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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Pada bab v ini akan dipaparkan simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Simpulan yang dapat ditarik dalam analisis kualitas fashion illustration 

for casual menswear dalam mata kuliah fashion illustration 1 ini yaitu :  

1. Hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) 

dalam mengembangkan konsep tema pada pembuatan Fashion Illustration 

For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion Illustration 1 

menunjukkan bahwa pada umumnya responden sudah baik dalam 

menerapkan konsep tema casual menswear. 

2. Hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) 

dalam membuat fashion moodboard pada pembuatan Fashion Illustration For 

Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion Illustration 1 menunjukkan 

bahwa lebih dari setengahnya responden telah memiliki keterampilan dalam 

menampilkan fashion moodboard (papan inspirasi fesyen). 

3. Hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) 

dalam mengaplikasikan unsur-unsur desain pada pembuatan Fashion 

Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion Illustration 1 

menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya responden telah menampilkan 

unsur-unsur desain casual menswear yang sesuai. 

4. Hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) 

dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip desain pada pembuatan Fashion 

Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion Illustration 1 

menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya responden telah menampilkan 

prinsip-prinsip desain casual menswear yang sesuai. 

5. Hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) 

dalam menggambar desain busana pada pembuatan Fashion Illustration For 
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Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion Illustration 1 menunjukkan 

bahwa lebih dari setengahnya responden telah menggambar desain casual 

menswear dengan sesuai. 

B. Rekomendasi 

 

Rekomendasi yang diajukan sekiranya dapat menjadi bahan untuk 

dipertimbangkan bagi Mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD)- Mayor 

Fashion Design Universitas Kristen Maranatha Angkatan 2012. Hasil temuan 

penelitian menunjukkan bahwa secara kualitas, mahasiswa sudah baik dalam 

membuat fashion illustration for casual menswear dalam mata kuliah Fashion 

Illustration 1, namun masih terdapat mahasiswa yang belum optimal dalam 

menampilkan fashion illustration for casual menswear, yaitu dalam 

mengembangkan konsep tema pada pembuatan fashion illustration for casual 

menswear terdapat sebagian kecil mahasiswa yang menampilkan desain, gaya, 

model busana, dan warna busana sesuai dengan tema casual menswear yang 

dibuat dalam kriteria kurang baik, dalam pembuatan moodboard fashion 

illustration for casual menswear terdapat sebagian kecil mahasiswa dalam 

menampilkan tata letak fashion moodboard sesuai dengan tema casual menswear 

yang dibuat dalam kriteria kurang sesuai, dalam mengaplikasikan unsur-unsur 

desain fashion illustration for casual menswear terdapat sebagian kecil 

mahasiswa dalam mengaplikasikan unsur garis yang dibuat dalam kriteria kurang 

sesuai, dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip desain fashion illustration for 

casual menswear terdapat sebagian kecil mahasiswa dalam mengaplikasikan 

prinsip kesatuan yang dibuat dalam kriteria kurang sesuai, dalam menggambar 

desain fashion illustration for casual menswear terdapat sebagian kecil 

mahasiswa dalam tampilan pewarnaan desain casual menswear yang dibuat dalam 

kriteria kurang sesuai. 

Berdasarkan hal tersebut, maka mahasiswa perlu belajar lebih mandiri, lebih 

aktif, dan kreatif dalam kegiatan belajar dan melatih keterampilan dalam 
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menggambar desain casual menswear, dengan cara memperbanyak pengetahuan 

mengenai unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain yang terdapat pada desain casual 

menswear, sehingga dapat dipahami, dipelajari dan diterapkan dalam 

menggambar desain casual menswear, serta mahasiswa dapat menjadikan fashion 

illustration for casual menswear sebagai sumber referensi untuk lebih 

meningkatkan kemampuan dalam menggambar desain casual menswear. 


