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ABSTRAK 

Masalah pengabdian kepada masyarakat ini adalah : (1) Ibu-ibu 

Rumah Tangga dan Remaja Puteri di Sanggar Bunga Wellu P3P 

UNM belum  memiliki wawasan  pengetahuan tentang Pembuatan  

Busana Anak Perempuan dan Laki-laki Usia 5-12 tahun. (2) Ibu-

ibu Rumah Tangga dan Remaja Puteri di Sanggar Bunga Wellu 

P3P UNM  tidak mempunyai keterampil dalam Pembuatan  Busana 

Anak Perempuan dan Laki-laki Usia 5-12 tahun.  (3) Ibu-ibu 

Rumah Tangga dan Remaja Puteri di Sanggar Bunga Wellu P3P 

UNM belum  terampil  dalam Pembuatan  Busana Anak Perempuan  

dan Laki-laki Usia 5-12 tahun.  Tujuan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah : (1) Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteri di Sanggar Bunga Wellu P3P UNM memiliki wawasan  

pengetahuan  dalam  Pembuatan  Busana Anak Perempuan dan 

Laki-laki Usia 5-12 tahun.  (2)  Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteri di Sanggar Bunga Wellu P3P UNM dapat memiliki  

keterampilan  dan kreatifits dalam Pembuatan  Busana Anak 

Perempuan dan Laki-laki Usia 5-12 tahun.. (3) Ibu-ibu Rumah 

Tangga dan Remaja Puteri di Sanggar Bunga Wellu P3P UNM 

sudah  terampil membuat dan memodifikasi  Pembuatan  Busana 

Anak Perempuan dan Laki-laki Usia 5-12 tahun.  Khayalak sasaran  

Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja Puteri di Sanggar Bunga Wellu 

P3P UNM sebagai warga belajar. Metode yang digunakan dalam 

menyampaikan  materi adalah penyuluan berupa ceramah, tanya 

jawab, diskusi dan praktik. Hasil yang ingin dicapai adalah : (1) 

Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja Puteri di Sanggar Bunga Wellu 

P3P UNM sudah terampil dalam pembuatan  Pembuatan  Busana 

Anak Perempuan dan Laki-laki Usia 5-12 tahun.  (2) Ibu-ibu 

Rumah Tangga dan Remaja Puteri di Sanggar Bunga Wellu P3P 

UNM dan  sudah dapat kreatif dan  terampil dalam  Pembuatan  

Busana Anak sehingga   dapat dijadikan sebagai usaha untuk 

membantu ekonomi keluarga. 

Kata kunci : IbM kelompok ibu-ibu rumah tangga dan remaja 

putri, Busana anak, Sanggar Bunga Wellu UNM 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia hasil survei BKKBN 

menyatakan bahwa jumlah penduduk 

kaum perempuan populasinya jauh lebih 

besar dibanding kaum lelaki. Padahal 

sebagai generasi penerus bangsa kaum 

perempuan sebaiknya dibekali dan dibina 

menjadi manusia yang berkualitas 

melalui  pemberdayaan masyarakat, 

seperti Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), karangtaruna, Majelis 

Ta’lim, dan sebagainya. 

Bunga Wellu yang merupakan 

sebuah sanggar berdiri sejak tahun 2003 

yang berada dibawah naungan  Pusat 

Penelitian dan Pemberdayaan Perempuan 

atau disingkat P3P merupakan sebuah 
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wadah untuk dapat menyalurkan kegiatan 

berupa pelatihan, magang, kursus dan 

keterampilan pemberdayaan perempuan 

yang ditangani lansung oleh Universitas 

Negeri Makassar (UNM). Kegiatan 

pelatihan yang dilakukan dengan 

memberikan keterampilan menjahit, 

memasak/boga serta kecantikan. 

Dibawah naungan P3P sanggar ini 

dirintis dan didirikan oleh mantan ibu 

Rektor Prof. Dr. Hj. Rabihatun Idris, 

M.Si. sebagai ketua pertama selama  dua 

priode, selanjutnya  dilanjutkan oleh ibu 

Prof. Dr. Hj. Jamiah, M.Hum. dengan 

dua proide yang sama dan saat ini 

dipegang oleh ibu Dr. Lu’mu Taris, 

M.Pd. Selama Sanggar Bunga Wellu ini 

berdiri telah banyak yang dilakukan dan 

dihasilkan berupa barang dan jasa. 

Kegiatan yang paling sering dilakukan 

adalah magang untuk siswa kejuruan 

yang melakukan praktek kerja lapangan 

dari berbagai sekolah kejuruan yang ada 

di Sulawesi Selatan dan mahasiswa yang 

melakukan praktek industry,  prakery 

dibidang  jahit-menjahit, pembuatan  kue-

kue, acecories , garniture, souvenir untuk 

acara pengantin, seminar  dan melakukan 

kerjasama dengan beberapa istansi 

pemerintah. 

Disisi lain Sanggar Bunga Wellu 

juga memberikan peluang dan 

kesempatan kepada remaja-remaja puteri 

putus sekolah, kurang mampu tetapi ada 

kemauan untuk berusaha,  ibu-ibu rumah 

tangga yang tidak memiliki pendapatan 

tetapi ada kemauan untuk dibina, 

dibimbing, dilatih  dengan memberikan 

keterampilan, hal ini dikarenakan adanya 

kerjasama dan bantuan yang diberikan 

dari berbagai istansi  yang terkait  

lansung seperti DIKNAS, Pemberdayaan 

Perempuan, PAUDNI, PNPM Mandiri 

bahkan BANK DUNIA dan Pengabdian 

Masyarakat yang merupakan Tri Darma 

Perguruan Tinggi dari perguruan tinggi 

itu sendiri. 

  

Sejak Sanggar Bunga Wellu 

didirikan kegiatan pemberdayaan 

perempuan tidak pernah putus dan 

berhenti, kegiatan yang sifatnya berupa 

pelatihan, magang, kreatifitas  

keterampilan masih berjalan terus. Salah 

satu recana yang kami akan laksanakan 

pada pengabdian  masyarakat ini adalah 

memberikan pelatihan menjahit  dalam 

pembuatan busana anak kepada ibu-ibu 

rumah tangga dan beberapa remaja putri 

putus sekolah. 

 Hasil wawancara kami dengan 

ketua P3P Sanggar Bunga Wellu UNM  

ibu Dr. Lu’mu Taris, M.Pd  bahwa 

kegiatan pelatihan yang dilaksanakan 

berjalan rutin dan berkala hal ini 

disebabkan adanya penyantun dana dan 

kerjasama yang dilakukan dengan 

berbagai istansi pemerintah. Selanjutnya 

dikatakan bahwa peserta yang mengikuti 

kegiatan sebagian besar adalah remaja 

putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga 

yang tidak memiliki keahlian, 

keterampilan dan penghasilan sampingan 

atau tambahan. 

Latar  belakang  pendidikan yang 

rendah menjadi suatu fenomena sehingga 

mereka perlu diberdayakan dan 

dibimbing untuk mendapatkan 

keterampilan. Setelah kami survei 

lansung melakukan wawancara dan tanya 

jawab ternyata mereka merasakan 

manfaat pelatihan yang diberikan oleh 

para instruktur yang memang 

didatangkan lansung dari perguruan 

tinggi itu sendiri seperti dari Fakultas 

MIPA, Teknik dan Psikologi. 

Hasil wawancara yang kami 

lakukan  dengan beberapa ibu-ibu dan 

remaja puteri yang tergabung dalam 

pelatihan yang sementara berjalan di 

Sanggar Bunga Wellu,  bahwa apakah 

diantara ibu-ibu dan adik-adik remaja 

puteri pernah belajar dan diberikan 

pelatihan dan pembuatan busana anak? 

Jawaban diantara ibu-ibu dan remaja 

puteri tersebut mengatakan 

mendengarnya biasa tetapi belum 

mempelajarinya. 

Kemudian kami bertanya apakah 

ibu-ibu  dan remaja puteri pernah belajar 
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atau dibimbimng dan diajari diluar 

pelatihan yang diberikan dalam 

pembuatan buasan anak? Jawaban 

mereka dalam pembuatan busana anak 

belum, tetapi untuk busana remaja dan 

dewasa sudah pernah dan kami 

melakukan pertanyaan  kembali  apakah 

ibu-ibu dan remaja puteri bersedia 

apabila tim kami dari Universitas Negeri 

Makassar memberikan pelatihan dan 

bimbingan tentang pembutan busana 

anak? Diantara ibu-ibu dan remaja puteri 

menganggukan kepala merasa senang dan 

berterimakasih karena tim kami mau 

datang membantu membimbing, 

mengarahkan  dan mengajarkan 

pembuatan busana anak. 

Untuk itu keterampilan adalah 

konseptual, apresiasi dan kreatif 

produktif dalam menghasilkan suatu 

benda berupa bentuk kerajinan atau 

produk teknologi yang memberikan 

penekanan pada penciptaan benda-benda 

fungsional dari karya kerajinan, karya 

teknologi, seni sederhana yang 

bertumpuh pada keterampilan tangan. 

Menurut Saipul Muttaqin 2008 bahwa 

Bekal pengetahun dan keterampilan yang 

memadai untuk dapat dimanfaatkan, 

dikembangkan dan dijadikan kegiatan 

yang bermanfaat untuk diri sendiri dan 

untuk orang lain adalah sesuatu yang 

dibutuhkan bagi setiap perempuan, untuk 

itu selaku pendidik yang memiliki 

keahlian dituntut untuk lebih sering 

meningkatkan keterampilan menciptakan 

usaha, kemudian bias diterima 

dimasyarakat bernilai ekonomis sehingga 

dapat membantu pemerintah dalam usaha 

program mengetaskan kemiskinan dan 

terselengaranya pemberdayaan 

masyarakat dalam usaha memperluas 

kesempatan belajar, bekerja dan berusaha 

pada warga masyarakat yang 

berpendidikan dan berpenghasilan 

rendah. 

Di Sanggar Bunga Wellu yang ikut 

pada iptek bagi masyarakat (IbM) 

merupakan ibu-ibu rumah tangga yang 

tidak memiliki penghasilan dan remaja 

puteri yang berpendidikan rendah. 

Pelatihan ini bertujuan untuk menambah 

wawasan pengetahuan dan keterampilan. 

Adapun rencana kegiatan yang 

dilaksanakan berupa pelatihan Pembuatan 

Busana Anak. 

Berdasarkan identifikasi yang telah 

diuraikan diatas, yang menjadi 

permasalahan berikut: 

a. Ibu-ibu rumah tangga dan remaja 

puteri tidak memiliki wawasan atau 

pengetahuan tentang Pembuatan 

Busana Anak. 

b. Ibu-ibu rumah tangga dan remaja 

puteri tidak mempunyai keterampilan 

tentang mengambil ukuran tubuh 

dalam Pembuatan Busana Anak. 

c. Ibu-ibu rumah tangga dan remaja 

puteri tidak mempunyai keterampilan 

tentang pembuatan pola dasar busana 

anak. 

d. Ibu-ibu rumah tangga dan remaja 

puteri tidak terampil dalam memecah 

pola dalam membuat pola berbagai 

model busana anak. 

e. Ibu-ibu rumah tangga dan remaja 

puteri belum mengetahui bahan yang 

tepat untuk membuat berbagai model 

busana anak. 

f. Masih terbatasnya pengajar yang dapat 

memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dalam hal pembuatan 

pola busana anak. 

METODE  

Diera globalisasi ini seiring 

perkembangan modernisasi,  kesenjangan 

social, ekonomi menyebabkan akses 

terhadap pengetahuan dan keterampilan 

terbatas, yang akhirnya menimbulkan 

terjadinya: rasa kurang percaya diri, 

kebodohan, kemiskinan, pengangguran. 

Hal ini menyebabkan makin dalamnya 

jurang pemisah antara kelompok 

masyarakat golongan menengah atas   

dengan kelompok masyarakat bawah   

atau yang miskin, sehingga jumlah 

pengangguran makin meningkat. 
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Salah satu alternatif  pemecahan 

masalah untuk meningkatkan 

pengetahuan  dan keterampilan usaha 

produktif  ialah dengan mengadakan 

Kegiatan IbM berupa pelatiahan 

Pembuatan Busana Anak di Sanggar 

Bunga Wellu P3P UNM Makassar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut 

di atas, maka sebagai salah seorang 

tenaga  edukasi  pada Jurusan PKK FT 

Universitas Negeri Makassar, yang 

memiliki  pengetahuan  dan ketrampilan 

di bidang busana  merasa terpanggil 

untuk mengamalkan atau mengabdikan 

sebagian ilmu yang dimiliki, kepada 

masyarakat  khususnya  pada 

masyaratakat yang marginal. Dengan 

pengabdian pada masyarakat yang 

dilakukan  khusus pada ibu-ibu rumah 

tangga dan remaja puteri  diberikan 

pelatihan keterampilan produktif untuk 

membantu berusaha, menyadarkan dan 

memampukan mereka mencari nafkah 

untuk subsistensi dalam keluarga  

Kegiatan pengabdian masyarakat 

ini adalah mengadakan penyuluhan dan 

pelatihan dan demonstrasi   pada ibu-ibu 

dan remaja puteri di Sanggar Bunga 

Wellu P3P UNM dengan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan tentang 

Pembuatan Busana Anak-anak. 

Untuk melaksanakan kegiatan 

seperti tersebut diatas, maka dilakukan 

metode pendekatan untuk program ini 

atau rencana kegiatan seperti: 

a. Melakukan perizinan baik lisan 

maupun tertulis terhadap ibu Kepala 

Pemberfdayaan Perempuan P3P di 

UNM dengan tujuan 

memperkenalkan dan akan 

melaksanakan IbM bagi ibu-ibu 

rumah tangga dan remaja putri  

b. Mengumpulkan peserta pelatihan 

(mitra) dalam suatu tempat yang 

telah disediakan. 

c. Menyediakan alat-alat bantu 

pelatihan seperti materi, alat dan 

bahan untuk melakukan kegiatan 

teknik pembuatan busana anak  

d. Memberikan Pembelajaran langsung 

melalui metode ceramah  tentang 

manfaat pelatihan Pembuatan Busana 

Anak-anak  

e. Metode demonstrasi, yaitu dengan 

cara mengajari atau memperagakan 

tentang cara membuat desain  

Busana Anak-anak  

f. Praktik langsung pada peserta 

dengan mencoba melakukan kegiatan 

pembuatan pola dasar dan pecah pola 

busana anak-anak. 

Rencana Kegiatan 

Rencana kegiatan program 

pengabdian masyarakat ini dibagi atas 

dua kegiatan yaitu: (1) kegiatan 

penjelasan materi teori dan (2) kegiatan 

latihan Pembuatan Busana Anak-anak. 

Seluruh  kegiatan  penjelasan 

materi teori dan latihan praktek 

direncanakan berlangsung selama 7 

minggu. Minggu pertama dilaksanakan 

kegiatan pembukaan langsung, 

perkenalan dan  memasuki teori, Minggu 

kedua sampai Minggu ke tiga materi 

latihan pembuatan pola dasar busana 

anak  pecah pola sesuai model busana 

anak,  minggu kempat menggunting  

berdasarkan pola dan model yang telah 

dipilih, minggu kelima dan  keenam  

menjahit  dan finishing hasil busana anak 

yang telah dibuat dan minggu ke tujuh  

evaluasi hasil pelatihan dan penutupan. 

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini 

akan dilaksanakan pada Sanggar Bunga 

Wellu P3P UNM yang berada di jalan 

Landak  depan rumah jabatan rektor 

UNM. 

Materi kegiatan yang diberikan 

pada  pelatihan  IbM untuk Ibu-ibu 

Rumah Tangga dan Remaja Puteri di 

Sanggar Bunga Wellu UNM Makassar 

adalah Pembuatan Busana Anak-Anak 

meliputi: 

1. Memperlihatkan beberapa desain dan 

model-model busana anak-anak 

perempuan dan laki-laki berbagai 

kesempatan dengan berbagai model  

yang telah disiapkan mulai dari usia 5 

sampai 12 tahun  
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2. Pengambilan ukuran dan teknik 

mengambil ukuran untuk ukuran anak 

perempuan dan anak laki-laki  yang 

telah disiapkan mulai dari usia 5 

tahun sampai 12 tahun dan  ukuran 

standar atau kostruksi yang telah 

disiapkan  dan membagikannya 

kepada peserta IbM 

3. Teknik pembuatan pola dan pecah 

pola yang digunakan yaitu teknik pola 

konstruksi dengan menggunakan 

skala 1: 4 setelah itu dilanjutkan 

dengan membuat pecah pola 

berdasarkan beberapa model yang 

telah disiapkan dan pembuatan pola 

dengan kertas copy/koran  dengan 

centimeter yang langsung 

dipraktekkan oleh peserta pelatihan  

4. Pengenalan alat-alat yang dibutuhkan 

peserta mulai pembuatan pola kecil 

dan pola besar sampai pada proses 

pembuatan busana anak perempuan 

dan laki-laki. 

5. Pengenalan bahan yang cocok untuk 

busana anak perempuan dan laki-laki 

usia 5 sampai 12 tahun berdasarkan 

kesempatan  dan bahan akan 

diberikan kepada ibu-ibu rumah 

tangga dan remaja putri yang 

mengikuti pelatihan 

6. Pembuatan Busana anak adalah 

teknik/cara membuat desain atau 

model, mengambil ukuran atau 

ukuran konstruksi yang telah 

disiapkan, pembuatan pola dan pecah 

pola berdasarkan model busana anak 

perempuan dan laki-laki usia 5 

sampai 12 tahun  dilanjutkan dengan 

teknik meletakkan pola diatas bahan,  

menggunting,  merader dengan 

karbon menjelujur dan menjahit 

hingga finishingnya pembuatan 

busana anak-anak. 

 

Alat dan Bahan Yang digunakan 

1. Alat terdiri dari : 

Alat pembuatan pola kecil dan pola 

besar pada busana anak terdiri dari:  

1. Buku model dan ukuran standar 

busana anak bertujuan untuk 

menyiapkan dan mengajarkan 

berbagai macam model-model busana 

anak berdasarkan kesempatan 

2. Buku  pola  dipergunakan untuk 

menulis ukuran, model, pembuatan 

pola-pola dengan skala perbandingan 

3. Mistar merupakan alat bantu untuk 

menggaris,  meluruskan,  dan  

membentuk pola dan pecah pola yang 

telah dibuat 

4. Pensil untuk menulis ukuran, model 

dan  menggambar  pola-pola yang 

akan diberikan oleh pelatih  

5. Skala merupakan pengganti centimeter 

yang memakai perbandingan ukuran 1: 

4,  1:6, 1:8, dan 1:2 dalam pembuatan 

pola dan pecah pola busan anak  

6. Penghapus untuk menghapus pola 

yang telah dibuat dan digambar 

kembali 

7. Pinsil merah biru sebagai tanda untuk 

membedakan antara pola bagian 

tengah muka dan bagian tengah 

belakang 

8. Kertas copy atau Koran merupakan 

alat bantu dalam pembuatan pola besar 

berdasarkan ukuran yang telah ukur  

9. Centimeter merupakan alat untuk 

mengambil ukuran ditubuh seseorang 

dan membuat pola dan pecah pola 

berdasarkan model. 

10.Gunting yang dipergunakan mulai dari 

gunting kertas dan gunting kain yang 

bertujuan untuk membantu 

memotong/menggunting  pola atau 

bahan berdasarkan model yang telah 

dibuat 

11.Rader dan karbon sebagai alat bantu 

setelah bahan digunting untuk 

memberi tanda pada kain yang telah 

digunting 

12.Jarum pentul merupakan alat bantu 

untuk menekan atau menahan agar 

bahan tidak bergerak atau bergeser 

dan jarum tangan untuk menjelujur 

atau menyatukan bahan sebelum 

dijahit mesin 

13.Jarum mesin yang bertujuan untuk 

menjahit busana yang langsung 

terpasang pada dimesin jahit. 
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14.Kapur kain sebagai alat untuk 

menandai  kain yang diatasnya sudah 

ada pola dan siap untuk digunting 

15.Seterika bertujuian untuk meluruskan 

dan  melicinkan bahan yang telah 

digunting yang menggunakan bahan 

pembantu seperti veselin atau kain 

pengalas untuk lebih terlihat rapih 

pakaaian yang dibuat 

16.Papan seterika yang bertujuan sebagai 

tempam untuk merapikan dan 

menyeterika pakaian yang sudah 

dijahit 

17.Mesin jahit yang bertujuan untuk 

menjahit dan penyelesain finishing 

busana yang akan dipakai 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peralatan yang dibutuhkan 

pada pembuatan pola 

busana anak-anak 

 

2. Bahan yang dibutuhkan terdiri 

dari: 

 

a. Bahan pokok atau bahan utama 

1. Kain katun polos  bahan ini digunakan 

untuk meletakkan pola diatas bahan 

untuk membuat sebuah busana anak 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2   Bahan utam dalam  

pembuatan  busana anak-

anak 

2. Kain  katun  kombinasi: bahan ini 

bertujuan untuk memodifikasi antara 

kain katun  polos dan bermotif untuk 

mendapatkan busana anak yang lucu 

dan periang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bahan kombinasi  dalam  

pembuatan  busana anak-

anak 

 

3. Benang jahit : bermacam-macam 

warna benang yang berguna untuk 

menjahit pakaian disesuaikan dengan 

warna bahan yang digunakan. 

 

 

  

 

 

Gambar 4.4  Bahan utam dalam  

pembuatan  busana anak-

anak 

 

b. Bahan tambahan 

 

1. Viselin bertujuan untuk melapisi 

bahan pelapis atau utama tampak 

terlihat langsung dari arah bahan luar 

atau baiknya 
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Gambar 4.5 Bahan tambahan  dalam  

pembuatan  busana anak-

anak 

 

2. Tutup Tarik atau resliting adalah alat 

tambahan yang hamper sama dengan 

kancing baju untuk membuka dan 

menutup busana yang akan dipakai 

oleh tubuh atau badan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Bahan tambahan  pada 

pembuatan  busana 

anak-anak 

  

3. Garnitur atau hiasan pada busana 

anak bertujuan untuk lebih 

memperindah atau mempecantik 

busana anak biar tampak terlihat 

lucu dan periang  seperti pita-pita, 

kembang, kancing, dan lainnya 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Bahan garniture  pada 

pembuatan  busana 

anak-anak  

   

B. Teknik Pelaksanaan 

 

1. Menjelaskan kepada peserta pelatihan  

cara mengambil ukuran dan membuat 

pola dasar busana anak perempuan  

  

 

 

 

Gambar 4.8   Peserta pelatiahan 

menerima materi dari 

instruktur  

2. Menjelaskan kepada peserta pelatihan 

teknik pembuatan pola dan pecah 

pola busana anak  

 

 

 

 

 

 

Gambar4.9 Peserta pelatihan membuat 

pola dan pecah pola busana 

anak sesuai materi yang telah 

diberikan  

 

 

 

 

Gambar 4.9  Peserta pelatihan membuat 

pola dan pecah pola 

busana anak dibuku pola 

sesuai model yang telah 

dijelaskan 

 

3.  Setelah mendapatkan materi 

pembuatan pola dan pecah pola 

busana anak peserta mulai membuat 

pola besar dan membuat pecah pola 

sesuai model yang telah diberikan  
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 Gambar 4.9  Peserta pelatihan membuat 

pola dan pecah pola busana 

anak dan meletakkan diatas 

bahan 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Peserta  pelatihan  membuat 

pola busana  anak-anak 

sesuai pilihan dan model 

yang sudah diberikan  

4.   Peserta pelatihan menggunting bahan 

yang telah disiapkan berdasarkan  

model yang telah dibuat pola busana 

anak 

 

 

 

 

Gambar 4.11  Peserta  pelatihan  

meletakkan pola diatas 

bahan dan menggunting 

bahan sesuai model yang 

telah       dipilih untuk 

pembuatan  busana anak-

anak  

5. Setelah proses pengguntingan selesai 

peserta menjelujur dan menjahit 

busana anak yang telah digunting 

 

 

 

 

Gambar 4.12  Peserta  pelatihan  

menjelujur dan menjahit  

bahan sesuai model yang 

telah   dipilih untuk 

pembuatan  busana anak-

anak  

6. Hasil- hasil yang telah dibuat oleh 

peserta pelatihan pembuatan busana 

anak dengan berbagai model 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Beberapa hasil karya 

peserta pelatihan yang 

telah jadi dibuat dengan 

berbagai model busana 

anak 

C. Penyampaian Materi  

1. Penyampaian Materi Teori  

a. Memberikan penjelasan 

tentang tujuan dan manfaat 

pelatihan pembuatan busana 

anak-anak 

b. Memberikan penjelasan 

tentang alat dan bahan yang 

digunakan dalam pembuatan 

busana anak-anak 

c. Mendemonstrasikan proses 

pembuatan pola, pecah pola, 

peletakan pola diatas bahan, 

pengguntingan, menjelujur 

dan menjahit pembuatan 

busana anak-anak 

d. Memberi tugas kepada setiap 

peserta pelatihan untuk membuat 

poa dan pecah pola pembuatan 

busana anak-anak 

 

2. Penyampaian Materi Praktik 

a. Peserta pelatihan  dibagi lima  

kelompok 

b. Peserta pelatihan diberi tugas 

membuat 5  model busana anak 

dan dibuatkan pecah polanya 

dengan menngunakan skala 1:4 

c. Setiap kelompok memilih satu 

model busana anak dan masing-

masing kelompok membuat pola 

dan pecah pola berdasarkan model 

yang telah dipilih  

d. Setiap kelompok peserta pelatihan 

masing-masing mempraktekkan 
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dengan bimbingan dari instruktur 

atau mahasiswa yang diberi tugas 

membantu pesera pelatihan  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Pelaksanaan IbM 

Pengabdian pada Masyarakat  ini 

yang dilakukan dalam bentuk IbM pada 

Ibu-Ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteri di Sanggar Bunga Wellu UNM. 

Jumlah peserta sebanyak 20 yang terdiri 

dari ibu-ibu dan remaja putri usia 35 

tahun keatas. Kegiatan ini dilakukan 

dalam 3 tahapan yaitu: 1) Perencanaan 

kegiatan, 2) Pelaksanaan kegiatan, 3) 

tahap observasi dan evaluasi. 

Selanjutnya tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam IbM untuk Ibu-Ibu 

Rumah Tangga dan Remaja Puteri di 

Sanggar Bunga Wellu UNM adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap  Perencanaan 

Pada tahap perencanaan yang telah 

dilakukan adalah: 

a. Membuat rencana kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

digunakan dipakai sebagai acuan 

dalam melaksanakan   pelatihan. 

b. Menyiapkan materi ajar yang 

sesuai dengan luaran yang 

diharapkan. luaran yang 

diharapkan nantinya dalam 

pelatihan ini adalah peserta IbM 

dapat membuat busana anak-anak 

perempuan dan laki-laki usia 5 

sampai 12 tahun. 

c. Meyiapkan alat peraga; dalam 

bentuk handout, model busana 

anak, mistar khusus  pembuatan 

pola, centimeter, spidol, kertas 

koran atau copy, gunting  lem dan 

contoh ukuran standar khusus 

untuk anak-anak perempuan dan 

laki-laki usia 5 sampai 12 tahun, 

serta langkah-langkah pembuatan 

pola dan pecah polanya 

d. Menyiapkan lembar observasi 

untuk mengobservasi peserta pada 

saat proses pelatihan berlangsung, 

hal yang diobservasi adalah sikap 

dan keterampilan peserta.  

 

2. Tahap Pelaksanaan pelatihan 

a. Pemberian materi secara 

singkat kepada peserta secara 

teori dan demonstrasi 

b. Setiap peserta diharapkan 

dapat membuat pola dasar dan 

pecah pola busana anak serta 

beberapa model yang telah 

diberikan sesuai dengan 

langkah kegiatan yang telah 

siapkan dan diberikan   

a. Peserta dibimbing dan diawasi oleh 

instruktur 

 

3. Tahap Pelaksanaan obsertvasi dan 

evaluasi 

 

Tahap ketiga yang dilakukan 

adalah mengevaluasi kegiatan 

peserta yaitu memperlihatkan hasil 

pembuatan pola dan pecah pola serta 

model yang telah dipilih dalam 

pembuatan busana anak karya yang 

telah dibuat kemudian setiap peserta 

diminta untuk bertanya dan 

mengembangkan ide yang telah 

mereka buat agar peserta dapat 

mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dari hasil pembuatan dan 

pecah pola serta model yang telah 

dipilih 

4. Hasil Yang Dicapai 

a. Meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan sejumlah 20 orang 

Ibu-Ibu Rumah Tangga dan 

Remaja Puteri di Sanggar Bunga 

Wellu UNM. 

b. Meningkatkan sikap dan 

kemampuan untuk memotivasi 

diri menjadi pekerja produktif 

yang bernilai tukar uang. 

c. Meningkatkan kepercayaan diri 

dalam keluarga dengan 
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melakukan kegiatan yang lebih 

positif. 

d. Memotivasi diri untuk 

mengurangi ketergantungan Ibu-

Ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteri di Sanggar Bunga Wellu 

UNM .secara ekonomis dan 

kepada keluarga, karena ilmu 

yang diperoleh dapat menciptakan 

wirausaha yang bernilai tukar 

uang. 

 

B. Pembahasan 

Pelaksanaan kegiatan dalam 

bentuk pemberian pelatihan pembuatan 

busana anak-anak perempuan dan laki-

laki di Sanggar Bunga Wellu UNM  

dapat dikategorikan cukup terlaksana 

dengan baik, hal ini terlihat dari 

antusiasnya peserta dalam mengikuti 

jalannya kegiatan. 

Keterampilan membuat busana 

anak-anak perempuan dan laki-laki 

berdasarkan model yang disiapkan adalah 

bertujuan untuk memberikan 

keterampilan hidup ‘life skill’ yakni 

memberikan keterampilan hidup minimal 

pada mereka yang dapat digunakan 

sendiri atau dipasarkan sehingga akan 

menciptakan akumulasi penghasilan 

keluarga. 

 Pemberian materi praktik 

dilakukan dengan cara kerja kelompok 

sehingga memudahkan dalam 

mengevaluasi hasil yang dicapai oleh 

para peserta yang umumnya adalah Ibu-

ibu Ruimah Tangga dan Remaja putreri 

yang berusia 35 tahun keatas. 

 Untuk evaluasi pelaksanaan 

Pengabdian Masyarakat yang di 

implementasikan kedalam bentuk 

pemberian keterampilan pembuatan 

busana anak-anak perempuan dan laki-

laki didasarkan pada: 

a. Evaluasi tentang pola dasar  

b. Evaluasi pembuatan pecah 

pola dan kesesuaian model  

c. Evaluasi tentang teknik 

meletakkan poladiatas bahan 

dan menggunting 

d. Evaluasi tentang cara/teknik 

memjelujur dan menjahit 

e. Evaluasi tentang kerapihan 

hasil dari pembuatan busana 

anak 

Sesuai hasil evaluasi yang dilakukan pada 

akhir kegiatan pengabdian masyarakat ini  

dengan penerapan pendekatan 

pembelajaran langsung melalui metode 

pemberian materi secara demonstrasi dan 

latihan maka dapat diketahui bahwa 

adanya  perubahan-perubahan yang 

terjadi pada  peserta yang ditandai 

dengan keaktifan ibu-ibu rumah tangga 

dan remaja puteri  dalam melakukan 

proses kegiatan dimana para peserta 

sangat tertarik dan senang mengikuti 

pelatihan ini dengan alasan dapat 

menambah pengetahuan dan 

keterampilan. 

 Hasil evaluasi akhir yang diperoleh  

setelah terlaksananya kegiatan yaitu: 1) 

Para peserta sudah dapat membuat pola 

dasar berdasarkan ukuran untuk anak-

anak usia 5 sampai 12 tahun yang telah 

diajarkan, 2) Peserta dapat membaca 

model dan memecahkan pola sesuai 

model yang dipilih dengan teori yang 

telah diberikan pada awal pelatihan, 3) 

Para peserta dalam pembuatan busana 

anak  mereka dengan menggunakan alat 

sesuai dengan fungsinya masing-masing, 

4) Peserta sudah dapat membuat karya 

sesuai dengan tahapan-tahapan prosedur 

cara membuat mendekorasi langka-

langkah dan teknik pembuatan busana 

anak  5) Pada umumnya peserta telah 

membuat karya dengan baik dan cukup 

rapih. 

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini 

didukung pula oleh pihak UNM dalam 

hal ini ketua pemberdayaan Sanggar 

Bunga Wellu P3P UNM ini ditunjukkan 

dengan memberikan fasilitas tempat 

kegiatan, sehingga ibu-ibu rumah tangga 

dan remaja puteri  dapat terkordinir 

dengan baik dalam melakukan kegitan 

ini. Dari kegiatan ini pula para ibu-ibu 
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rumah tangga dan remaja puteri dapat 

memiliki pengetahuan sebagai bekal 

dalam berwirausha sehingga dapat 

membantu pemerintah dalam 

menanggulangi jumlah pengangguran. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 

Pengabdian Masyarakat dalam 

bentuk IbM pada Ibu-ibu Rumah Tangga 

dan Remaja puteri di Sanggar Bunga 

Wellu dengan memberikan keterampilan 

Pembuatan Busana Anak-anak 

Perempuan dan Laki-laki  dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteri sudah dapat membuat pola 

dasar dan pecah pola sesuai model 

busan anak. 

  

2. Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteri sudah memiliki pengetahuan 

tentang membuat pola dasar, pecah 

sesuai model, dan memilih bahan 

yang tepat dan 

mengkombinasikannya dalam 

pembuatan busana anak.  

 

3. Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteri sudah dapat menggunakan 

peralatan dengan benar pada waktu 

mengikuti pelatihan pembuatan 

busana anak-anak. 

 

4. Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteri sudah dapat membuat dan 

beberapa model busana anak dan 

memecah polanya dengan baik dam  

benar  

 

5. Hasil akhir dari karya Ibu-ibu Rumah 

Tangga dan Remaja Puteri di 

Sanggar Bunga Wellu UNM dapat 

dikategorikan cukup rapih meskipun 

masih perlu untuk tetap melakukan 

latiahan guna memperlancar dan 

lebih menambah kreatifitas 

selanjutnya 

 

B. SARAN 

 

Dari hasil kegiatan pengabdian 

masyaraakat ini dalam bentuk IbM bagi 

Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteridi Sanggar Bunga Wellu UNM  

maka disarankan berberapa hal sebagai 

berikut: 

 

1. Bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dan 

Remaja Puteri agar tetap 

melanjutkan ilmu dan keterampilan 

yang diperoleh dari hasil pelatihan 

yang telah diberikan guna 

memperlancar dan mengulang 

kembali dan mengingat yang telah 

diberikan oleh pelatih  

 

2. Hasil Kegiatan yang yang telah 

dibuat diharapkan  dapat 

dikembangkan untuk menjadi 

kegiatan usaha industri rumahan  

dalam rangka memenuhi dan 

membantu ekonomi dan kebutuhan 

keluarga 

 

3. Bagi perguruan tinggi terkhusus 

UNM Sanggar Bunga Wellu agar 

tetap memperhatikan dan memberi 

wadah bagi Ibu-ibu Rumah Tangga 

dan Remaja Puteri untuk tetap 

melanjutkan kegiatan keterampilan 

dalam memberikan bekal 

keterampilan hidup (life skill) guna 

membantu keluarganya dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi  

UCAPAN TERIMAH KASIH 

Hasil kegiatan ini dalam bentuk 

IbM bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dan 

Remaja Puteri di Sanggar Bunga Wellu 

kami sebagai pengembangan tridarma 

perguruan tinggi selaku Instruktur dalam 

pengabdian masyarakat mengucapkan 

terimah kasih kepada: 

1. Bapak Prof. H. Aris Munandar, M.Pd 

selaku Rektor pada Perguruan Tinggi 

Negeri Universitas Makassar yang 

memberi  peluang kepada ibu-ibu 
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Rumah tangga  dan Remaja Puteri 

untuk dapat dibina dan dilatih  di 

UNM Makassar 

 

2. Ibu  Dr. Lu’mu Taris, M.Pd selaku  

Ketua Pembina (Pusat Penelitian 

Pemberdayaan Perempuan) pada 

Sanggar Bunga Wellu P3P  di UNM 

yang memberi kesempatan kepada 

kami untuk melakukan pelatihan dan 

membina Ibu-ibu Rumah Tangga dan 

Remaja Puteri. 

 

3. Ibu-ibu Rumah Tangga dan Remaja 

Puteri yang dapat meluangkan 

waktu, tenaga dan mau diberi 

pelatihan kepada kami di Sanggar 

Bunga Wellu. 

  

4. Semua pihak yang membantu dalam 

terlaksananya kegiatan IbM di 

Sanggar Bunga Wellu UNM 

Makassar  
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