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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat pengetahuan tentang pemindahan, penggunaan dan fungsi kupnat 

pada siswa kelas XII SMK Negeri 8 Medan  berada dalam  kategori cukup 

sebesar 51,42% . 

2. Tingkat  kemampuan merubah pola sesuai model busana pesta pada siswa 

kelas XII SMK Negeri 8 Medan berada dalam kategori baik sebesar 

65,72%. 

3. Hasil analisis menunjukkan  bahwa pengetahuan dasar pola memberikan 

kontribusi sebesar 65% terhadap kemampuan merubah pola busana pesta 

pada siswa kelas XII SMK Negeri 8 Medan. 

 

B. Implikasi 

  Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang 

diambil tentu memiliki implikasi, sehubungan dengan hal tersebut maka 

implikasinya adalah 

1. Pengetahuan dasar pola dinilai sudah cukup karena nilai yang dihasilkan 

sudah memenuhi kriteria dengan penilaian yang sudah di tentukan. Hanya 

saja harus ditingkatkan sehingga sesuai dengan tujuan program bidang 

studi agar hasil yang dicapai meningkat dari kategori cukup menjadi baik. 
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2. Kemampuan merubah pola busana pesta sudah baik karena nilai yang 

dihasilkan sudah memenuhi kriteria dengan penilaian yang sudah di 

tentukan oleh pengamat yang ahli di bidang pola. Maka dari itu penerapan 

dan pemindahan kupnat dapat diterapkan pada busana pesta. 

3. Selama ini masalah pola khususnya pada pengguanaan kupnat pada pola 

dasar kurang mendapat perhatian siswa dan juga guru ataupun sekolah, 

dengan mengadakan perbaikan dalam pengetahuan dasar pola diharapkan 

kemampuan merubah pola akan semakin meningkatkan kemampuan 

merubah pola busana pesta dan meningkatkan kontribusi pengetahan dasar 

pola terhadap kemampuan merubah pola busana pesta. 

C. Saran 

   Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian adalah sebagai berikut  

1. Diharapkan kepada siswa kelas XII SMK Negeri 8 Medan agar lebih 

memperhatikan dan teliti dalam menerapkan dan menggunakan kupnat 

pada pola dasar karena  akan menghasilkan pola busana pesta yang baik. 

2.  Bagi guru diharapkan rutin memberikan latihan teori maupun praktek 

kepada siswa kelas XII SMK Negeri 8 Medan dalam menerapkan dan 

penggunaan kupnat pada pola dasar dengan baik kedalam teknik merubah 

pola busana pesta agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

3. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 8 Medan sebagai sarana siswa 

untuk berkreasi dalam bidang tekstil terkhusus dalam pembuatan dan 

merubah pola, maka perlu melengkapi sarana dan prasarana sekolah untuk 

meningkatkan hasil kreativitas siswa khususnya di bidang studi pola. 


