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Kemeja yang baik merupakan kemeja yang nyaman dikenakan tidak 

membatasi gerak si pemakai, kemudian hasil jahitan pada kerung lengan, kerah, 

belahan manset dan manset harus rapi,tidak ada kerutan.Permasalahan yang 

diperoleh disekolah yaitu banyaknya ditemui hasil jahitan kemeja siswa yang 

berkerut dan kurang rapi seperti hasil jahitan pada bagian kerah, belahan manset, 

kerung lengan dan pas punggung kemeja dan juga siswa masih kurang menguasai 

teknik-teknik menjahit pada pembuatan busana kemeja.Untuk menghasilkan 

kemeja yang baik maka siswa perlu menguasai teknik-teknik dasar menjahit yang 

disebut juga dengan teknologi menjahit.Penelitian ini bertujuan untuk 1) 

Mengetahui tingkat penguasaan teknologi menjahit siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Stabat 2) Mengetahui hasil menjahit busana kemeja siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Stabat 3) Mengetahui  hubungan penguasaan teknologi menjahit dengan hasil 

menjahit kemeja pria siswa kelas XI SMK Negeri 1 Stabat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional 

dengan menggunakan uji korelasional  product moment, dan untuk teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling,maka sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas XI Tata Busana 2 sebanyak 34 siswa. Data 

diambil dengan menggunakan tes berbentuk pilihan berganda untuk penguasaan 

teknologi menjahit dan untuk hasil menjahit kemeja dengan menggunakan lembar 

pengamatan yang diamati oleh ke 5 observer. Tes yang digunakan untuk diujikan 

sebanyak 42 butir soal, 36 soal tes dinyatakan valid dengan indeks reliabilitas  

sebesar 0,87 (kategori tinggi).  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa 

penguasaan teknologi menjahit siswa berada dalam kategori cenderung tinggi 

sebesar 94% ,untuk hasil menjahit siswa berada dalam kategori cenderung tinggi 

sebesar 100%. Kemudian dari hasil uji hipotesis diperoleh hasil rxy > rtabel (0,693> 

0,339) maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dilihat dari tabel interprestasi 

korelasi menyatakan bahwa penguasaan teknologi menjahit dengan hasil menjahit 

kemeja siswa memiliki hubungan yang kuat sebesar 0,693.Dengan demikian dapat 

dinyatakan terdapat hubungan antara Penguasaan Teknologi Menjahit Dengan 

Hasil Menjahit Kemeja Siswa Pada Mata Pelajaran Pembuatan Busana Industri 

Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Stabat. 
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