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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan dan saran akan diuraikan pada bab ini, yang disusun berdasarkan 

seluruh kegiatan penelitian tentang “Penerapan Hasil Belajar Teknologi Desain 

Busana Pada Pembuatan Layout Desain Ilustrasi Dalam mata Kuliah Proyek 

Desain Mode”. 

A. Simpulan 

Kesimpulan penelitian ini dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil 

pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan hasil belajar teknologi desain busana ditinjau dari kompetensi 

pembuatan berbagai jenis desain busana secara digital menunjukkan bahwa, 

lebih dari setengah responden menguasai pembuatan berbagai jenis desain 

busana secara digital. Kompetensi tersebut ditunjukkan dengan penguasaan 

responden yang telah mengetahui pembuatan desain busana berformat digital 

dengan aplikasi grafis CorelDraw berupa tracing dan pewarnaan desain, serta 

editing desain busana dengan efek artistik aplikasi Adobe Photoshop.  

2. Penerapan hasil belajar teknologi desain busana ditinjau dari kompetensi 

proses editing desain busana 3 dimensi menunjukkan bahwa, sebagian besar 

responden menguasai proses editing desain busana 3 dimensi. Kompetensi 

tersebut ditunjukkan dengan penguasaan responden dalam pemilihan 

visualisasi efek 3D yang sesuai untuk Main Image atau WordArt. 

3. Penerapan hasil belajar teknologi desain busana ditinjau dari kompetensi 

pembuatan layout desain ilustrasi menunjukkan bahwa, sebagian besar 

responden menguasai pembuatan layout desain ilustrasi. Kompetensi tersebut 

ditunjukkan dengan penguasaan responden yang telah mengetahui penerapan 

elemen desain ilustrasi busana dan penerapan prinsip desain ilustrasi busana 

pada suatu susunan layout desain ilustrasi busana. 
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B. Saran 

 

        Rekomendasi penelitian disusun berdasarkan pada simpulan dan implikasi 

hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Rekomendasi yang penulis 

ajukan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan, yaitu : 

1. Mahasiswa Paket Manajemen Desain 

        Hasil penelitian mengenai penerapan hasil belajar teknologi desain busana 

pada pembuatan layout desain ilustrasi dalam mata kuliah proyek desain mode, 

menunjukkan lebih dari setengahnya mahasiswa dapat menerapkan pembuatan 

layout desain ilustrasi dengan penguasaan pengoperasian aplikasi grafis 

CorelDraw dalam pembuatan desain ilustrasi busana, editing desain ilustrasi 

busana dengan Adobe Photoshop serta pembuatan atau editing efek 3D desain 

ilustrasi busana dengan Macromedia fireworks 8. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan motivasi oleh mahasiswa agar dapat mengembangkan dan 

meningkatkan wawasan dengan banyak berlatih mengoperasikan aplikasi grafis 

untuk membuat berbagai macam karya layout desain ilustrasi busana, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas dalam pembuatan layout desain ilustrasi. 

 


