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ABSTRAK 

DESY RATNASARI SIBURIAN, (Nim. 5113143008). Analisis Hasil 

Pembuatan Busana Rumah Pada Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri 

Siswa kela XI Tata Busana SMK Negeri 1 Beringin. Program Studi Pendidikan 

Tata Busana. Skripsi. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Medan. 2018. 

Busana rumah yang baik memiliki ukuran yang longgar tidak terlalu 

sempit di badan, memakai bahan yang dapat meresap keringat seperti bahan 

katun, menggunakan model lengan yang sederhana nyaman dipakai seperti lengan 

licin, pada sambungan lengandan sisi dapat diselesaikan menggunakan kampuh 

terbuka, menggunakan garis leher bulat dengan penyelesaian didepun, 

menggunakan belahan pada tengah belakang busana rumah dan memasang 

kancing kait pada belahan busana sebagai penutup belahan. Namun  dari hasil 

pembuatan busana rumah yang sering dihadapi siswa yaitu hasil jahitan pada garis 

leher dengan penyelesaian di depun, penyelesain lingkar kerung lengan, 

penyelesaian bahu, sisi dan kelim. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil pembuatan busana rumah siswa kelas XI Tata Busana SMK 

Negeri 1 Beringin.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan september 2017. Lokasi 

penelitian SMK Negeri 1 Beringin.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui hasil 

pembuatan busana rumah pada siswa kelas XI Tata Busana SMK Negeri 1 

Beringin.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Tata Busana 

SMK Negeri 1 Beringin yang berjumlah33 siswa. Pengambilan sampel digunakan 

teknik total sampling, jumlah sampel penelitian 33siswa. Instrument penelitian 

yang digunakan adalah lembar pengamatan hasil pembuatan busana rumahyang 

diamati oleh 5 observer terdiri dari 5 indikator dan 22 aspek penilaian. skor data 

ditentukan menggunakanrentang skor 4-1. 

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hasil pembuatan busana rumah 

siswa SMK Negeri 1 Beringin berada pada kategori sangat baik. Hal ini diperoleh 

dari jumlah skor rata – rata diperoleh kategori sangat baik (32,9%) dan diperoleh 

kategori baik (45,1%). Oleh karena itu siswa SMK Negeri 1 Beringin dapat 

menyelesaikan busana rumah dengat baik 
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