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Lampiran 01. Instrumen Uji Produk 

No Indikator Kriteria Penilaian Skor 

5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian desain 

busana fantasi 

dengan sumber ide 

fenomena El Nino 

dan kreativitas 

dalam mendesain 

busana fantasi. 

1. Desain atau rancangan 

busana yang 

diciptakan sesuai 

dengan ciri khusus 

yang sudah dipilih 

mengacu pada sumber 

ide fenomena El Nino 

(kekeringan). 

     

  2. Desain atau rancangan 

yang diciptakan 

berbeda dengan yang 

lain (yang sudah ada 

sebelumnya) mengacu 

pada sumber ide 

fenomena El Nino. 

     

2 Hasil jadi busana 

fantasi dengan 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

1. Busana yang 

diciptakan sesuai 

dengan karakteristik 

busana fantasi. 

     

  2. Busana yang 

diciptakan sesuai 

dengan ciri khusus 

yang sudah dipilih 

mengacu pada sumber 

ide fenomena El Nino. 

 

     

  3. Busana yang 

diciptakan berbeda 

dengan yang lain 

(yang sudah ada 

sebelumnya) yang 

mengacu pada sumber 

ide fenomena El Nino. 

 

     

3 Tekstur dan warna 

bahan busana 

fantasi sesuai atau 

mendukung 

1. Mengaplikasikan 

bahan (tekstur dan 

warna) sesuai atau 

mendukung karakter 

dan ciri khusus 
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No Indikator Kriteria Penilaian Skor 

5 4 3 2 1 

karakteristik dari 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

sumber ide fenomena 

El Nino. 

4 Kesesuaian teknik 

jahit dengan 

karakteristik 

busana fantasi 

degan sumber ide 

fenomena El Nino. 

1. Mengaplikasikan 

teknik jahit yang tepat 

di dalam pembuatan 

busana fantasi sesuai 

dengan karakteristik 

model (desain busana) 

     

5 Aksesoris 

mendukung 

tampilan busana 

fantasi dengan 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

1. Mengaplikasikan 

aksesoris mendukung 

tampilan busana 

fantasi dengan sumber 

ide fenomena El Nino. 
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Lampiran 02. Kriteria Penilaian dan Tolak Ukur 

No  Komponen Penilaian Kriteria  Skor  

1 Desain atau rancangan 

busana yang diciptakan 

sesuai dengan ciri khusus 

yang sudah dipilih 

mengacu pada sumber ide 

fenomena El Nino 

(kekeringan). 

a. Menggunakan warna 

kuning, cokelat dan 

emas. 

b. Terdapat kerutan 

yang disusun 

bergelombang 

menyerupai tanah 

kering gurun pasir. 

c. Terdapat motif tanah 

retak. 

d. Menggunakan 

ornamen ranting 

kering. 

5 = Sangat baik  

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

4 = Baik  

(Salah satu kriteria 

tidak terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tidak 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tidak 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteria 

tidak terpenuhi) 

2 Desain atau rancangan 

busana yang diciptakan 

berbeda dengan yang lain 

(yang sudah ada 

sebelumnya) mengacu 

pada sumber ide fenomena 

El Nino. 

a. Desain produk yang 

inovatif (baru, unik, 

dan berbeda dengan 

yang sudah ada 

sebelumnya). 

b. Desain produk yang 

mudah dimengerti. 

c. Desain produk yang 

estetika (keindahan 

dari makna yang 

terkandung dari 

sumber ide fenomena 

El Nino. 

d. Desain ide produk 

yang orisinil. 

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

4 = Baik 

(Salah satu kriteria 

tidak terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tidak 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga Kriteria 

tidak terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteria 

tidak terpenuhi) 

3 Busana yang diciptakan 

sesuai dengan karakteristik 

busana fantasi. 

a. Bentuk busana yang 

rumit. 

b. Ukuran busana 

secara keseluruhan 

yang cukup besar. 

c. Penggunaan hiasan 

dan ornamen yang 

tidak terbatas. 

d. Menampilkan 

keterampilan seorang 

desainer. 

5 = Sangat baik  

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

4 = Baik 

(Salah satu kriteria 

tidak terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tidak 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tidak 

terpenuhi) 
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No  Komponen Penilaian Kriteria  Skor  

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteria 

tidak terpenuhi) 

4 Busana yang diciptakan 

sesuai dengan ciri khusus 

yang sudah dipilih 

mengacu pada sumber ide 

fenomena El Nino. 

a. Menggunakan warna 

kuning, cokelat, dan 

emas. 

b. Terdapat kerutan 

yang di susun 

bergelombang 

menyerupai tanah 

kering gurun pasir. 

c. Terdapat motif tanah 

retak. 

d. Mengguanakan 

ornamen ranting 

kering. 

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpunuhi) 

4 = Baik 

(Salah satu kriteria 

tidak terpenuhi) 

3 = Cukup Baik  

(Dua kriteria tidak 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tidak 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteria 

tidak terpenuhi) 

5 Busana yang diciptakan 

berbeda dengan yang lain 

(yang sudah ada 

sebelumnya) yang 

mengacu pada sumber ide 

fenomena El Nino. 

a. Desain 1 

menggunakan ekor 

dengan model yang 

menarik yaitu 

menggunakan pola 

lingkaran dengan 

hiasan tile yang 

dikerut dengan 

kombinasi dua warna 

dan disusun 

bergelombang 

menyerupai tanah di 

gurun pasir. 

b. Desain 2 

menggunakan ekor 

dengan model yang 

menarik yaitu 

menggunakan pola 

lingkaran dengan 

modifikasi ukuran 

pada bagian depan 

dengan hiasan 

kerutan tile pada 

sekeliling bawah 

serta dipenuhi 

dengan ornamen 

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

4 = Baik 

(Salah satu kriteria 

tidak terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tidak 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tidak 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteria 

tidak terpenuhi) 
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No  Komponen Penilaian Kriteria  Skor  

ranting kering. 

c. Desain 1 

menggunakan model 

lengan yang terpisah 

dengan bagian badan 

menggunakan pola 

lingkaran penuh 

yang dikerut dan 

bersusun dua 

tingkatan. 

d. Desain 2 

menggunakan model 

lengan yang terpisah 

dengan bagian badan 

menggunakan bentuk 

lengan balon. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengaplikasikan bahan 

(tekstur dan warna) sesuai 

atau mendukung karakter 

dan ciri khusus sumber ide 

fenomena El Nino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menggunakan kain 

berwarna putih 

dengan tenunan 

yang rapat untuk 

bagian rok yang di 

air brush. 

b. Menggunakan bahan 

tile dengan 

perpaduan 2 warna 

untuk menghasilkan 

gradasi warna. 

c. Ornamen ranting dari 

kawat yang kaku. 

d. Kain organza yang 

berkilau dan tembus 

terang.  

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

4 = Baik 

(Salah satu kriteria 

tidak terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tidak 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tidak 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteria 

tidak terpenuhi) 

7 Mengaplikasikan teknik 

jahit yang tepat di dalam 

pembuatan busana fantasi 

sesuai dengan karakteristik 

model (desain busana). 

a. Teknik jahit bustier 

menggunakan teknik 

adi busana. 

b. Teknik jahit bagian 

rok, lengan dan ekor 

sesuai dengan teknik 

adi busana. 

c. Teknik penyelesaian 

aplikasi dan ornamen 

sesuai dengan teknik 

adi busana. 

d. Secara keseluruhan 

mampu 

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

4 = Baik 

(Salah satu kriteria 

tidak terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tidak 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tidak 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 



119 
 

  

No  Komponen Penilaian Kriteria  Skor  

mengaplikasikan 

teknik jahit yang 

tepat di dalam 

pembuatan busana 

fantasi. 

baik 

(Semua kriteria 

tidak terpenuhi) 

8 Mengaplikasikan aksesoris 

mendukung tampilan 

busana fantasi dengan 

sumber ide fenomena El 

Nino. 

a. Menggunakan hiasan 

kepala atau mahkota 

berbentuk ranting 

pohon kering. 

b. Menggunakan 

kalung berbentuk 

ranting pohon 

kering. 

c. Menggunakan sepatu 

(high heels) dengan 

warna dan motif 

tanah retak yang 

sesuai dengan 

sumber ide. 

d. Menggunakan tali 

sepatu berwarna 

cokelat tua yang 

merambar sampai 

bagian betis yang 

menyerupai ranting 

kering. 

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

4 = Baik 

(Salah satu kriteria 

tiidak terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tidak 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tidak 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteria 

tidak terpenuhi) 
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Lampiran 03. Surat Keterangan Pengambilan Data 
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Lampiran 04. Surat Keterangan Peminjaman Ruangan dan LCD 
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 Lampiran 05. Uji Validitas Instrumen ahli I 

KUISIONER INSTRUMEN BUSANA FANTASI DENGAN  

SUMBER IDE FENOMENA EL NINO 

Identitas : 

 Nama Penguji  : Putu Agus Mayuni S.Pd.,M.Si 

 NIP   : 19710828 199703 2 001 

 

 Jabatan   : Dosen 

 Hari/Tanggal  : Sabtu, 4 April 2020 

 

Petunjuk : 

1. Instrument ini terdapat kriteria penilaian sebanyak 8 kriteria penilaian. 

Pertimbangkanlah setiap pernyataan dalam kaitannya dengan 

pengembangan busana fantasi dengan sumber ide fenomena El Nino 

2. Berilah tanda check (  ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu untuk setiap pernyataan yang diberikan. 

3. Komentar dan saran secara umum disediakan pada akhir komponen 

kuisioner. 

 

No Indikator Kriteria Penilaian Relevan Tidak  

Relevan 

Ket 

1 Kesesuaian 

desain busana 

fantasi 

dengan 

sumber ide 

fenomena El 

Nino dan 

1. Desain atau 

rancangan busana 

yang diciptakan 

sesuai dengan ciri 

khusus yang sudah 

dipilih mengacu 

pada sumber ide 

fenomena El Nino 
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No Indikator Kriteria Penilaian Relevan Tidak  

Relevan 

Ket 

kreativitas 

dalam 

mendesain 

busana 

fantasi. 

(kekeringan).  

 

  2. Desain atau 

rancangan yang 

diciptakan berbeda 

dengan yang lain 

(yang sudah ada 

sebelumnya) 

mengacu pada 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Hasil jadi 

busana 

fantasi 

dengan 

sumber ide 

fenomena El 

Nino. 

1. Busana yang 

diciptakan sesuai 

dengan karakteristik 

busana fantasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Busana yang 

diciptakan sesuai 

dengan ciri khusus 

yang sudah dipilih 

mengacu pada 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Busana yang 

diciptakan berbeda 

dengan yang lain 

(yang sudah ada 

sebelumnya) yang 

mengacu pada 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

  

No Indikator Kriteria Penilaian Relevan Tidak  

Relevan 

Ket 

3 Tekstur dan 

warna bahan 

busana 

fantasi sesuai 

atau 

mendukung 

karakteristik 

dari sumber 

ide fenomena 

El Nino. 

 

1. Mengaplikasikan 

bahan (tekstur dan 

warna) sesuai atau 

mendukung karakter 

dan ciri khusus 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kesesuaian 

teknik jahit 

dengan 

karakteristik 

busana 

fantasi degan 

sumber ide 

fenomena El 

Nino. 

1. Mengaplikasikan 

teknik jahit yang 

tepat di dalam 

pembuatan busana 

fantasi sesuai 

dengan karakteristik 

model (desain 

busana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Aksesoris 

mendukung 

tampilan 

busana 

fantasi 

dengan 

sumber ide 

fenomena El 

Nino. 

1. Mengaplikasikan 

aksesoris 

mendukung 

tampilan busana 

fantasi dengan 

sumber ide 

fenomena El Nino. 
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Saran :  

Jadi mengacu ke sub variable adalah kualitas ….jadi indikatornya dibuat 2 saja 

yaitu 1. Kesesuai desain/rancangan 

         2. Kesesuian hasil jadi  

         3. Bahan dilihat dari tektur dan warna  

         4.Teknik jahit 

         5. aksesori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Penguji I 

 

 

Putu Agus Mayuni S.Pd.,M.Si 

NIP. 19710828 199703 2 001 
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Lampiran 06. Uji Validitas Instrumen Ahli II 

KUISIONER INSTRUMEN BUSANA FANTASI DENGAN  

SUMBER IDE FENOMENA EL NINO 

Identitas : 

 Nama Penguji  : Made Diah Angendari.S.Pd.,M.Pd 

 NIP   : 19740316 200604 2 001 

 

 Jabatan   : Dosen 

 Hari/Tanggal  : Sabtu, 4 April 2020 

 

Petunjuk : 

1. Instrument ini terdapat kriteria penilaian sebanyak 8 kriteria penilaian. 

Pertimbangkanlah setiap pernyataan dalam kaitannya dengan 

pengembangan busana fantasi dengan sumber ide fenomena El Nino 

2. Berilah tanda check (  ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu untuk setiap pernyataan yang diberikan. 

3. Komentar dan saran secara umum disediakan pada akhir komponen 

kuisioner. 

 

No Indikator Kriteria Penilaian Relevan Tidak  

Relevan 

Ket 

1 Kesesuaian 

desain busana 

fantasi 

dengan 

sumber ide 

fenomena El 

Nino dan 

1. Desain atau 

rancangan busana 

yang diciptakan 

sesuai dengan ciri 

khusus yang sudah 

dipilih mengacu 

pada sumber ide 

fenomena El Nino 
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No Indikator Kriteria Penilaian Relevan Tidak  

Relevan 

Ket 

kreativitas 

dalam 

mendesain 

busana 

fantasi. 

(kekeringan). 

  2. Desain atau 

rancangan yang 

diciptakan berbeda 

dengan yang lain 

(yang sudah ada 

sebelumnya) 

mengacu pada 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

 

 

 

 

 

  

2 Hasil jadi 

busana 

fantasi 

dengan 

sumber ide 

fenomena El 

Nino. 

1. Busana yang 

diciptakan sesuai 

dengan karakteristik 

busana fantasi. 

 

 

 

 

 

  

  2. Busana yang 

diciptakan sesuai 

dengan ciri khusus 

yang sudah dipilih 

mengacu pada 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

 

 

 

 

  

  3. Busana yang 

diciptakan berbeda 

dengan yang lain 

(yang sudah ada 

sebelumnya) yang 

mengacu pada 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

 

 

 

 

  

3 Tekstur dan 

warna bahan 

1. Mengaplikasikan 

bahan (tekstur dan 

warna) sesuai atau 
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No Indikator Kriteria Penilaian Relevan Tidak  

Relevan 

Ket 

busana 

fantasi sesuai 

atau 

mendukung 

karakteristik 

dari sumber 

ide fenomena 

El Nino. 

 

mendukung karakter 

dan ciri khusus 

sumber ide 

fenomena El Nino. 

 

 

 

 

4 Kesesuaian 

teknik jahit 

dengan 

karakteristik 

busana 

fantasi degan 

sumber ide 

fenomena El 

Nino. 

1. Mengaplikasikan 

teknik jahit yang 

tepat di dalam 

pembuatan busana 

fantasi sesuai 

dengan 

karakteristik model 

(desain busana) 

 

 

 

 

  

5 Aksesoris 

mendukung 

tampilan 

busana 

fantasi 

dengan 

sumber ide 

fenomena El 

Nino. 

1. Mengaplikasikan 

aksesoris 

mendukung 

tampilan busana 

fantasi dengan 

sumber ide 

fenomena El Nino. 
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Saran :  

Untuk indikator 3 no 1.  pemilihan bahan sebaikknya bahan utama saja dengan 

aksesorisnya bukan furingnnya,  sesuaikan juga dengan kajian teori tentang bahan 

busana fantasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Penguji II 

 

 

Made Diah Angendari.S.Pd.,M.Pd 

NIP. 19740316 200604 2 001 
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Lampiran 07. Hasil Uhi Produk Ahli I 
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Lampiran 08. Hasil Uji Produk Ahli II 
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Lampiran 09. Dokumentasi Pelaksanaan Uji Produk 
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Lampiran 10. Dokumentasi Hasil Pengembangan Busana Fantasi dengan Sumber 

Ide Fenomena El Nino 
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