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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan  

Perancangan  motif  tekstil  dengan  mengambil  tema karakter ikan  

parimanta ini merupakan salah satu alternatif untuk  memperoleh desain motif  

yang menarik dalam bidang desain  permukaan. Ikan pari manta sebagai salah 

satu  binatang laut terbesar di permukaan laut ini mempunyai  karakter yang 

menarik untuk dijadikan inspirasi dalam perancangan motif tekstil. Visualisai 

dari karakter ikan pari manta tersebut diwujudkan dalam bentuk geometris 

dengan memperhatikan unsur-unsur desain dan prinsip-prinsip desain sehingga 

dapat diperoleh visual yang menarik.  

1. Konsep  

      Ikan pari manta  divisualisasikan dengan tema bergaya dekoratif yang 

mempunyai ciri memperindah bentuk objek dalam karya tekstil. Dalam 

visualisasi objek ikan pari manta diolah dan dieksplorasi, mencari 

kemungkinan-kemungkinan bentuk baru yang bernilai artistik. Pengubahan 

bentuk-bentuk objek ikan pari manta menggunakan perubahan bentuk stilasi. 

Perubahan bentuk dengan cara stilasi untuk menggayakan suatu bentuk 

bertujuan menghias bentuk agar tidak terlihat kaku dan membosankan. 

2. Proses 

a. Tahap pertama yaitu dengan membuat penggambaran bangun luar 

(outline) 

b. Tahap kedua yaitu menyempurnakan dan melengkapi bagian-bagian luar. 

c. Tahap ketiga yaitu tahap pemberian variasi unsur visual. 

d. Tahap terakhir yaitu tahap finishing dengan membersihkan bagian yang 

tidak diperlukan. 
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3. Analisis Visual 

Pada karya ini terdapat unsur-unsur visual yaitu garis, bentuk,  arah, dan 

tekstur. Dan terdapat prinsip-prinsip visual berupa irama, proporsi, 

keseimbangan, kesatuan, dan dominasi 

 

      Kelebihan dari teknik glue-resist ini adalah bahan lem ini  aman, mudah 

didapat dan murah,  pada  proses pewarnaan lebih cepat, dan proses melepaskan 

lemnya pun lebih mudah dan cepat dengan cara mengupas lem tesebut  dari kain.   

      Kekurangan dari teknik glue-resist adalah sebelum proses pewarnaan 

harus menunggu lem hingga benar-benar kering dan mengeras, pada proses 

pencoletan warna harus berhati-hati agar warna tidak menyebar ke warna yang 

lain.  

 

 

B. Saran 

Dengan adanya pembuatan karya tugas akhir ini, yang berupa karya tekstil 

dengan teknik glue-resist ini, maka penulis mengemukakan saran –saran untuk 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi pembaca penulis mengharapkan kritik dan saran untuk bisa 

meningkatkan upaya yang berkenaan dengan pendidikan yang lebih baik. 

2. Bagi masyarakat diharapkan menjadi sebuah gambaran bahwa terdapat 

berbagai macam teknik yang dapat digunakan untuk membuat karya tekstil.   

3. Bagi peneliti selanjutnya, bila ingin membuat desain permukaan dengan 

teknik glue-resist sebaiknya menggunakan kain yang tidak tipis atau sedikit 

lebih tebal, karena jika pada saat proses pengupasan lem dari kain, kainnya 

tidak mudah sobek. Perlu kesabaran serta keterampilan dalam menerapkan 

lem ke atas kain. Selain itu untuk proses pewarnaan sebaiknya menggunakan 

pewarna yang cocok untuk warna colet agar warna dapat bertahan dalam 

waktu yang lama dan bila dicuci warna tersebut tidak akan memudar.  

 


