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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan dan saran yang dipaparkan berikut ini, disusun berdasarkan 

seluruh kegiatan penelitian mengenai manfaat hasil belajar pengetahuan tekstil 

pada pemilihan kain untuk pembuatan produk kriya tekstil pada mahasiswa 

program studi Pendidikan Tata Busana angkatan 2011 PKK FPTK UPI.  

 

A.  SIMPULAN  

Simpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, 

pertanyaan penelitian, pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang 

dipaparkan sebagai berikut:  

1. Manfaat hasil belajar Pengetahuan Tekstil ditinjau dari jenis dan karakteristik 

kain pada pemilihan kain untuk pembuatan produk kriya tekstil menunjukkan 

bahwa: lebih dari setengah jumlah mahasiswa merasakan manfaatnya yaitu 

penguasaan pengetahuan serta kemampuan memilih jenis dan karakteristik 

kain yang dapat digunakan pada setiap seni pembuatan produk kriya tekstil, 

seperti seni patchwork, seni quilting, seni menganyam, seni lekapan/aplikasi 

dan seni melipat. 

2. Manfaat hasil belajar Pengetahuan Tekstil ditinjau dari tekstur kain pada 

pemilihan kain untuk pembuatan produk kriya tekstil menunjukkan bahwa: 

lebih dari setengah jumlah mahasiswa merasakan manfaatnya yaitu 

penguasaan pengetahuan dan kemampuan memilih tekstur kain yang dapat 

digunakan pada setiap seni pembuatan produk kriya tekstil, seperti seni 

patchwork, seni quilting, seni menganyam, seni lekapan/aplikasi dan seni 

melipat. 

3. Manfaat hasil belajar Pengetahuan Tekstil ditinjau dari corak kain pada 

pemilihan kain untuk pembuatan produk kriya tekstil menunjukkan bahwa: 

lebih dari setengah jumlah mahasiswa merasakan manfaatnya yaitu 
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kemampuan memilih dan memadukan corak kain yang dapat digunakan pada 

setiap seni pembuatan produk kriya tekstil, seperti seni patchwork, seni 

quilting, seni menganyam, seni lekapan/aplikasi dan seni melipat. 

4. Manfaat hasil belajar Pengetahuan Tekstil ditinjau dari warna kain pada 

pemilihan kain untuk pembuatan produk kriya tekstil menunjukkan bahwa: 

lebih dari setengah jumlah mahasiswa merasakan manfaatnya yaitu 

kemampuan memilih dan memadukan warna kain yang dapat digunakan pada 

setiap seni pembuatan produk kriya tekstil, seperti seni patchwork, seni 

quilting, seni menganyam, seni lekapan/aplikasi dan seni melipat. 

 

B. SARAN  

Saran penulis ajukan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Saran 

berikut ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan bahan  pertimbangan untuk 

dijadikan masukan yang membangun. 

1. Mahasiswa  

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar pengetahuan tekstil pada 

pemilihan kain untuk pembuatan produk kriya tekstil, menunjukkan bahwa lebih 

dari setengah mahasiswa mengetahui manfaatnya. namun sebagian kecil dari 

jumlah mahasiswa belum mampu merasakan manfaatnya secara maksimal. Upaya  

untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal diharapkan mahasiswa agar dapat 

lebih mengembangkan dan meningkatkan wawasan, sikap dan keterampilan 

dengan cara banyak membaca, mempelajari buku sumber mengenai pengetahuan 

tekstil khususnya pengetahuan tentang kain, banyak berlatih dalam memilih jenis 

dan karakteristik kain, tekstur kain, corak kain serta warna kain, sehingga dapat 

meningkatkan kreativitas dalam membuat produk kriya tekstil yang menarik dan 

berkualitas.   

2. Dosen Mata Kuliah 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar pengetahuan tekstil pada 

pemilihan kain untuk pembuatan produk kriya tekstil, menunjukkan bahwa lebih 

dari setengah mahasiswa mengetahui manfaatnya, namun sebagian kecil dari 
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jumlah mahasiswa belum mampu merasakan manfaatnya secara maksimal. Hasil 

penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi dosen 

mata kuliah pengetahuan tekstil untuk lebih mengembangkan materi pembelajaran 

mengenai pengetahuan tekstil khususnya materi pembelajaran mengenai kain serta 

memperbanyak memberikan repitisi pada mahasiswa dalam mengembangkan 

pengetahuan tekstil pada pemilihan kain untuk pembuatan produk kriya tekstil. 

Repitisi yang dilakukan diharapkan dapat menambah kemampuan mahasiswa 

dalam meningkatkan kreativitas dalam membuat produk kriya tekstil yang 

menarik dan berkualitas. 

 


