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ABSTRAK  

Fitri Risnawati, Nim: 5133341022. Analisis Kemampuan 

Menggambar Ornamen Suku Batak Karo Motif pantil Manggus 

Pada Media Styrofoam Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Berastagi. 

Program Studi Tata Busana. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Medan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kemampuan 

Menggambar Ornamen Suku Batak Karo Motif  Pantil Manggus Pada Media 

Styrofoam Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Berastagi. Penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 20 November 2017. Lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Berastagi. Sesuai 

dengan tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu 

suatu strategi yang mengungkapkan fakta yang jelas tentang gejala-gejala yang 

ada pada suatu objek penelitian. 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan siswa kelas X Kria Tekstil 

SMK Negeri 1 Berastagi yang terdiri dari 3 kelas berjumlah 92 siswa. 

Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan teknik random sampling 

sebanyak 2 kelas yaitu kelas X Kria Tekstil 2 dan X Kria Tekstil 3, sehingga 

jumlah sampel penelitian adalah 60 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah lembar penilaian yang dibagikan ke lima pengamat dengan indikator 

penilaian yang berisi butir-butir pernyataan yang berkaitan dengan hasil 

menggambar ornamen suku batak karo motif pantil manggus pada media 

styrofoam.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan menggambar ornamen 

suku batak karo motif pantil manggus pada media styrofoam siswa kelas X SMK 

Negeri 1 Berastagi baik. Hasil rata-rata hitung kemampuan siswa yaitu 89,5 

standart deviasi 3,40 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 83. Berdasarkan 

hasil pengamatan oleh 5 orang pengamat dimana terdapat 10 indikator  yaitu 

garis, bentuk, peletakan motif, pengulangan bentuk motif, peletakan warna, 

penerapan teknik  sapuan datar  pada bagian motif, peletakan motif pada bagian 

dasar, ukuran, kerapian menggambar, kebersihan menggambar. Diketahui 

kemampuan tertinggi siswa kelas X SMK Negeri 1 Berastagi dalam menggambar 

ornamen motif pantil manggus pada media styrofoam terdapat pada indikator  

teknik sapuan datar pada motif dengan perolehan skor 3,93 sedangkan 

kemampuan terendah terdapat pada indikator kerapian Dengan perolehan skor 

2,54. 
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