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ABSTRAK 

Weni Nelmira, Ernawati, Adriani, 2012. Pengembangan CD Interaktif 
Berbasis Tutorial Untuk Media Pembelajaran Grading Mahasiswa Jurusan 
KK FT UNP. 

Permasalahan yang ditemui pada pembelajaran Grading adalah mahasiswa 
mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, terutarna dalam memaharni 
konsep menggrade pola, melakukan langkah-langkah mengrade pola dan 
mengevaluasi hasil grade pola. Hal ini menyebabkan hasil belajar mahasiswa 
relatif rendah. Untuk itu diperlukan suatu inovasi media pembelajaran yang 
dapat digunakan mahasiswa dalam belajar secara mandiri yang lebih menarik dan 
interaktif. Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk 
menghasilkan media pembelajaran berupa CD Interaktif mata kuliah grading yang 
valid, praktis dan efektif. 

Prosedur pengembangan menggunakan model four D yang terdiri atas 
tahap define (pendefenisian), tahap design (perancangan), tahap develop 
(pengembangan) dan tahap diseminate (penyebaran). Namun dalam penelitian ini 
hanya dilakukan sampai tahap develop saja. Subyek uji coba dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Program Studi Tata Busana Jurusan KK FT UNP yang sedang 
mengikuti mata kuliah Grading semester Juli-Desember 201 2 berjumlah 19 orang. 

Validasi dilakukan oleh 3 orang validator yaitu dosen Tata Busana yang ahli 
sesuai dengan bidang kepakarannya yaitu bidang Tata Busana dan bidang media 
pendidikan. Uji praktikalitas dilakukan dalam bentuk uji terbatas pada 10 orang 
mahasiswa dan uji efektifitas dilakukan dengan melihat nilai pre test dan post test 
mahasiswa sebelurn dan sesudah menggunakan media interaktif. Instrumen yang 
digunakan yaitu lembaran angket validasi media, lembaran angket uji praktikalitas 
dan soal tes hasil belajar mahasiswa. Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif porsentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji validitas media CD Interaktif 
adalah 93% (sangat valid), uji praktikalitas media yaitu 94,58% (sangat praktis) 
dan uji efektifitas media CD Interaktif menunjukkan te rjadinya peningkatan hai l  
belajar mahasiswa sebanyak 17,69% dan terjadi peningkatan jumlah mahasiswa 
dengan hasil belajar 75 ke atas sebanyak 74%. Dengan dernikian dapat 
disimpulkan bahwa media CD Interaktif Grading berbasis tutorial untuk 
mahasiswa KK FT UNP dapat digunakan sebagai media pembelajaran baik secara 
mandiri maupun pembelajaran di kelas. 

Kata kunci : pengembangan, media pembelajaran, CD Interaktif, Grading 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa, karena 

pendidikan mempunyai tugas utama menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas yang mampu berkompetisi secara global dan berguna untuk 

pembangunan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka dalam UUD 

1945 diamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat 

pendidikan dan pengajaran, serta pemerintah bertanggungjawab 

rnengusahakan penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan mutu 

pendidikan hams diupayakan agar tercipta sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Berdasarkan sistem pendidikan nasional Indonesia, pendidikan formal 

dimulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai 

pendidikan tinggi. (UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan tinggi merupakan 

puncak dari proses pendidikan yang mana pendidikan tinggi adalah 

pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemarnpuan akademik dan atau profesional yang 

dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dadatau kesenian. Selain itu pendidikan tinggi bertujuan untuk 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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d d a t a u  kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

(Pongtuluran:20 1 1). 

Peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran disetiap jenjang 

dan tingkat pendidikan perlu diwujudkan, termasuk pada jenjang pendidikan 

tinggi. Upaya tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab semua tenaga 

kependidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan. 

Dalam ha1 ini peranan pendidik sangat menentukan, karena pendidiklah yang 

terlibat secara langsung dalam proses belajar mengajar di kelas sehingga 

tenvujud lulusan yang berkualitas. Ahmadi, dkk (201 1:19) mengemukakan 

bahwa proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal 

dengan pendidik sebagai pemegang peranan utamanya. 

Jurusan Kesejahteraan Keluarga (KK) merupakan salah satu jurusan 

yang ada pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Salah satu 

konsentrasi yang terdapat di jurusan KK adalah ilmu Tata Busana untuk 

jenjang S1 dan D3. Pada konsentrasi ilmu Tata Busana ini, mahasiswa 

dibekali dengan kompetensi atau keterampilan dibidang tata busana. 

Kompetensi-kompetensi ini dijabark& dalam kurikulum perkuliahan yang 

terdiri atas Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah 

Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Berkarya (MKB), Mata 

Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) d m  Mata Kuliah Berkehidupan 

Bermasyarakat (MBB). Salah satu mata kuliah yang hams diikuti oleh 
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mahasiswa adalah mata kuliah grading yang merupakan salah satu mata kuliah 

keilmuan dan keterampilan. 

Mata kuliah grading diikuti oleh mahasiswa jenjang S1 maupun D3 

dengan bobot 3 SKS, yang terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktek atau 

250 menit kegiatan tatap muka di kelas. Mata kuliah ini merupakan mata 

kuliah yang memberi pengetahuan tentang pengembangan pola untuk industri 

busana yang meliputi konsep dasar grading, grade pola dasar badan belakang, 

grade pola dasar badan depan, grade pola lengan, grade pola rok dan grade 

pola sesuai model. 

Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan sudah lulus 

mata kuliah Konstruksi Pola Busana karena mata kuliah ini merupakan mata 

kuliah lanjutan yang memberikan pengetahuan tentang teknik menggandakan 

pola secara proporsional untuk keperluan produksi massal. Dalam proses 

menggandakan pola dilakukan teknik menggrade pola (memperbesar dan 

memperkecil pola) dengan menggunakan ukuran tertentu. Proses menggrade 

pola dilakukan secara manual dengan menggunakan ukuran centimeter dan 

menggunakan ukuran skala. Proses menggrade pola diuraikan dalam jobsheet 

dan juga dijelaskan melalui metode demonstrasi di papan tulis. 

Pembelajaran grading yang dilaksanakan selama ini yaitu dengan 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demontrasi dan latihan. 

Media yang digunakan yaitu berupa media papan tulis dan media cetak seperti 

buku ajar dan jobsheet. Namun proses pembelajaran yang dilakukan dengan 
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menggunakan media yang tersedia, belum mampu mengoptimalkan proses 

belajar mahasiswa dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Proses pembelajaran secara formal bertujuan untuk mengarahkan 

perubahan pada diri peserta didik secara terencana baik aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotornya. Namun Trianto (20095) mengemukakan masalah 

utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal adalah masih rendahnya 

daya serap peserta didik. Hal ini terlihat dari rerata hasil belajar peserta didik 

yang senantiasa masih sangat memprihatinkan. Prestasi ini merupakan hasil 

kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh 

ranah dimensi peserta didik itu sendiri yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu 

(belajar untuk belajar). Dalam arti yang lebih substansial proses pembelajaran 

dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses 

berkembang secara mandiri kepada siswa melalui penemuan dalarn proses 

berfikimya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa atau mahasiswa 

dalam bidang akademik. Sudjana (2009:39) mengemukakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi dua faktor 

utarna yakni faktor dari dalam diri dan faktor yang datang dari luar diri 

siswa/mahasiswa. Faktor-faktor ini dapat berupa tingkat intelegensi, motivasi 

belajar, minat, cara belajar, bakat, fi-ekwensi atau waktu untuk belajar, beban 

atau tugas belajar, tingkat disiplin diri, media belajar, bahan ajar yang tersedia 

dan lain sebagainya. Untuk itu perlu adanya perhatian dan peran serta seluruh 



aspek yang terlibat dalam proses pendidikan sehingga proses pembelajaran 

dan hasil belajar yang dicapai mahasiswa sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan pengamatan selama mengampu mata kuliah grading 

menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran, terutama dalam memahami konsep menggrade pola, melakukan 

langkah-langkah mengrade pola dan mengevaluasi hasil grade pola. Dari data 

perkuliahan semester Juli-Desember 2011 dapat dilihat bahwa 40% 

mahasiswa yang tidak mampu mengumpulkan tugas tepat waktu. Sementara 

itu masih banyaknya mahasiswa yang belurn mencapai hasil belajar yang 

memuaskan. Hal ini diindikasikan dari pencapaian nilai A yang masih sedikit. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Hasil belajar mahasiswa KK FT UNP pada mata kuliah grading 
semester Juli - Desember 20 1 1 

No 1 Nilai Jumlah I Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Pada proses pembelajaran mahasiswa juga terlihat kurang mampu 

Seksi MK : 95489 

4 
5 

menganalogikan konsep seperti konsep menggrade pola dasar ke pola yang 

Seksi MK : 95499 

A 
B 
C 
D 
E 
Jumlah 

Sumber : Arsip nilai jurusan KK FT UNP Semester Juli-Desember 201 1 

D 
E 
Jumlah 

1 
15 
7 
1 
1 
25 

I 

4 
60 
28 
4 
4 
100 

1 
4 
23 

4,3 
17,4 
100 
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sudah sesuai model, konsep menggrade pola dari ukuran sebenarnya 

(centimeter) ke dalam ukuran skala, dan menganalologikan konsep grade pola 

pada gambar ke bentuk kongkrit pada pola sebenarnya. 

Beberapa usaha yang dilakukan untuk membantu mahasiswa adalah 

dengan menjelaskan berulang kali konsep menggrade berupa teknik 

menggrade pola dan teknik mengevaluasi pola dengan menggunakan media 

papan tulis dan juga melakukan bimbingan secara individual. Hal ini 

menyebabkan waktu yang dibutuhkan relati f lama atau kurang efektif serta 

kurang memberikan kesempatan belajar secara mandiri kepada mahasiswa. 

Dampak dari masalah ini, adalah proses pembelajaran tidak 

berlangsung sesuai dengan silabus yang disusun. Begitu juga dengan 

mahasiswa, mereka yang mengalami kesulitan belajar ini adakalanya memilih 

untuk absen dalam perkuliahan karena tidak bisa mengurnpulkan tugas tepat 

waktu, sehingga hasil belajar yang di capai mahasiswa tidak maksimal sesuai 

dengan yang diharapkan. Mengatasi masalah ini perlu dilakukan berbagai 

upaya untuk membantu proses belajar mahasiswa yang dapat memudahkan 

mahasiswa memahami konsep menggrade dan malakukan langkah-langkah 

menggrade pola busana serta memahami teknik mengevaluasi hasil grade pola 

busana sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang 

di harapkan. 

Penggunaan komputer dalam dunia pendidikan khususnya sebagai 

media pembelajaran perlu dimaksimalkan. Pemanfaatan komputer sebagai 

media pembelajaran diantaranya dapat digunakan sebagai media tutorial, alat 
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peraga dan alat uji sehingga akan sangat membantu dalam proses 

penyampaian dan pemahaman terhadap materi yang disajikan. 

Peran komputer sebagai media pendidikan dikenal dengan sebutan 

Computer Assisted Instruction (CAI). CAI mendukung pengajaran dan 

pelatihan akan tetapi ia bukanlah penyampai utama materi pembelajaran. 

Salah satu penggunaan komputer dalam pembelajaran adalah dengan 

menggunakan multimedia interaktif yang disimpan dalam Compact Disc (CD) 

sebagai media pembelajaran atau dikenal dengan CD Interakfif: (Arsyad, 

2002). 

Sebagai upaya membantu masalah belajar mahasiswa dan sebagai 

inovasi dalam pembelajaran diperlukan adanya bahan ajar berupa CD 

Interaktif, yang dapat membantu kegiatan penyampaian dan pemahaman 

materi kepada mahasiswa. Arsyad (2007; 172) mengemukakan multimedia 

bertujuan untuk menyajikan informasi dalarn bentuk yang menyenangkan, 

menarik, mudah dimengerti dan jelas. Multimedia berbasis komputer sangat 

menjanjikan penggunaannya dalam bidang pendidikan. 

Media pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran grading 

belum ada yang berupa multimedia interaktif atau CD interaktif. Media 

pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan grading masih terbatas, 

hanya dalam bentuk job sheet dan buku sumber. Untuk memudahkan 

pemahaman konsep menggrade pola busana pada mahasiswa dan sebagai 

media pendukung dalam proses belajar secara mandiri maka mahasiswa perlu 

dibekali dengan bahan ajar multimedia interaktif. Multimedia interaktif 
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diharapkan dapat memudahkan mahasiswa memahami konsep menggrade 

pola, memahami langkah-langkah menggrade pola dan mengevaluasi hasil 

grade pola karena CD interaktif dapat mensimulasikan berbagai konsep dan 

teknik menggrade yang dapat digunakan sesuai keinginan pengguna dan dapat 

digunakan dalam belajar secara mandiri oleh mahasiswa. 

Mata kuliah Grading juga merupakan salah satu mata kuliah yang hams 

dikuasai mahasiswa untuk dapat mengikuti pembelajaran praktek terutama 

praktek produksi busana dalam mata kuliah manajemen usaha busana 

konveksi. Untuk membantu mahasiswa memahami konsep dan berlatih 

menggrade pola maka keberadaan media CD interaktif untuk media 

pembelajaran grading sangatlah dibutuhkan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran terutama 

dalam menggrade pola busana atau menggandakan (memperbesar dan 

memperkecil) pola sesuai langkah-langkah yang dijelaskan pada jobsheet. 

2. Mahasiswa kurang mampu menganalogikan konsep seperti konsep 

menggrade pola dasar ke pola yang sudah sesuai model, konsep 

menggrade pola dari ukuran sebenarnya (centimeter) ke dalam ukuran 

skala dan menganalogikan konsep grade pola yang abstrak pada garnbar 

pola ke bentuk kongkrit pada pola ukuran sebenamya. 
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3. Kurang efektihya waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi 

langkah-langkah menggrade pola busana dan teknik mengevaluasi pola. 

4. Media pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan grading 

masih sedikit. 

5. Belum adanya media pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif 

(CD Interaktifl untuk materi pembelajaran Grading yang valid, praktis dan 

efektif. 

6. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah grading relatif rendah. 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan masalah dalarn 

penelitian ini adalah belum tersedianya media pembelajaran (bahan ajar) 

berupa CD interaktif pada mata kuliah Grading yang valid, praktis dan 

efektif. Diharapkan dengan adanya media CD interaktif yang valid, praktis 

dan efektif sebagai alat bantu belajar, materi akan lebih mudah di pahami 

mahasiswa dan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Mahasiswa 

dapat menyerap informasi secara cepat, efektif dan efesien dan memberikan 

kesempatan untuk belajar secara mandiri. Selain dapat meningkatkan 

pemahaman mahasiswa, CD interaktq diharapkan juga dapat menciptakan 

pembelajaran yang lebih menarik dan lebih berkualitas. 

CD Interaktif yang dikembangkan di fokuskan pada materi konsep 

dasar grading dan grade pola badan depan karena pada konsep dasar grading 

dijelaskan materi yang mendasari praktek menggrade dan pada grade pola 
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depan terdapat langkah-langkah menggrade yang lebih sulit dari grade pola 

badan belakang karena adanya dua buah koup. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah validitas media CD interaktif pembelajaran grading 

berbasis komputer yang dikembangkan? 

b. Bagaimanakah praktikalitas media CD interaktif pembelajaran grading 

yang dikembangkan ? 

c. Bagaimanakah efektifitas media CD interaktif pembelajaran grading yang 

dikembangkan dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa? 

E. Keterbatasan Pengembangan 

a. Perancangan media pembelajaran berupa CD interaktif ini dibatasi hanya 

pada materi konsep dasar grading dan grade pola badan depan. 

b. Media pembelajaran berupa CD interaktif ini akan digunakan dalam 

pembelajaran grading bagi mahasiswa KK FT UNP khususnya prodi 

Tata Busana. 

c. Pengembangan media pembelajaran berupa CD interaktif ini didasarkan 

pada analisis dan karakteristik mahasiswa Jurusan KK FT UNP sehingga 

produk pengembangan ini dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. 
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F. Defenisi Istilah 

1. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi rancangan ke 

dalam bentuk fisik. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran dan perasaan peserta didik dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

3. Grading adalah salah satu mata kuliah pada Jurusan KK FT UNP untuk 

konsentrasi ilmu Tata Busana. Grading adalah proses membesarkan dan 

mengecilkan pola secara proporsional. 

4. Pengembangan media pembelajaran adalah proses, car% pernbuatan, 

pengembangan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

memperjelas materi atau mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

5. Penelitian dan pengembangan atau research and development ( R  dan D) 

adalah sebuah strategi atau metode penelitian yang bertujuan untuk 

memperbaiki praktik. Suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut dapat 

berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, 

alat bantu pembelajaran di kelas atau laboratoriurn, dan dapat berupa 

perangkat lunak (software). 



BAB TI 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran Grading 

Belajar merupakan usaha menuju kearah perubahan tingkah laku 

yang lebih baik, sehingga terjadi proses berpikir yang marnpu 

menimbulkan pengalaman baru bagi peserta didik. Sardiman (2004:21) 

mengemukakan belajar yaitu: "Belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa 

raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia 

seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik". Syah (2007:68) mengungkapkan 

bahwa, "Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh 

tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif". 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

kegiatan yang berlangsung terarah, melalui tahap-tahap tertentu, 

berkesinambungan serta merupakan kegiatan yang terpadu menjadi suatu 

usaha yang utuh secara keseluruhan yang berdampak pada perubahan 

tingkah laku peserta didik. 

Agar proses pembelajaran berlangsung terarah, maka dosen selaku 

pendidik hams marnpu menciptakan suasana yang baik selama proses 

pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran merupakan kesatuan 
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kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara mahasiswa yang belajar 

dengan dosen yang mengajar. Menurut Usman (2006: 4), "Proses 

pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu". 

Dymiati dan Mudjiono (1999:297) mengemukakan "Pembelajaran adalah 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk 

membuat siswa belajar aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar". Jadi dapat dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan pendidik dengan peserta 

didik secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat 

mahasiswa belajar aktif, dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua ha1 yang tidak terpisahkan. 

Belajar dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja asalkan tersedia 

sumber belajar dan objek yang akan di pelajari pada suatu lingkungan 

belajar. Begitu juga dalam pembelajaran Grading pada Jurusan KK bidang 

keahlian Tata Busana. 

Sebagaimana pada pembelajaran pada umurnnya, maka pada 

pencapaian tujuan pembelajaran bidang Tata Busana, melibatkan tiga 

aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Bloom, dkk (2001 :62) 

mengemukakan domain kognitif mencakup beberapa tingkat penguasaan 

yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Domain afektif meliputi; menerima, menanggapi, menghargai, dan 
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mengarakterisasi. Domain psikomotor adalah ; hasil usaha yang diperoleh 

seseorang akibat aktifitas personal yang menimbulkan perubahan 

kemampuan dan penampilan dalam meniru, memanipulasi, melakukan dan 

gerakan tepat, artikulasi dan naturalisasi. 

Mata kuliah Grading merupakan mata kuliah yang wajib diikuti 

oleh mahasiswa pada jenjang S1 maupun D3 bidang Tata Busana dengan 

bobot 3 SKS yaitu 1 teori dan 2 praktek dalarn rentang waktu 250 menit 

kegiatan tatap muka di kelas. Sinopsis mata kuliah ini yaitu memberikan 

penjelasan tentang teknik mengerjakan grading dengan manual pada pola 

pakaian dan secara terintegrasi memberikan wawasan berwirausaha. 

Pedoman Akademik (2007) 

Tujuan dari mata kuliah grading yaitu diharapkan mahasiswa dapat 

memahami konsep dasar grading, grade pola badan bagian belakang, grade 

pola badan bagian depan, grade pola lengan, grade pola rok dan grade pola 

sesuai model. (Silabus grading : 201 1). Pembelajaran Grading dijabarkan 

dalam silabus perkuliahan dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan. 

Garis besar materi perkuliahan yaitu 1) Konsep dasar grading, 2) 

Grade pola badan bagian belakang, 3) Grade pola badan bagian depan 

dengan lipit koup pada sisi dan pinggang, 4) Grade pola badan bagian 

depan dengan lipit koup pada bahu dan pinggang, 5) Grade pola lengan 

pendek, 6) Grade pola lengan panjang %, 7) Grade pola lengan panjang, 8) 

Grade pola rok dan 9) Grade model blus. (GBPP Mata Kuliah Grading, 

201 1). 
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Grading berasal dari kata "grade" yang artinya tingkatan. Dalam 

istilah busana grading adalah proses penambahan dan pengurangan ukuran 

menurut perbandingan tertentu dari pola yang dijadikan ukuran standar. 

Penambahan dan pengurangan ukuran ini dilakukan secara proporsional 

sesuai dengan pengembangan bentuk tubuh. (Rohr : 198 1). 

Grading biasanya digunakan pada industri garment atau konfeksi. 

Penggunaan sistem grading sangat bermanfaat karena sangat menghemat 

waktu dan tenaga dalam menggandakan pola. Jadi dalam ha1 ini tidak 

perlu membuat pola satu persatu sesuai ukuran perorangan tetapi 

berdasarkan satu pola master patern dapat diperoleh beberapa tingkatan 

pola yang digunakan untuk produksi massa. 

Hasil Belajar Mata Kuliah Grading 

Anni (2004:4) mengemukakan bahwa "Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar". Selanjutnya Syamsyudin (2002: 1 56) mengemukakan bahwa 

"Hasil belajar merupakan perubahan yang diharapkan te jadi pada perilaku 

dan pribadi siswa setelah mengalami dan melalui proses belajar". Gagne 

(Djaafar, 2001: 82-83), "Hasil belajar merupakan kapabilitas atau 

kemampuan yang diperoleh dari proses belajar yang dapat dikategorikan 

dalam lima macam yaitu : (I) Informasi Verbal (Verbal Information), (2) 

Keterampilan Intelektual (Intelectual Skills), (3) Stragtegi Kognitif 



(Cognitive Strategies), (4) Sikap (Attitude), (5) Keterampilan Motorik 

(Motor Skills).". Marmai (2005: 10) mengemukakan : 

" Hasil belajar mahasiswa Program Studi PKK, pada dasarnya 
secara konseptual teoritis dapat dikelompokkan menjadi tiga, 
yakni hasil belajar atau kompetensi pada ranah atau kawasan 
kognitif, afektif dan psikomotor. Namun secara praktis, hasil 
belajar atau kompetensi tersebut dikelompokkan menjadi dua 
yakni hasil belajar/kompetensi pada bidang teori (kognitif) dan 
hasil belajarl kompetensi pada bidang praktek (psikomotor, yang 
didalamnya tercakup pula aspeklranah afektif)." 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif (intelektual), afektif (sikap) dan 

psikomotorik (tindakan) yang saling terkait satu sama lain. Jadi hasil 

belajar merupakan kemampuan, sikap dan keterarnpilan yang diperoleh 

mahasiswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hai l  belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki 

mahasiswa berupa skor nilai terhadap tugas dan ujian setelah memperoleh 

pengalaman belajar menggunakan media interaktif yang dikembangkan. 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Menurut Prastati dan Prasetya Irawan, (2001:3) Media adalah 

kata jamak dari medium (dari bahasa latin) yang artinya perantara 

(between). Makna umumnya adalah "apa saja yang dapat menyalurkan 

infonnasi dari sumberi informasi ke penerima informasi". Sementara 

itu Briggs dalam Sadiman (1986: 6) berpendapat bahwa media adalah 



segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa 

untuk belajar. Buku, film, kaset film bingkai adalah contoh-contohnya. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian mahasiswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar te jadi. 

b. Peranan Media Ajar dalam Proses Pembelajaran 

Djamarah (2002; 137), pada dasamya media mempunyai dua 

fungsi utarna, yaitu media sebagai alat bantu dan media sebagai 

sumber belajar bagi mahasiswa. Sadiman (1 986: 1 6) menyatakan media 

pendidikan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

I )  Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertul is atau lisan belaka) 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

3) Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan 

bewariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam ha1 ini 

media berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak 

didik dengan lingkungan dan kenyataan, memungkinkan 

anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya 
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4) Mengatasi kesulitan menghadapi siswa yang berbeda dalam 

mengajar yaitu memberikan perangsang yang sama, 

mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi 

yang sama. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kegunaan media adalah untuk 

memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan-keterbatasan, 

dapat menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan anak didik 

belajar sendiri menurut kemampuan dan rninatnya serta mengatasi 

kesulitan menghadapi perbedaan siswa dalam mengajar. 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar, 

dibawah ini beberapa pendapat tentang jenis media yang digunakan. 

Umar Hamalik (1986), Djamarah (2002) dan Sadiman, dkk (1986), 

mengelompokkan media ke dalam beberapa jenis : 

1) Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti tape recorder. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan dalam wujud visual. 

3) Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara 

dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan 

yang lebih baik, dan media ini dibagi ke dalam dua jenis : 

a) Audiovisual diam, yang menampilkan s u m  dan visual 

d i m ,  seperti film sound slide. 
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b) Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, 

video cassete dan VCD. 

d. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media 

pengajaran. 

Agar media pengajaran yang dipilih itu tepat, disamping 

memenuhi prinsip-prinsip pemilihan juga terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi. Menurut Djamarah dan Aswan Zain (1995: 145- 

147) faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media 

pengajaran adalah : 

a. Objektivitas 

Unsur subjektivitas guru dalam memilih media pengajaran 

hams dihindarkan. Artinya guru tidak boleh memilih suatu 

media pengajaran atas dasar kesenangan pribadi. Apabila 

secara objektif, berdasarkan hasil penelitian atau percobaan, 

suatu media pengajaran menunjukkan keefektifan dan 

efisiensi yang tinggi,maka guru jangan bosan 

menggunakannya. 

b. Program pengajaran 

Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik 

hams sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, 

strukturnya, maupun kedalamannya. 
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c. Sasaran Program 

Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang akan 

menerima infonnasi pengajaran melalui media pengajaran. 

d. Situasi dan kondisi 

Situasi dan kondisi yang dirnaksud meliputi situasi sekolah dan 

situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti 

peliaran. 

e. Kualitas teknik 

Dari segi teknik perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi 

persyaratan, barangkali ada rekaman audioatau gambar yang 

tidak jelas. 

f. Keefektifan dan efisiensi penggunaan 

Keefekti fan berkenaan dengan hasil yang dicapai sedangkan 

efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut 

Dari pendapat di atas ada beberapa faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam memilih media yaitu objektifitas, program 

pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik serta 

efektif dan efesiensi media. 

e. Media Pembelajaran Berbasis Tutorial 

Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, media 

pembelajaran dapat mengikuti perkembangan teknologi, saat ini media 

pembelajaran lebih ditampilkan dengan menggunakan teknologi 

mikroprosesor yang melahirkan pemakaian komputer dengan kegiatan 
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interaktif: Menurut Arsyad (2002: 52), ciri utama teknologi berbasis 

komputer yakni prinsip ilmu kognitif diterapkan dalam pengembangan 

dan penggunaan media, bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak 

interaktivitas siswa. 

Arsyad (200254) menyatakan berbagai jenis aplikasi teknologi 

berbasis komputer dalam pembelajaran umurnnya dikenal dengan 

Computer-Assisted Instruction (pengajaran bantuan komputer) yang 

disingkat dengan CAI. CAI adalah suatu sistem penyampaian materi 

pelajaran yang berbasis mikroprosesor yang pelajarannya dirancang 

dan diprogramkan kedalam sistem tersebut, contohnya CD interaktif. 

Program CAI merupakan pembelajaran perorangan yang 

menunjukkan pada suatu siasat untuk mengatur kegiatan belajar- 

mengajar. Program CAI memiliki beberapa kelebihan diantaranya 

komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena 

tersedianya animasi, grafik, wama dan musik yang dapat menambah 

daya tarik untuk belajar, kendali berada di tangan siswa sehingga 

tingkat kecepatan belajar siswa dapat disesuaikan dengan tingkat 

penguasaan siswa tersebut. Program CAI memiliki kekurangan 

diantaranya untuk menggunakan komputer diperlukan pengetahuan 

dan keterampilan khusus tentang komputer, komputer hanya efektif 

bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok 

kecil, untuk kelompok besar diperlukan tambahan peralatan lain yang 
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mampu memproyeksikan pesan-pesan dimonitor ke layar lebih besar, 

seperti LCD. 

Selanjutnya program pembelajaran berbasis tutorial menurut 

Rusman (201 1 :300) yaitu program pembelajaran dengan menggunakan 

software berupa program komputer yang berisi materi pelajaran dan 

soal-soal latihan. Adapun tujuannya menurut Rusman (201 1: 301) 

yaitu : ( 1 )  untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa 

sesuai dengan yang dimuat dalam software pembelajaran. (2) Untuk 

meningkatkan kemarnpuan dan keterampilan siswa tentang cara 

memecahkan masalah, mengatasi kesulitan atau hambatan agar mampu 

membimbing diri sendiri dan (3) untuk meningkatkan kemampuan 

siswa tentang cara belajar mandiri dan menerapkannya pada masing- 

masing CBI (Computer Based Instruction) yang sedang dipelajari. 

Arsyad (201 1) mengemukakan bahwa program pembelajaran 

tutorial dengan bantuan komputer tersebut meniru sistem tutor yang 

dilakukan oleh guru atau instruktur. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran berbasis tutorial dapat menciptakan 

iklim pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, kualitas belajar 

mahasiswa dapat lebih ditingkatkan dan juga mengefektifkan 

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. 



4. Media Pembelajaran Interaktif (CD Interaktif) 

a. Pengertian CD Interaktif 

Menurut Hendratman (2008: 340) CD interaktifterdiri dari kata 

CD dan Interaktifi CD adalah media penyimpanan data yang 

merupakan singkatan dari Compact Disc. Sedangkan interaktifadalah 

komunikasi dua arah atau disebut juga dialog. Dua arah maksudnya 

adalah kita ikut aktif untuk menentukan jalannya materi seperti pada 

game dan website . Jadi CD Interaktifadalah materi yang bisa diakses 

sesuai keinginan pengguna dalam media CD. 

b. Langkah-langkah Pembuatan dan Perancangan CD Interaktif 

Siswanto ( 2008: 1) menyatakan ha1 yang perlu direncanakan 

pada tahap awal dalam membuat CD Interaktif adalah menetapkan 

tujuan dan sasaran, membuat design lay out serta susunan menu. 

Hendratman (2008) mengemukakan untuk membuat CD Interaktif 

biasanya dibagi beberapa tahap umurn antara lain: 

a. Riset (Research) berupa wawancara, membaca buku dan brosur, 

membuka website dan foto-foto 

b. Konsep meliputi struktur menu, storyline dan time jS.ame/schedule. 

Struktur menu CD-i lebih rnirip flow chart. Interface terdiri dari 

timbol, teks, gambar, suara dan lain-lain, agar penguna bisa 

menggunakan CD-i dengan mudah komunikatif dan menyenangkan. 

Storyline yaitu seperti cerita pendek. Storyline dibuat jika ada 

pembuatan video profile dalarn CD-i. Oleh karena itu perlu ide 
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cerita yang kreatif, konsep visual yang menarik, teks yang 

informatif komunikatif, sehingga menjadi skenario yang berkesan 

bagi yang menyaksikan dan Time FrameISchedule dibuat agar 

proyek CD-I te rjadwal dan tepat waktu. 

c. Pengumpulan Data/Data Resources. Data bisa diambil dari 

dokumentasilstockshot yang sudah ada, internet, CD Library atau 

mengambil data baru 

d. Pra Produksi & Produksi Mastering (production) terdiri atas 

konversi data, memilih data, memilah data dan menyempurnakan 

data. 

e. Duplikasi CD meliputi : sampul / cover CD dicetak dikertas tebal 

secara separasi, stikerllabel CD, cetak separai di media kertas 

stiker atau langsung pada CD, keping CD, di burn dikomputer, 

casing CD yang dijual umum di pasaran dan packaging 1 

Pengemasan, berupa lipat kertas, menempelkan stiker ke keping 

CD, memasukkan cover CD ke casing. 

Selanjutnya Oetomo (2001) menyatakan ada 10 unsur yang 

dapat digunakan untuk merancang sebuah halaman CD Interaktif yang 

cantik dan artistik, yaitu huruf, warna, garnbar, model kartun, foto, 

animasi, tiga dimensi, bentuk-bentuk geometri, tekstur, dan manusia. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan ada beberapa 

elemen yang sangat penting dalam proses perancangan sebuah CD 

Interaktif yang artistik dan efektif, diantaranya adalah: tipografi, 
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simbolisme, ilustrasi, warna, fotografi, animasi, nuansa, dan halaman 

depan. 

c. Kelebihan CD Interaktif 

Media CD Interaktif merupakan media yang penerapannya 

berdasarkan teknologi komputer yang banyak memberikan pengaruh 

dalam membantu proses belajar mengajar. Hendratman (2008: 340) 

mengemukakan kelebihan CD Interalctifantara lain: 

a) Kaya akan unsur multimedia 

b) Lebih Impresif dan 'Fun 

c) Mudah dan murah untuk di duplikasi (copy CD) 

d) Mudah di update / revisi, tapi tidak semudah website dan 

CD 

e) Penggunanya bisa berinteraksi dengan program computer. 

Bahwa dalam CD Interaktif terdapat menu-menu khusus 

yang dapat diklik oleh user untuk memunculkan inforrnasi 

berupa audio, visual maupun fitur lain yang diinginkan oleh 

pengguna 

f) Menambah pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud 

adalah materi pelajaran yang disajikan CD Interaktif. 

materi pembelajmn yang dirancang kemudahannya dalam 

CD Interaktif bagi pengguna. 
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g) Tarnpilan audio visual yang menarik 

Menarik di sini tentu saja jika dibandingkan dengan media 

konvensional seperti buku atau media dua dimensi lainnya. 

Kemenarikan di sini utarnanya karena sistem interaksi yang 

tidak dimiliki oleh media cetak (buku) maupun media 

elektronik lain (film TV, audio). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CD interaktif 

memiliki kelebihan di ataranya lebih menyenangkan, mudah dan murah 

untuk di duplikasi, mudah di update / revisi, penggunanya bisa 

berinteraksi dengan program komputer, dapat dijalankan sesuai dengan 

yang diinginkan oleh pengguna, dapat menambah pengetahuan tentang 

materi pelajaran yang disajikan dalam CD Interaktif serta tarnpilan 

audio visual yang menarik di dibandingkan dengan media konvensional 

seperti buku atau media dua dimensi lainnya. 

d. Program yang digunakan untuk membuat CD Interaktif 

Untuk membuat CD interaktif mata kuliah grading ini 

digunakan program adobe flash. Adobe flash merupakan salah satu 

program animasi dua dimensi berbasis vektor dengan kemampuan 

profesional. Menurut Madcoms (2008;l) ada beberapa langkah 

penggunaan adobe flash seperti : aplikasi animasi 2D yang dapat di 

buat mulai dari animasi kartun, animasi interaktif, game, company 

profile, presentasi, video clips, web animasi dan aplikasi animasi 
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lainnya. Pembuatan dan pengolahan animasi dalam adobe flash ini 

mempunyai keunggulan dan kecanggihan yaitu sebagai berikut: 

1. Dapat membuat tombol interaktif dengan bentuk movie atau objek 

yang lain. 

2. Dapat membuat perubahan tranparansi warna dalam movie. 

3. Membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk lain. 

4. Membuat anirnasi transformasi 3D dan animasi dekorasi yang 

merupakan salah satu fitur terbaru. 

5. Mampu membuat anirnasi Bone yang mengadobsi dari system 

pertualangan sehingga menghasilkan animasi yang semakin 

atraktif. 

6. Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang 

telah ditetapkan 

7. Dapat dikonversi dan dipublikasi (publish) ke dalam beberapa tipe 

diantaranya adalah : .swf,.html, .j pg, .png, .exe, .mov. 

8. Dalam mengolah dan membuat animasi dari objek bitmap 

9. Flash program animasi berbasis vektor mempunyai fleksibilitas 

dalam pembuatan objek-objek vektor. 

10. Terintegrasi dengan Adobe photoshop dan ilustrator 

11. Mempunyai fasilitas tema warna online yang terhimpun dalam 

komunitas kuret. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program 

adobe flash memiliki banyak keunggulan dan dapat dimanfaatkan 
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dalam pembuatan media pembelajaran berupa CD Interaktif yang 

menarik. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Ali (2009) melakukan penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran interaktif mata kuliah Medan Elektromagnetik di Universitas 

Negeri Yogyakarta. Hasil survey dan ujicoba peneliti terhadap 10 sampel 

mahasiswa menunjukkan keberadaan media pembelajaran interaktif mata 

kuliah medan Elektromagnetik sangat membantu mahasiswa dalam 

mendapatkan materi, meningkatkan semangat belajar dan kompetensi 

mahasiswa pada mata kuliah Medan Elektromagnetik. Berdasarkan hasil 

validasi ahli media pembelajaran dan uji coba kepada kelompok mahasiswa 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif yang dikembangkan 

dapat dimanfaatkan khususnya untuk melakukan belajar mandiri pada mata 

kuliah Medan Elektromagnetik. 

Adri dan Azhar (2008) dalam makalah Pengembangan Paket 

Multimedia Interaktif Sebagai Sarana Belajar Mandiri Mahasiswa 

menunjukkan hasil penelitian E-Media Fisika Terapan dapat meningkatkan 

kemampuan belajar mandiri mahasiswa, sehingga memberikan keluwesan 

dan kebebasan bagi mahasiswa dalam mengeksplorasi kemampuannya secara 

mandiri. 

I MlLIM PERPUSTAKAAN 
UNN. KEGERl PADANQ 1 

















3 6 

a. Tahap pendefenisian (deflnephase) 

Pada tahap ini dilakukan penetapan syarat-syarat pembelajaran 

dengan menganalisis kompetensi dan bahan materi pembelajaran 

berdasarkan standar isi kurikulum Prodi S l  PKK dan Prodi D3 Tata 

Busana Pada tahap ini terdapat dua langkah kegiatan, yaitu : analisis 

mata kuliah dan analisis mahasiswa agar produk yang dikembangkan 

mengacu pada karakteristik mata kuliah dan mahasiswa yang 

mengikuti mata kuliah. 

1) Analisis mata kuliah grading 

Analisis mata kuliah grading adalah analisis deskripsi atau 

sinopsis mata kuliah, analisis tujuan pembelajaran dan analisis 

materi perkuliahan Grading serta analisis media yang beredar di 

pasaran. 

a) Analisis deskripsi atau sinopsis mata kuliah. 

Adapun deskripsi atau sinopsis mata kuliah Grading ini 

adalah memberikan penjelasan tentang teknik mengejakan 

grading dengan manual pada pola pakaian dan secara 

terintegrasi memberikan wawasan benvirausaha. 

Sinopsis atau deskripsi mata kuliah ini dijabarkan pada 

GBPP d m  silabus perkuliahan dengan 9 materi pokok bahasan 

yang dirinci untuk 16 kali pertemuan. Satu kali pertemuan 

dengan bobot 3 sks (1 T dan 2 P), atau 250 menit untuk satu 

kali pertemuan tatap muka. Materi pada mata kuliah ini yaitu : 



1. Konsep dasar grading 

2. Grade pola badan bagian belakang 

3. Grade pola badan bagian depan dengan lipit koup pada sisi 

dan pinggang 

4. Grade pola badan bagian depan dengan lipit koup pada 

bahu dan pinggang 

5. Grade pola lengan pendek 

6. Grade pola lengan panjang % 

7. Grade pola lengan panjang 

8. Grade pola rok 

9. Grade model blus 

Berdasarkan 9 pokok bahasan di atas maka penulis 

membatasi hanya pada 2 pokok bahasan saja yaitu konsep 

dasar grading dan grade pola badan depan karena pada konsep 

dasar grading dijelaskan materi yang mendasari praktek 

menggrade dan pada pola depan, langkah-langkah menggrade 

pola depan jauh lebih sulit dari grade pola belakang karena 

adanya dua buah koup. 

b) Analisis tujuan 

Tujuan mata kuliah Grading ini yaitu setelah mengikuti 

perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat memaharni konsep 

dasar grading, grade pola badan bagian belakang, grade pola 
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badan bagian depan, grade pola lengan, grade pola rok dan 

grade pola sesuai model. 

Tujuan dari pembelajaran konsep dasar grading yaitu 

setelah mengikuti pembelajaran di harapkan mahasiswa dapat : 

1. Menjelaskan pengertian grading dengan tepat 

2. Menjelaskan manfaat grading pada industri busana 

3. Mendeskripsikan jenis-jenis bentuk tubuh sesuai dengan 

pengembangan bentuk tubuh 

4. Menjelaskan syarat-syarat master patern 

5. Menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 

menggrade 

Selanjutnya tujuan dari pembelajaran grade pola depan 

yaitu setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa 

dapat : 

1. Mahasiswa mampu membuat grade pola depan dengan 

koup pada bagian sisi dan pinggang dengan grade % inchi. 

2. Mahasiswa mampu membuat grade pola depan dengan 

koup pada bagian sisi dan pinggang dengan grade 1 inchi. 

3. Mahasiswa marnpu membuat grade pola depan dengan 

koup pada bagian sisi dan pinggang dengan grade 1 L/z 

inchi. 

4. Mahasiswa mampu membuat grade pola depan dengan 

koup pada bagian sisi dan pinggang dengan grade 2 inchi. 

I MILIN PERPUSTAKAAN ! U N I V .  KEGERI PAOAKG 
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5. Mahasiswa mampu membuat grade pola depan dengan 

koup pada bagian bahu dan pinggang dengan grade % inchi. 

6. Mahasiswa mampu membuat grade pola depan dengan 

koup pada bagian bahu dan pinggang dengan grade 1 inchi. 

7. Mahasiswa mampu membuat grade pola depan dengan 

koup pada bagian bahu dan pinggang dengan grade 1 % 

inchi. 

8. Mahasiswa mampu membuat grade pola depan dengan 

koup pada bagian bahu dan pinggang dengan grade 2 inchi. 

c) Analisis materi 

Analisis materi bertujuan untuk menentukan isi dan materi 

pelajaran yang dibutuhkan dalam pengembangan media. Materi 

pelajaran dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. 

d) Analisa media yang beredar di pasaran yaitu dengan melihat 

media yang beredar di pasaran, apakah sudah sesuai dengan 

kriteria sebagai media pembelajaran. Kriteria yang sesuai 

sebagai media pembelajaran bisa dijadikan sebagai pedoman 

dalarn mengembangkan media pembelajaran CD interaktif 

untuk mata kuliah Grading ini. 

Analisis mahasiswa 

Analisis mahasiswa meliputi usia, latar belakang pendidikan, 

minat dan motivasi terhadap mata kuliah. Dalam penelitian ini 
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yang menjadi subjek adalah mahasiswa tata busana yang 

merupakan mahasiswa tingkat 1 yang berusia 20-22 tahun. 

Mahasiswa ini berada pada tahap operasional formal atau mereka 

sudah mampu berfikir abstrak (Syah, 2007: 33). Jadi, pada tahap 

ini mahasiswa dapat memahami makna abstrak dan prinsip-prinsip 

yang melandasi konsep-konsep dan teori-teori serta dapat 

merumuskan hipotesis. Hasil analisis mahasiswa ini dapat 

dijadikan sebagai gambaran untuk mengembangkan media. 

b. Tahap perancangan (design phase) 

Tujuan tahap perancangan adalah untuk merancang media 

interaktif mata kuliah grading, yang sesuai dengan karakteristik yang 

diuraikan pada tahap de$ne. Adapun proses perancangan CD interaktif 

ini yaitu: 

1. Menganalisis materi mata kuliah yang akan dijadikan isi dari 

media pembelajaran CD interaktif mata kuliah Grading 

2. Merancang storyboard, yang berisi konsep dasar grading dan 

teknik menggrade pola depan. 

3. Membuat gambar-gambar dengan menggunakan program 

Macromedia flash 8. 

4. Menganimasikan gambar dengan cara menambahkan pame dan 

keypame, yang dilengkapi dengan suara. 

5. Mempublish media yang sudah utuh 
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6. Menyimpan media dan memburning ke dalam CD untuk 

digunakan. 

c. Tahap pengembangan (develop phase) 

Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media 

pembelajaran Grading berupa CD interaktif yang valid, praktis, dan 

efektif atau yang sudah direvisi berdasarkan masukan validator, dosen 

pembimbing, uji praktikalitas media terhadap dosen dan mahasiswa 

serta uji efektifitas media pada mahasiswa sehingga diperoleh suatu 

media pembelajaran CD interaktif yang bisa digunakan. Tahap 

pengembangan yang dimaksud meliputi : 

1) Validasi media interaktif 

Sebuah media pembelajaran interaktif dibuat dengan aspek- 

aspek yang diukur berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan validator. Para ahli atau validator akan 

memberikan pendapat tentang perangkat yang perlu diperbaiki baik 

dari segi : materilisi, rancangan maupun penampilan media 

animasi, warna, tulisan dan ukuran, serta bahasa untuk dilakukan 

revisi. Validator dalam ha1 ini adalah tiga orang dosen tata busana 

dengan memberikan angket yang berisikan item-item berupa syarat 

didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis. Validator CD 

Interaktif ini yaitu Dra Haswita Syafri, M.Pd (Validator 1) yang 

merupakan dosen Tata Busana yang ahli dan pengampu mata 

kuliah Grading, Drs. Sukardi, MT (Validator 2) merupakan dosen 
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Teknik Elektro yang akan memvalidasi media dari segi teknis atau 

tampilan media dan Dra. Yusmar Emmy Katin, M.Pd (Validator 

3) merupakan dosen senior pengarnpu mata kuliah media 

pendidikan yang ahlilpakar pada bidang media pendidikan. 

Setelah media interaktif selesai di buat, maka langkah 

selanjutnya adalah menguji validitas media oleh para pakar (dosen) 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Penulis meminta kesediaan tiga orang dosen Tata Busana untuk 

melihat kelayakan media interaktif serta kebenaran konsep 

media pembelajaran yang telah di buat. 

b) Penulis meminta kesediaan dosen tersebut untuk memberikan 

penilaian terhadap media interaktif yang sudah dibuat 

berdasarkan item-item yang ada pada angket dan juga meminta 

kritik atau saran terhadap kekurangan yang ada pada media 

interaktif tersebut. 

c) Setelah penilaian dilakukan, penulis merevisi bentuk dan isi 

media interaktif tersebut sesuai dengan saran-saran yang 

diberikan. 

2) Uji praktikalitas media interaktif 

Praktikalitas artinya bersifat praktis, mudah dalam 

pemakaiannya. Praktikalitas berkaitan dengan keterpakaian media 

pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa. Sukardi (200852) 



mengemukakan pertimbangan praktikalitas dapat dilihat dalam 

aspek-aspek sebagai beri kut: 

(1) Kemudahan penggunaan, meliputi: mudah di atur, 
disimpan, dan dapat digunakan sewaktu-waktu; (2) Waktu 
yang diperlukan dalam pelaksanaan sebaiknya singkat, cepat 
dan tepat; (3) Daya tank media terhadap minat siswa; (4) 
Mudah di interpretasikan oleh guru ahli maupun guru lain; 
(5) Memiliki ekivalensi yang sama, sehingga bisa digunakan 
sebagai pengganti atau variasi. 

Pada tahap ini dilakukan analisis media interaktif oleh dosen 

pembimbing mata kuliah dan mahasiswa agar dapat dianalisis 

sejauhrnana tingkat kepraktisan produk yang telah dibuat. Uji 

praktikalitas ini dilakukan dengan memberikan media CD 

interaktif ini kepada mahasiswa Tata Busana angkatan 2011 

Jurusan KK FT UNP. 

Uji praktikalitas CD interaktif oleh mahasiswa dilakukan 

dengan langkah-langkah: 

a) Peneliti memberikan pengarahan cara pengisian angket 

kepada mahasiswa. 

b) Peneliti membagikan CD interaktif kepada masing-masing 

mahasiswa. 

c) Peneliti memberi petunjuk singkat penggunaan CD 

interaktif. 

d) Mahasiswa diminta untuk menggunakan CD interaktif dan 

mengerjakan beberapa tugas atau latihan pada CD 

interaktif. 
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e) Mahasiswa mengumpulkan tugas atau latihan yang sudah 

dibuat. 

f )  Mahasiswa dirninta untuk menuliskan kritik dan saran 

tentang keterpakaian media interaktif. 

Uji efektifitas media interaktif 

Uji efektifitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah media 

pembelajaran CD interaktif ini efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa. Untuk mengetahui efektifitas media ini 

dilakukan uji coba pada mahasiswa yaitu dengan melakukan pre 

test dan post test. Pre test dilakukan sebelum menggunakan media 

dan post test dilakukan sesudah menggunakan media untuk melihat 

peningkatan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan media 

CD interaktif. 

C. Uji Coba Produk 

1. Desain uji coba 

Uji coba CD interaktif mata kuliah Grading ini dilakukan dalam 

bentuk uji coba terbatas yaitu hanya mengujicobakan pada sebahagian 

mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Grading yaitu hanya pada 

satu seksi mata kuliah dengan jumlah 19 orang mahasiswa. 
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2. Subjek uji coba 

Subjek uji coba yaitu mahasiswa D3 Program studi Tata Busana Jurusan 

KK FT UNP angkatan 201 1 yang sedang mengikuti mata kuliah Grading. 

D. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalarn penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari validator, dosen dan mahasiswa yang diarnbil 

melalui angket pengujian validitas, praktikalitas, serta efektifitas media CD 

Interaktif yang dikembangkan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Data validasi media diperoleh dari angket yang diisi oleh para ahli/pakar 

pendidikan dan tim dosen mata kuliah grading yang memvalidasi. 

2. Data praktikalitas media diperoleh dari angket yang diisi oleh mahasiswa 

yang sedang mengikuti mata kuliah grading. 

3. Data efektifitas media diperoleh dari tes hasil belajar mahasiswa sebelum 

dan sesudah menggunakan media. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengurnpulkan data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Lembar angket uji validitas media CD interaktif oleh validator. 
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Lembar angket uji validitas CD Interaktif mata kuliah Grading oleh 

validator dimodifikasi dari Trianto (2009 : 189-193). Ada tiga kriteria 

media yang akan divalidasi yaitu sebagai beri kut : 

1) Syarat didaktik 

Syarat didaktik merupakan syarat yang berkenaan dengan proses 

menemukan konsep sesuai dengan kurikulurn yang berlaku, 

memperlihatkan adanya perbedaan individu sehingga media yang baik 

itu dapat digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa. 

2) Syarat konstruksi 

Syarat konstruksi merupakan syarat yang berkenaan dengan susunan 

kalirnat, kesederhanaan pemakaian kata dan kejelasan yang pada 

hakikatnya tepat guna dan dapat dimengerti oleh mahasiswa. 

3) Syarat teknis 

Syarat teknis merupakan syarat yang berkenaan dengan penggunaan 

bahasa, tulisan, garnbar dan penarnpilan dalam pembuatan media 

pembelajaran. 

b. Angket uji praktikalitas media CD Interaktif 

Angket uji praktikalitas media CD Interaktif oleh mahasiswa berisi 

pertanyaan yang berkaitan dengan CD interaktif yang dikembangkan. 

Angket ini bertujuan untuk memperoleh tanggapan dari mahasiswa 

terhadap CD interaktif yang dikembangkan yang meliputi bentuk, isi, 

kepraktisan dan kemudahan mahasiswa dalam menggunakannya dan 
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memahami content atau materi yang disampaikan dari CD interaktif yang 

dikembangkan. Selain pernyataan juga terdapat isian berupa saran dan 

tanggapan dari mahasiswa untuk perbaikan CD Interaktif sehingga CD 

interaktif yang dikembangkan benar-benar menjadi CD interaktif yang 

praktis digunakan dalam proses pembelajaran. 

c. Instrumen efektifitas media CD interaktif mata kuliah Grading. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data keefektifan 

yaitu berupa tes hasil belajar mahasiswa. Lembar tes hasil belajar 

mahasiswa digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar mahasiswa 

sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan media CD Interaktif dan 

hasil belajar mahasiswa sesudah menggunakan media CD Interaktif. 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan statistik 

deskriptif, yang dimodifikasi dari Purwanto (2009 : 82). Analisis data meliputi 

beberapa tahap berikut ini : 

1. Analisis data hasil validasi media 

Data hasil validasi media pembelajaran CD interaktif berupa syarat 

didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis dianalisis menggunakan 

langkah-langkah berikut : 

a. Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = sangat setuju, 3 = setuju, 2 = tidak setuju, 1 = sangat tidak setuju 
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b. Menentukan skor tertinggi 

Skor tertinggi = jumlah skor validator x jumlah indikator x skor 

maksimum. 

c. Menentukan jurnlah skor dari masing-masing validator dengan 

menjumlahkan semua skor yang diperoleh dari masing-masing 

indikator. 

d. Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

masing-masing validator 

e. Menentukan nilai validitas dengan cara berikut yaitu : 

Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai validitas = Jumlah skor te*inggi x 100% 

f. Memberikan penilaian validitas dengan kriteria berikut ini : 

90 % - I00 % = sangat valid 

80 % - 89 % = valid 

60 % - 79 % = cukup valid 

0 % - 5 9 %  = tidak valid 

2. Analisis data kepraktisan media 

Data uji praktikalitas penggunaan CD interaktif dianalisis 

menggunakan rurnus sebagai berikut: 

Jumlah semua skor 
Nilai praktikalitas = 

Jumlah skor maksimum 
x 100% 

Setelah persentase diperoleh, diIakukan pengelompokan sesuai kriteria 

berikut ini : 



90 % - 100 % = sangat praktis 

80 % - 89 % = praktis 

65 % - 79 % = cukup praktis 

55 % - 64 % = kurang praktis 

0 % - 54 % = tidak praktis 

3. Analisis data efektifitas media 

Efektifitas media diperoleh dari peningkatan hasil belajar mahasiswa 

sebelum dan sesudah menggunakan media CD Interaktif, dengan kriteria 

keberhasilan yaitu 75 ke atas. 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Tahap pendefenisian (define phase) 

Pada tahap ini dilakukan analisis kurikulum dan analisis 

mahasiswa. Hasil analisis kurikulum dan analisis mahasiswa 

dideskripsikan sebagai berikut : 

a. Analisis kurikulum 

Komponen kurikulum yang terkait langsung dengan produk yang 

dikembangkan adalah sinopsis mata kuliah dan silabus mata kuliah 

grading. Pada analisis ini dikaji sinopsis dan silabus terutarna materi 

konsep dasar grading dan grade pola badan depan pada mata kuliah 

Grading sebagaimana yang terdapat pada Kurikulum Program Studi 

Tata Busana. Mata Kuliah Grading merupakan mata kuliah wajib yang 

hams diikuti mahasiswa dengan bobot 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 

SKS Praktek dengan alokasi waktu 250 menit perpertemuan. 

Adapun sinopsis mata kuliah Grading yaitu memberikan 

pengetahuan dan keterampilan tentang teknik grading secara manual 

pada pola pakaian dengan ukuran standar yang telah ditentukan dan 

secara terintegrasi memberi wawasan benvirausaha terutama dalam 

usaha rurnah tangga, konfeksi dan industri garment. 
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Tujuan mata kuliah Grading yaitu setelah mengikuti perkuliahan 

diharapkan mahasiswa dapat menge jakan grade pola pakaian dengan 

manual yang terdiri atas grade pola badan, pola lengan, pola rok, dan 

beberapa pola busana dengan aneka desain. 

Garis besar materi yang akan diikuti mahasiswa yaitu Konsep 

dasar grading, Grade pola dasar badan belakang, Grade pola badan 

muka dengan kup pada sisi dan pinggang, Grade pola badan muka 

dengan kup pada bahu dan pinggang, Grade pola lengan pendek, Grade 

pola lengan panjang dan Grade pola rok. 

Dari hasil analisis kurikulurn dijadikan dasar untuk menentukan 

konsep-konsep utama dari materi konsep dasar grading dan grade pola 

badan depan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dilihat 

penjabaran materi konsep dasar grading dan grade pola badan depan. 

Tabel 2 . Penjabaran materi konsep dasar grading dan grade pola badan 
depan. 

No 
I 

Pokok Bahasan 
Konsep Dasar 
grading 

Indikator 
1 .  Pengertian grading 
2. Pengembangan badan wanita 

berdasarkan bentuk tubuh 
3. Macam-macam t i p  dan bentuk tubuh 

wanita 
Membuat pola baku sesuai dengan ukuran 
tubuh 



Dari tabel 2 di atas dapat dilihat penjabaran materi pada mata 

kuliah Grading materi Konsep Dasar Grading dan Grade Pola Badan 

Muka. Penjabaran ini dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

menentukan konsep-konsep yang diperlukan dalam pembelajaran 

grading materi konsep dasar grading dan grade pola badan muka. 

Hasil analisis kurikulum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan 

untuk menentukan konsep-konsep yang diperlukan dalam membuat 

materi konsep dasar grading dan grade pola badan depan untuk 

kemudian dirancang menjadi media interaktif. 

b. Analisis mahasiswa 

Analisis mahasiswa yang dilakukan meliputi analisis usia serta 

motivasi terhadap mata kuliah. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

2 Grade Pola 
Badan Muka 

Grade pola dasar badan muka dengan koup 
pada sisi dan pinggang 
1. Menggambarkan grade 1 inchi pada 

pola muka dengan koup pada sisi dan 
pinggang 

2. Menggambarkan grade 1 '/z inchi pada 
pola muka dengan koup pada sisi dan 
pinggang 

3. Menggambarkan grade 2 inchi pada 
pola muka dengan koup pada sisi dan 
pinggang 

Grade pola dasar badan muka dengan 
koup pada bahu dan pinggang 
1. Menggambarkan grade 1 inchi pada 

pola muka dengan koup pada bahu 
dan pinggang 

2. Menggambarkan grade 1 % inchi 
pada pola muka dengan koup pada 
bahu dan pinggang 

Menggambarkan grade 2 inchi pada 
pola muka dengan koup pada bahu dan 
pinggang 
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subyek penelitian yaitu mahasiswa KK FT UNP yang masih berada 

pada semester 2 dan sedang mengambil mata kuliah grading. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap mahasiswa dapat diketahui 

bahwa mahasiswa pada umurnnya berusia 20-22 tahun. Motivasi 

mahasiswa dalam pembelajaran cendrung rendah karena pada awal 

pembelajaran mahasiswa terlihat bingung dan kurang mampu 

memahami penjelasan dari dosen. 

2. Tahap perancangan (design phase) 

Setelah indikator pembelajaran dirurnuskan, serta konsep-konsep utama 

ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah merancang media 

pembelajaran interaktif. Pada tahap ini telah disusun skrip dan format 

media pembelajaran interaktif. Media interaktif ini terdiri atas beberapa 

tahapan yaitu : 

a. Desain awal merupakan gambaran umum media interaktif yang 

dikembangkan. Rancangan ini dibuat diatas kertas, gambaran umurn 

materi yang akan disajikan dan ciri-ciri fisik media tersebut. Desain 

awal media yang akan dikembangkan terdiri dari : 

1) Tampilan pembuka 

Tampilan pembuka didesain dengan garnbar-gambar siluet desain 

busana dan informasi umwn tentang media berupa materi yang 

akan dijabarkan. 

Adapun desain tarnpilan pembuka CD interaktif yaitu : 



Gambar 3. Tampilan pembuka CD Interaktif 

2) Halaman menu utama terdiri atas beberapa tomb01 yaitu menu 

petunjuk, tutorial. Halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

ABOUT 

* -  , "-,....." 

bat Men! Sclar yynaka~ 

CD Interakt~tlvuu ~ u i i a h  Grading 

."qr*rl..n.l 

anpal wiWl 

Gambar 4. Tarnpilan halaman menu utama 

3) Halaman petunjuk yang berisi petunjuk menjalankan media oleh 

penggunalmahasiswa. 

4) Halaman tutorial yang berisi 2 pilihan materi pembelajaran dan 

uraian materi pembelajaran. Pada halaman tutorial terdapat sasaran 

belajar, uraian materi, rangkuman serta tugas dan latihan yang 
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berisi sej urnlah pertanyaan yang dapat digunakan mahasiswa 

melatih kemampuannya terhadap materi, dimana program akan 

memberikan respon terhadap jawaban yang diberikan mahasiswa. 

Halaman tutorial dapat dilihat pada gambar berikut : 

+ c T ; k i ~ f  

Gambar 5. Tampilan halaman tutorial 

b. Merancang gambar-gambar anirnasi yang lengkap dengan keterangan 

dan penjelasan tiap gambar, yang dibuat dengan menggunakan 

program macromedia flash 8. 

c. Mengisi suara atau rnusik pada frame dan keyframe, sesuai dengan 

kebutuhan materilisi pada media interaktif. 

d. Langkah terakhir dalam perancangan adalah memburning media 

interaktif ke dalam CD. 

Tarnpilan CD interaktif selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 



5 6 

3 .  Tahap pengembangan (develop phase) 

Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan media 

pembelajaran interaktif yang valid, praktis dan efektif. Tahap 

pengembangan yang dimaksud meliputi : 

a. Validasi media interaktif 

Media yang sudah dirancang di lanjutkan dengan kegiatan 

validasi oleh validator yang ditunjuk berdasarkan kepakaran masing- 

masing. Validasi media interaktif dilakukan oleh 3 orang validator 

yaitu Dra. Haswita Syafi, M.Pd, Drs. Sukardi, MT dan Dra. Yusmar 

Ernrny Katin M.Pd. Berikut ini akan diuraikan hasil validasi media 

interaktif untuk materi konsep dasar grading dan grade pola badan 

depan. 

1. Data Uji Validitas 

Data uji validitas media CD Interaktif diarnbil melalui lembar 

angket yang diisi oleh tiga orang validator yang berisikan item berupa 

syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis. Syarat didaktik 

berkaitan dengan mengikuti kurikulum, tujuan belajar, analisis 

mahasiswa, syarat konstruksi berkaitan dengan penggunaan bahasa, 

kalimat, tepat guna, dimengerti oleh mahasiswa dan syarat teknis 

berkaitan dengan tampilan media CD Interaktif. 

Hasil penilaian dari masing-masing validator dapat dilihat pada 

tabel berikut : 



Tabel 3. Hasil validasi media CD Interaktif Grading 

Dari tabel 3 di atas menunjukkan rata-rata skor penilaian media 

CD Interaktif yang diperoleh diperoleh syarat didaktik yaitu 92 % 

(sangat valid), syarat konstuksi 94% (sangat valid) dan syarat teknis 

93% (sangat valid). Jadi dapat disimpulkan bahwa CD Interaktif yang 

dihasilkan sudah valid sehingga dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran Grading. 

Adapun saran-saran yang diberikan validator untuk 

kesempurnaan media CD Interaktif yang dikembangkan ini yaitu : 

Tabel 4. Revisi produk 

No 

1 

2 

3 

Aspek 

Syarat didaktik 

Syarat Konstruk 

Syarat Teknis 

No 

1 

2 

Rata-rata 

Saran validator 

Intonasi suara ada yang kurang 

jelas dan kurang sinkron 

dengan anirnasi 

Penggunaan istilah asing 

diseragamkan 

93 % 

Validator 

Langkah Perbaikan 

Suara dikoreksi dan 

disinkronkan 

Istilah asing diseragarnkan 

Jml 

55 

113 

56 

Sangat 
valid 

19 

39 

19 

Porsentase 

92 % 

94 % 

93% 

1 2 3  
18 

38 

19 

Kriteria 

Sangat 
valid 
Sangat 
valid 
Sangat 
valid 

18 

36 

18 
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b. Data praktikalitas media CD Interaktif 

Data uji praktikalitas diperoleh dari angket yang diisi oleh 

mahasiswa. Instrumen mencakup kepraktisan media CD Interaktif dilihat 

dari kemudahan penggunaan media CD Interaktif, efektifitas waktu, 

penginterpretasian media, ekivalensi dan daya tarik media. Data 

keterpakaian media CD Interaktif diisi oleh 10 orang mahasiswa Tata 

Busana yang sedang mengikuti mata kuiiah Grading. Data keterpakaian 

media CD Interaktif Grading oleh mahasiswa dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 5 . Praktikalitas media CD Interaktif oleh mahasiswa 

Dari tabel 5 diatas menunjukkan persentase tiap indikator praktikalitas 

media CD Interaktif Grading oleh mahasiswa ditinjau dari kemudahan 

penggunaan media yaitu 92,75% (sangat praktis), dilihat dari waktu 

pelaksanaan pembelajaran sebesar 94% berkategori sangat praktis, sedangkan 

dilihat dari daya tarik media sebesar 97%. Dilihat dari rata-rata persentase 

praktikalitas media oleh mahasiswa adalah 94,58% dengan kategori sangat 

praktis. Jadi dapat disimpulkan bahwa media CD Interaktif sangat praktis dan 

secara umurn mahasiswa tertarik dengan media tersebut sehingga dapat 

No 

1 

2 

3 

Porsentase (%) 

92,75 

94 

97 

94,58 

Indikator 

Kemudahan penggunaan 

media CD Interaktif 

Waktu yang digunakan 

Daya tarik media 

Rata-rata 

Kriteria 

Sangat Praktis 

Sangat Praktis 

Sangat Praktis 

Sangat Praktis 
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digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Grading yang dapat 

digunakan mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran. 

c. Data Efektifitas Media CD Interaktif 

Data efektifitas media CD Interaktif dilihat dari peningkatan hasil 

belajar mahasiswa. Hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan ditinjau dari 

segi kognitif dan psikomotor. Nilai kognitif diambil dari nilai tes yang 

dilakukan setelah menggunakan media pembelajaran. Nilai psikomotor 

diarnbil dari nilai tugas mahasiswa baik tugas latihan di kampus maupun 

tugas rumah. Penentuan nilai akhir dilakukan dengan mencari rata-rata nilai 

yaitu 40% nilai ujian dan 60% nilai tugas. 

Ditinjau dari peningkatan nilai mahasiswa dari sebelum dan sesuadah 

penggunaan media CD Interaktif untuk masing-masing mahasiswa dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. Peningkatan hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah 
penggunaan media CD Interaktif. 



Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa secara umurn nilai 

mahasiswa meningkat. Secara klasikal te rjadi peningkatan nilai hasil 

belajar mahasiswa sebanyak 17,69% dari nilai sebelum dan sesudah 

penggunaan CD Interaktif. 

Sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan dapat dilihat 

kriteria nilai mahasiswa setelah penggunaan media CD Interaktif yaitu : 

Tabel 7. Hasil belajar mahasiswa setelah penggunaan media CD Interaktif 

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jurnlah 

mahasiswa dengan nilai di bawah 75 yaitu dari 74 % menjadi 26 % dan 

sebaliknya terjadi peningkatan nilai mahasiswa yang memperoleh nilai 75 

ke atas yaitu dari 26 % menjadi 74 %. Walaupun demikian, agar seluruh 

mahasiswa memperoleh nilai yang baik, sebaiknya dalarn pembelajaran 

No 

1 

2 

Sesudah Kriteria keberhasilan 

< dari 75 

> dari 75 

Jlh 

5 

14 

Porsentase 
("/.I 
26 

74 

Sebelum 
Jlh 

14 

5 

Porsentase 
(%I 
74 

26 
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selalu digunakan metode dan media yang lebih bervariasi dan dapat 

memaksimalkan hasil belajar mahasiswa. 

B. Pembahasan 

Pengembangan media CD Interaktif untuk mata kuliah Grading 

mahasiswa KK FT UNP terdiri atas beberapa tahap yaitu tahap define, design, 

develop. Dari analisis kurikulum yang dilakukan telah dihasilkan indikator- 

indikator yang hams dikuasai oleh mahasiswa untuk materi Konsep dasar 

grading dan Grade pola badan muka. Dalam materi ini mahasiswa dituntut 

mampu memahami konsep yang runut karena dari indikator-indikator yang 

dihasilkan merupakan konsep yang abstrak yang memerlukan analisa 

mahasiswa secara mendalam. Seperti yang disampaikan oleh Tennyson dan 

Cocchiarella (1986) dalam Santrock (2007: 353) bahwa salah satu aspek 

penting dalam pengajaran konsep adalah dengan mendefinisikan konsep 

tersebut secara jelas serta memberikan contoh yang nyata. Oleh karena itu, CD 

interaktif ini dirancang untuk mempermudah mahasiswa dalam mamahami 

dan menggambarkan konsep yang runut pada materi ini dalam proses 

pembelajaran. 

Hasil analisis mahasiswa yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

mahasiswa yang mengikuti kuliah Grading berumur 20-22 tahun. Menumt 

Santrock (2007: 54), pada umur 17-25 tahun, individu mampu memikirkan 

pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih 

abstrak, idealis dan logis. Oleh karena itu, materi dalam CD interaktif 
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dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan 

kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga memberikan 

kemudahan kepada mahasiswa dalam memahami konsep materi pembelajaran. 

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas dan indikator yang hams dicapai sangat 

tepat j ika dalam pembelajaran menggunakan CD interaktif. 

Hasil analisis media, terlihat bahwa belurn tersedianya media CD 

interaktif untuk materi pembelajaran Grading di pasaran. Menurut Arsyad 

(2006: 12-14) ciri media dalam pendidikan terdiri dari ciri fiksatif yaitu media 

yang digunakan dapat menyimpan informasi dalam waktu yang lama seperti 

fotografi, video tape, audio tape, disket komputer, dan film, ciri manipulatif 

yaitu media yang digunakan dapat dimanipulasi atau diedit, diputar mundur 

sesuai yang diinginkan seperti rekaman video, motion film dan ciri distributif 

yaitu media pembelajaran dapat diperbanyak dimanfaatkan oleh berbagai 

sekolah atau penyebaran media tersebut tidak terbatas hanya pada sekolah- 

sekolah tertentu sehingga diharapkan setiap sekolah memiliki konsep yang 

sama dalam pemahaman pembelajaran seperti rekaman video, disket komputer 

dan audio. Oleh karena itu, CD interaktif yang dirancang sesuai dengan syarat 

sebuah media sehingga bisa memberikan kemudahan kepada mahasiswa. 

1. Uji Validasi Media CD Interaktif 

Hasil validasi terhadap CD interaktif yang dihasilkan menunjukan 

hasil valid dengan revisi ringan. Beberapa aspek yang diamati dalam uji 

validitas media pembelajaran adalah materi, konstruksi dan bahasa. 

Sebagaimana menurut Ellizar (1 996: 1 19) menyatakan bahwa media yang 
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paling lengkap adalah media audio visual gerak, dimana tersedianya 

gambar, suara clan animasi. Media CD interaktif yang dihasilkan juga telah 

memenuhi kriteria sebuah media yang baik dari segi materi, konstruk, 

bahasa, suara teks, dan gambar sehingga lebih menarik dan tujuan 

pembelajaranpun tercapai. 

2. Uji Praktikalitas Media CD Interaktif 

Dari hasil uji praktikalitas yang diberikan pada mahasiswa 

menunjukan media ini praktis, baik dari segi kemudahan dalam 

penggunaan maupun kesesuaian dalam waktu dan ketertarikan pada 

media. Menurut praktisi media Augus Savara (2003:2), kelebihan CD 

interaktif antara lain: penggunanya bisa berinteraksi dengan program 

komputer, menambah pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah 

materi pelajaran yang disajikan dalarn CD interaktif. Selain itu, dalam 

penggunaan CD interaktif ini dapat membantu fhngsi guru/dosen sebagai 

fasilitator dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan mahasiswa dapat 

dengan mudah menggunakan media tanpa hams didampingi oleh dosen. 

3. Uji Efektifitas Media CD Interaktif 

Di tinjau dari efektifitas media CD Interaktif dapat dilihat bahwa 

penggunaan CD Interaktif dapat membantu mahasiswa memahami 

konsep-konsep yang disampaikan sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa. Namun agar lebih efektifnya penggunaan media tidak 

terlepas dari peran dosen dalam memotivasi mahasiswa agar 
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memanfaatkan media terutama untuk pembelajaran mandiriherkelompok 

di luar kegiatan tatap muka di kelas. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Mengingat keterbatasan waktu dan fasilitas dalarn penelitian ini maka 

materi yang dikembangkan baru untuk dua materi yaitu Konsep dasar Grading 

dan Grade Pola Muka. Untuk media pembelajaran Grading yang lebih lengkap 

sebaiknya dilanjutkan dengan materi lainnya yang mendukung pemaharnan 

mahasiswa dalarn pembelajaran Grading. 



BAB VI 

SIMPULAN DAN S A W  

A. Simpulan Tentang Produk 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan media CD Interaktif yang 

telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Validitas media CD Interaktif yang dinilai oleh validator dengan tiga 

kriteria yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis dengan 

rata-rata 93 % dengan kategori sangat valid. Berdasarkan uji validitas, 

maka media CD Interaktif Grading ini telah valid dan dapat digunakan. 

2. Praktikalitas media CD Interaktif oleh mahasiswa dinilai sangat praktis 

(94,58 %). Jadi media CD Interaktif mudah digunakan, menarik, jelas dan 

menimbulkan minat pada pembelajaran Grading. 

3. Efektivitas media CD Interaktif dapat dinilai sangat efektif dimana terjadi 

peningkatan hasil belajar mahasiswa sebanyak 17,69%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan media CD Interaktif dapat 

membantu memaksimalkan hasil belajar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 
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B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut. 

1. Pemanfaatan 

Hasil penelitian pengembangan ini telah menghasilkan media 

CD Interatif yang memiliki kevalidan, kepraktisan dan keefektifan 

sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran yang 

membantu mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran Grading. Untuk 

masa mendatang dirasakan perlu adanya variasi media pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada mata 

kuliah Grading. 

Bagi mahasiswa program studi Tata Busana khususnya yang 

sedang mengikuti mata kuliah Grading diharapkan agar memanfaatkan 

media CD Interaktif sebagai media pembelajaran mandiri sehingga 

lebih mudah memahami konsep-konsep pada mata kuliah Grading 

yang menjadi dasar pada materi selanjutnya. 

2. Diseminasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian dapat 

dikemukakan saran sebagi berikut: 

a. Penggunaan CD Interaktif dapat dimanfaatkan dalarn pembelajaran 

dikelas dan pembelajaran mandiri mahasiswa di rumah. Agar lebih 

efektif sebaiknya sebelum CD Interaktif digunakan, dosen mencek 

ketersedian sarana prasarana pendukung yang ada dikelas seperti 

laptop, LCD, screen, dan lain-lain. 
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b. Bagi mahasiswa KK FT UNP khususnya mahasiswa tata busana 

agar dapat lebih aktif dalam mengernbangkan ilmu sehingga dapat 

menjadi mahasiswa yang lebih berkualitas dan memperoleh hasil 

belajar yang lebih memuaskan. 

3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Media CD Interaktif mata kuliah Grading yang dikembangkan, 

sebaiknya dikembangkan 1 dengan menggali keluasan dan 

kedalaman materi serta dirancang seinteraktif mungkin, baik interaktif 

dalam proses penyajian materi maupun interaktif pada bagian 

evaluasinya. 
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L 

a. Dapat menjelaskan 

Tanggal Terbit 

01 - 01 - 2012 

Nornor Revisi 
1 

)etensi Utama (KU) : Mahasiswa dapat mengerjakan grade pada pola pakaian secara manual 
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industri garment 
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Halarnan 

b. Dapat menjelaskan 
pengembangan badan 

EVALUASl MATERI SUB KOMPETENSI 

berdasarkan bentuk 
tubuh wanita dan 
ukuran badan 

c. Dapat membuat pola 

ESTIMASI 
WAKTU 

PENGALAMAN 
BELAJAR 

baku sesuai dengan 
ukuran yang 
ditetapkan 

grading 
a. Pengertian grading I Tugas llatihan I 2x50 menit 
b. Pengembangan badan 2x I00 menit 

I berdasarkibentuk tubuh wanita I I 
c. Tipe bentuk tubuh wanita dan 

ukuran badan 
d. Membuat pola baku sesuai 

ukuran yang ditetapkan 

SUMBER 
KEPUSTAKAAN 
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7 
B2,3 
D27 

B4 
D47 
D27 

B5 
D47 
D27 

5 
Tugas Aatihan 

Tugas Ilatihan 

Tugas Aatihan 

4 
a. Grade 1" pada pola badan 

belakang 
b.Grade 1 % " pada pola badan 

belakang 
c. Grade 2" pada pola badan 

belakang 

a. Grade I" pada lipit koup sisi dan 
pinggang 

b. Grade 1 % " pada lipit koup sisi 
dan pinggang 

c. Grade 2" pada lipit koup sisi dan 
pinggang 

a. Grade 1" pada pola badan depan 
dengan lipit koup pada bahu dan 
pinggang 

b. Grade 1 % " pada pola badan 
depan dengan lipit koup pada 
bahu dan pinggang 

c. Grade 2" pada pola badan depan 
dengan lipit koup pada bahu dan 
pinggang 

1 
2 

3 

4 

6 
2x50 menit 
2x1 00 menit 

1x50 menit 
1 X I  00 menit 

1x50 menit 

1 xl 00 menit 

2 
a. Dapat menjelaskan 

grade I", 1 % ", dan 2 
" pada pola badan 
belakang 

b. Dapat mengerjakan 
grade I", 1 % ", dan 2 " 
pada pola badan 
belakang dengan 
toleransi 1 mm 

a. Dapat menjelaskan 
grade I", 1 '/z ", dan 2 
" pada pola badan 
depan dengan lipit 
koup pada sisi dan 
pinggang 

b. Dapat mengerjakan 
grade 1 ", 1 '/z ", dan 2 
" pada pola badan 
depan dengan lipit 
koup pada sisi dan 
pinggang dengan 
toleransi 1 mm 

a. Dapat menjelaskan 
grade I", 1 '/z ", dan 2 " 
pada pola badan depan 
dengan lipit koup pada 
bahu dan pinggang 

b. Dapat mengerjakan 
grade 1 ", 1 % ", dan 2 " 
pada pola badan depan 
dengan lipit koup pada 
bahu dan pinggang 

3 
Grade pola dasar 
bagian belakang 

Grade pola dasar 
badan bagian depan 
dengan lipit koup 
pada sisi dan 
pinggang 

Grade pola dasar 
badan bagian depan 
dengan lipit koup 
pada bahu dan 
pinggang 



4 
a. Grade 1" pada pola lengan 

pendek 
b.Grade 1 !4 " pada pola lengan 

pendek 
c. Grade 2" pada pola lengan pendek 

a. Grade 1" pada pola lengan 
panjang dengan 1 lipit koup pada 
siku 

b.Grade I K " pada pola lengan 
panjang dengan 1 lipit koup pada 
siku 

c. Grade 2" pada pola lengan 
panjang dengan 1 lipit koup pada 
siku 

a. Grade 1" pada pola lengan 
panjang dengan 3 lipit koup dan 
manset 

b. Grade 1 !4 " pada pola lengan 
panjang dengan 3 lipit koup dan 
manset 

c. Grade 2" pada pola lengan 
panjang dengan 3 lipit koup dan 
manset 

1 
5 

6 

7 

7 
B11 

B8,9 

B10 

5 
Tugas Aatihan 

Tugas Aatihan 

Tugas Aatihan 

6 
1x50 rnenit 
1x100 menit 

1x50 rnenit 
1x1 00 menit 

1x50 rnenit 
1 x 100 menit 

2 
a. Dapat menjelaskan 

grade 1 ", 1 K ", dan 2 
" pada pola lengan 
pendek 

b. Dapat rnengerjakan 
grade 1 ", 1 % ", dan 2 " 
pada pola lengan 
pendek dengan 
toleransi 1 rnrn 

a. Dapat menjelaskan 
grade I", 1 K ", dan 2 
" pada pola lengan 
panjang dengan satu 
lipit koup pada siku 

b. Dapat mengerjakan 
grade I", 1 % ", dan 2"  
pada pola lengan 
panj ang dengan satu 
lipit koup pada siku 
dengan toleransi 1 mm 

a. Dapat menjelaskan 
grade I ", 1 '/z ", dan 2 
" pada pola lengan 
panjang dengan tiga 
lipit koup dan rnanset 

b. Dapat mengerjakan 
grade l", 1 % ", dan 2 "  
pada pola lengan 
panjang dengan tiga 
lipit koup dan manset 
dengan toleransi 1 mm 

3 
Grade lengan 
pendek 

Grade pola lengan 
panjang dengan satu 
lipit koup pada siku 

Grade pola lengan 
panjang dengan 3 
lipit koup dan 
manset 
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1 
8 

10 

4 
a. Grade 1" pada 3 model rok 
b. Grade 1 !4 " pada 3 model rok 
c. Grade 2" pada 3 model rok 

Blus dengan grade I", 1 % ", dan 2 " 

2 
a. Dapat menjelaskan 

grade 1 ", 1 % ", dan 2 
" pada pola rok 3 
model rok yang sudah 
ditetapkan 

b. Dapat mengerjakan 
grade 1 ", 1 % ", dan 2 " 
pada pola rok 3 model 
rok yang sudah 
ditetapkan dengan 
toleransi 1 mm 

a. Mahasiswa dapat 
memproduksi pola 
dengan lima tingkatan 
ukuran sesuai dengan 
model dan ukuran 
tubuh. 

3 
Grade pola rok 

Grade model blus 

7 
B8 
B9 

5 
Tugas Aatihan 

Tugas Aatihan 

6 
3x50 menit 
3x1 00 menit 

2x50 menit 
2x100 menit 



SILABUS 

FAKULTAS TEKNIK 
UNP 

S O P  

B. Informasi Umum 

Mata Kuliah : Grading 

Program Studi : D3 Tata Busana 

KodeIBobotlSeksi : KKE 0831 3 SKSI 13899 

Hari Pertemuan : Rabu 

Jam : 13.20-18.00 WIB 

Dosen : 1. Dra. Haswita Syafii, M.Pd 

2. Weni Nelmira, S.Pd 

Ruangan : E R 6  

C. Deskripsi Mata Kuliah 

Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik grading secara 

manual pada pola pakaian dengan ukuran standar yang telah ditentukan dan 

secara terintegrasi memberi wawasan benvirausaha terutama dalam usaha 

rumah tangga, konfeksi dan industri garment. 

PROSEDUR 
PELAKSANAAN PERKULIAHAN TEORl 

D. Tujuan Mata Kuliah 

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerjakan 

grade pola pakaian dengan manual dan komputer. 

E. Prasyarat 

Sudah mengikuti dan lulus mata kuliah Konstruksi Pola Busana 

Nornor Dokurnen 
F. l  - PPK - 01 

Nornor Revisi 
1 

Halarnan 

Tanggal Terbit 

01 - 01 - 2012 

FORMAT 
MUTU 

Ditetapkan oleh Dekan FT UNP 

Drs. Ganefri, M.Pd, Ph.D 
NIP: 19631217 198903 1003 



F. Tugas dan Latihan 

Membuat grade pola pakaian dengan berbagai ukuran bentuk tubuh yang 

meliputi : 

- Membuat grade pola badan belakang 

- Membuat grade pola badan muka 

- Membuat grade pola lengan 

- Membuat grade pola rok. 

G. Garis-Garis Besar Materi perkuliahan 

- Konsep dasar grading 

- Grade pola dasar badan belakang 

- Grade pola badan muka dengan kup pada sisi dan pinggang 

- Grade pola badan muka dengan kup pada bahu dan pinggang 

- Grade pola lengan pendek 

- Grade pola lengan panjang 

- Grade pola rok 

H. Referensi 

A. Prince Jeane and Zarrnkoff. (1974). Grading Technique For Modern 

Design. New York : Fairchild Publication 

B. Rohr, M. (1980) Grading Women's and Misses Garment Design 

C. Kisrhon, Jo. (1984). Simplicity Fitting Book. New York : Simplicity 

Pattern co. Inc 

D. Rohr. M. (1981). Pattern Drafting and Grading. Balfimore : Rohr. Pub. Co 

E. Taylor, P and Shoben (1993). Grading for the Fashion Industri. London : 

Stanley Tharnis Ltd. 

I. Evaluasi 

A. Tertulis : Mid semester : 20% 

Ujian Semester : 30% 

B. Tugas dan latihan : 40 % 

C. Partisipasi dan kehadiran : 10% 



J. Program Perkuliahan 

I Pertemuan I Pokok Bahasan 

berdasarkan bentuk tubuh 
3. Macam-macam tipe dan bentuk 

tubuh wanita 
4. Membuat pola baku sesuai dengan 

Daftar Bacaan 

Konsep Dasar grading 
1. Pengertian grading 
2. Pengembangan badan wanita 

ukuran tubuh 

A3 
B83 
C7,8 

Grade pola dasar badan belakang 
1. ~ e i ~ ~ a m b a r k a n  grade 1 inchi pada 

pola dasar belakang 
2. Menggambarkan grade 1 % inchi 

pada pola dasar belakang 
3.  Menggambarkan grade 2 inchi pada 

~ o l a  dasar belakane 
Grade pola dasar badan muka dengan 

koup pada sisi dan pinggang 
1. Menggambarkan grade 1 inchi pada 

pola muka dengan koup pada sisi 
dan pinggang 

2. Menggambarkan grade 1 % inchi 
pada pola muka dengan koup pada 
sisi dan pinggang 

3. Menggambarkan grade 2 inchi pada 
pola muka dengan koup pada sisi 
dan pinggang 

Grade pola dasar badan muka dengan 
koup pada bahu dan pinggang 
1. Menggambarkan grade 1 inchi pada 

pola muka dengan koup pada bahu 
dan pinggang 

2. Menggambarkan grade 1 '/z inchi 
pada pola muka dengan koup pada 
bahu dan pinggang 

3. Menggambarkan grade 2 inchi pada 
pola muka dengan koup pada bahu 

- 
7 
5 

Grade pola lengan pendek 
1. Menggambarkan grade 1 inchi pada 

pola lengan pendek 
2. Menggarnbarkan grade 1 % inchi 

pada lengan pendek 

B11 



8 

9 

10 
1 1  

12-13 

14 

15 

16 

3. Menggambarkan grade 2 inchi pada 
pola lengan pendek 

Grade pola lengan 314 
4. Menggambarkan grade 1 inchi pada 

pola lengan 3/4 
5. Menggambarkan grade 1 % inchi 

pada lengan 314 
6. Menggambarkan grade 2 inchi pada 

pola lengan ?4 
Grade pola lengan panjang 
1 .  Menggambarkan grade 1 inchi pada 

pola lengan panjang 
2. Menggambarkan grade 1 % inchi 

pada lengan panjang 
3. Menggambarkan grade 2 inchi pada 

pola lengan panjang 
Ujian Mid Semester 
Grade pola iengan panjang dengan 3 
lipit koup pada siku 
1. Menggambarkan grade 1 inchi pada 

pola lengan panjang dengan 3 lipit 
koup pada siku 

2. Menggambarkan grade 1 '/z inchi 
pada lengan panjang dengan 3 lipit 
koup pada siku 

3. Menggambarkan grade 2 inchi pada 
pola lengan panjang dengan 3 lipit 
koup pada siku 

Grade pola 2 buah model rok (rok suai 
dan rok dengan saku) 
1. Grade 1" 
2. Grade 1 % "  
3. Grade 2 " 
Grade pola rok lingkar 
1 .  Grade 1" 
2. Grade 1 '/z " 
3. Grade 2 " 
Grade pola 2 model blus 
1 .  Grade 1" 
2. Grade 1 % " 
3. Grade 2 " 
Ujian Semester 

B8,9 

- 
B10 

B 18,19 

B18,19 

B24 

- 



LEMBARAN ANGKET 

VALIDASI MEDIA CD INTERAKTIF MATA KULIAH GRADING 

A. Pengantar 

Angket ini disarnpaikan kepada BapakJIbu sebagai pakarlahli bidang 

Tata Busana khususnya mata kuliah grading dan pendesainan media 

pembelajaran, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan tentang kelayakan 

CD Interaktif yang dibutuhkan sebagai data penelitian peneliti tentang 

pengembangan media pembelajaran CD interaktif mata kuliah Grading. 

Penulis sangat mengharapkan bantuan BapaMIbu berupa pendapatfmasukan 

dalam bentuk pengisian angket yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, atas 

bantuan BapaklIbu saya ucapkan terima kasih. 

B. Petunjuk Pengisian 

Pilihlah alternati f j awaban yang sesuai dengan pendapat BapakAbu 

pada angket sebagaimana terlarnpir dengan cara memberi tanda pada kolom 

yang tersedia. Alternatif jawaban yang tersedia adalah : 

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = sangat baik 



C. Angket untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran CD interaktif 

I I a. Mengacu pada kurikulum PKK I 1 1 1  

I No I Kriteria Media 

b. Kegiatan mendukung pemaharnan konsep 

Penilaian 

I I c. Kegiatan dikaitkan dengan kehidupan nyata I I l l  I mahasiswa dan teknologi I 1 1 1  
I I I I I I d. Memperhatikan adanya perbedaan individu 
I I I I I I e. Menuntut mahasiswa belajar dan beke j a  mandiri I 
I I I I I 

2 / Syarat Konstruksi 
I I I I I I a. Merniliki tujuan belajar yang jelas 
I I I I I I b. Membuat pokok materi dan rinciannya 

c. Menggunakan kalimat yang sederhana, jelas dan 

mudah dipahami 
I 

d. Memiliki tata urutan materi yang sesuai dengan 

tingkatan kemampuan mahasiswa 

e. Memiliki petujuk untuk mahasiswa mengenai 

I I topik yang dibahas, pengarahan umum (prosedur 

I I kegiatan ) dan waktu yang tersedia untuk 

I I mengerjakannya 
I 

( f. Mempunyai identitas (judul materi) 
1 / g. Mendorong mahasiswa belajar atau beke rja 

secara aktif 

h. Dapat menanggapi respon yang diberikan 

mahasiswa 

i. Menyediakan fasilitas dimana mahasiswa dapat 

melatih kemampuan dalam penguasaan materi 

dengan menjawab soal-soal yang telah 

disediakan 



Keterangan skala penilaian : 

1 = kurang 2 = cukup 3 = baik 4 = sangat baik 

Saran umum dan saran perbaikan : 

3 

Padang, .................................. 

Penilai 

j . Bisa digunakan untuk tipe pembelajaran 

keterampilan 

Syarat Teknis 

a. Tulisan menggunakan huruf yang sesuai 

b. Penampilan warna yang menarik 

c. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang benar 

d. Suara yang jelas 

e. Gambar animasi yang jelas dan menarik 



ANGKET KETERPAKAIAN MEDIA CD INTERAKTIF DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN OLEH MAHASISWA 

Nama Mahasiswa 

Nama Institusi : Jurusan KK FT UNP 

Mata Kuliah : Grading 

Bahan kajian : Konsep Dasar Grading dan Grade Pola Badan Depan 

Petunjuk : 

Berikan tanda cek (4) pada kolom yang sesuai dengan pendapat saudara dan 
tuliskan komentar dan saran saudara pada tempat yang telah disediakan. 

N 
o 
1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Pernyataan 

Saya merasa senang dan tertarik belajar grading dengan 
menggunakan media interaktif 
Saya memperhatikan, mendengar dengan serius pada 
materi konsep dasar grading dan grade pola badan depan 
dengan media interaktif 
Pembelajaran konsep dasar grading dan grade pola 
badan depan dengan media interaktif lebih mudah 
dipahami dengan menggunakan media interaktif 
Saya menjadi lebih cepat mengerti dan paham terhadap 
materi konsep dasar grading dan grade pola badan depan 
dengan media interaktif 
Ilustrasi atau gambar dalam media interaktif mudah 
dipahami dan memperjelas materi konsep dasar grading 
dan grade pola badan depan dengan media interaktif 
Saya merasa pembelajaran pada materi konsep dasar 
grading dan grade pola badan depan sesuai diajarkan 
menggunakan media interaktif 
Saya merasa kesulitan mengoperasikan tombol-tomb01 
yang ada pada CD interaktif 
Waktu yang tersedia tidak ada untuk penggunaan media 
interaktif dalam mengulang pembelajaran di rumah 
Saya mendapat pengetahuan yang lebih luas dan 
mampu menyimpulkan pembelajaran setelah 
menggunakan media interaktif 
Saya berrninat untuk mengikuti pembelajaran grading 
seperti pada pembelajaran lainnya 

Alternatif 
Ya 

Jawaban 
Tidak 



Komentar dan Saran : 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
.......................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
.................. 

Padang, Oktober 20 12 
Penilai 
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Musik instrumen 
Sound : 
Penjelasan menu utama 
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Sound : 
Penjelasan tentang media CD 
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Sound : 
Penjelasan petunjuk menjalankan CD 
interaktif 
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Musik instrumen 
Sound : 
Penjelasan tentang menu pilihan 
materi yang akan dipilih yaitu materi 
konsep dasar grading dan materi 
grade pola badan muka 

Musi k instrumen 
Sound : 
Halaman awal materi grade pola 
badan muka 

Musik istrumen 
Sound : 
Penjelasan tentang sasaran belajar 
yang akan dicapai dalam 
pembelajaran. 
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