
87 
 

CITRA AYU WIDIANINGSIH, 2015 
PENERAPAN HASIL BELAJAR DESAIN TEKSTIL PADA PRAKTEK PEMBUATAN ANYAMAN TAPESTRI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan dan saran yang dipaparkan pada bab ini, disusun berdasarkan 

seluruh kegiatan penelitian mengenai “Penerapan Hasil Belajar Desain tekstil 

pada Praktek Pembuatan Anyaman Tapestri” pada mahasiswa Jurusan Teknik 

Tekstil Sekolah Tinggi Teknologi Tekstl (STTT). 

A. Simpulan 

Simpulan penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan 

penelitian, hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar Dasar Desain Motif Pada Praktek Pembuatan Anyaman 

Tapestri  

Hasil belajar dasar desain motif mencakup kemampuan dalam menguasai 

materi jenis desain tekstil, pewarnaan, tahap-tahap pembuatan desain, motif kain 

dan anyaman dasar kain tenun pada praktek pembuatan anyaman tapestri.  

Temuan penelitian menunjukan bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa dapat 

menerapkan materi dasar desain motif pada praktek pembuatan anyaman tapestri. 

2. Hasil Belajar Jenis Tapestri Pada Praktek Pembuatan Anyaman 

Tapestri 

Hasil belajar jenis tapestri mencakup jenis tapestri corak rata, tapestri corak 

soumak, tapestri corak kilim dan tapestri corak giordes. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa sudah mampu menerapkan 

pengetahuan dalam menentukan jenis tapestri yang sesuai dengan desain dan 

rencana tenun pada praktek pembuatan  anyaman tapestri. 

3. Hasil Belajar Alat, Bahan dan Pembuatan Anyaman Tapestri 

Hasil belajar alat, bahan dan pembuatan anyaman tapestri mencakup 

kemampuan menguasai materi pengetahuan loom, beaters/sisir, bobbins, benang 

dan pembuatan anyaman tapestri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan alat, bahan dan 

pembuatan anyaman tapestri. Kemampuan mahasiswa ditunjang oleh penguasaan 
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materi dan keterampilan dalam memilih dan menggunakan alat, bahan dan 

pembuatan anyaman tapestri sesuai dengan desain dan rencana tenun yang telah 

dibuat.  

 

B. Saran 

Saran penelitian disusun berdasarkan simpulan dari hasil penelitian. Saran 

dari penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan 

pertimbangan untuk dijadikan masukan bagi pihak yang bersangkutan. 

1. Mahasiswa Angkatan 2011 Jurusan Teknik Tekstil STTT Bandung 

Hasil penelitian menunjukan bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa 

mampu menerapkan hasil belajar desain tekstil dengan baik pada praktek 

pembuatan anyaman tapestri, namun dengan demikian sebagian kecil masih ada 

mahasiswa yang belum dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

membuat anyaman tapestri dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan masukan untuk memotivasi mahasiswa agar dapat 

mengembangkan dan meningkatkan wawasan, sikap dan keterampilan dengan 

cara  banyak berlatih, dan mempelajari buku sumber mengenai anyaman tapestri, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas anyaman tapestri dan mahasiswa lebih siap 

untuk mengaplikasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada pembuatan 

anyaman tapestri. 

 

 


