gambar 

Busana pesta Remaja Dengan Teknik Kering Siswa SMK Negeri 8 Medan. 

Skripsi, Medan : Fakultas Teknik UNIMED. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Untuk mengetahui 

kemampuan mewarnai gambar busana pesta siang remaja dengan teknik kering 

siswa kelas XI Tata Busana SMK Negeri 8 Medan T.A 2016/2017. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  yaitu suatu cara atau 

teknik yang mengungkapkan fakta yang jelas tentang gejala-gejala yanag ada pada 

suatu objek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 8 Medan. 

Jumlah sampel 35 siswa dengan teknik pengambilan sampel menggunakan  

sampel random (random sampling). Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

lembaran pengamatan yang dilakukan oleh 5 orang pengamat. Untuk menjaring 

kesepakantan hasil pengamat dari setiap pengamat dalam mewarnai desain busana 

pesta remaja dengan teknik kering digunakan uji kesepakatan dengan 

menggunakan analisis varians satu jalur. 

 

 Berdasarkan pengamatan hasil uji coba dari , diperoleh Fo = 0,487788

 Jika dibandingkan dengan Ftabel pada taraf signifikan 5% dan dk = 4 : 5, diperoleh 

Ftabel  = 5,19, sehingga diketahui Fo < Ft (0,487788 <5,19). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara hasil 

pengamatan dari kelima observer (pengamat). 

Hasil pengamatan mewarnai gambar busana pesta remaja dengan teknik 

kering diperoleh rata-rata (Mean) 29,76 dan standar deviasi (SD) 6,42. 

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui skor siswa tertinggi adalah 42 dengan 

kategori tinggi dan skor terendah 20 dengan kategori kurang. berikut adalah tabel 

data distribusi frekuensi skor hasil mewarnai gambar busana pesta remaja dengan 

teknik kering pada mata pelajaran desain busana siswa kelas XI SMK Negeri 8 

Medan. 

  Dapat disimpulkan bahwa hasil mewarnai gambar busana pesta remaja 

dengan teknik kering siswa busana kelas XII SMK Negeri 8 Medan cendrung 

cukup dengan skor tertinggi dengan rata-rata (mean) = 41,22% pada indikator 1 

yaitu pewarnaan tekstur kain. Sedangkan skor paling rendah dengan rata-rata 

(mean) = 36,97 pada indikator  5 yaitu pewarnaan bagian tubuh yang terdapat 

lekukan. Siswa kesulitan dalam mewarnai dan menerapkan teknik pewarnaan 

pada bagian tubuh yang terdapat lekukan.  

 

Kata kunci: Hasil Pewarnaan Gambar Busana Pesta Remaja Dengan Teknik 

Kering 

 


