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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan  

Pada bab V ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Hasil pengolahan data penelitian analisis kualitas ilustrasi desain busana 

ditinjau dari unsur pokok ilustrasi desain busana menunjukan bahwa:  

a. Hasil pengolahan data penelitian analisis kualitas ilustrasi desain busana 

ditinjau dari kualitas tampilan Image, menunjukkan bahwa tugas yang 

dibuat oleh mahasiswa pada umumnya menampilkan tampilan garis, 

tampilan bentuk, tampilan warna, tampilan tekstur serta motif, menjadi 

satu kesatuan dengan menampilkan suatu Image  secara keseluruhan yang 

sesuai dengan karakter ilustrasi desain busana yang dibuat dengan kualitas 

yang cukup baik. 

b. Ditinjau dari kualitas tampilan Background menunjukkan bahwa lebih dari 

setengah tugas ilustrasi desain busana berada dalam kualitas yang baik 

dalam menampilkan format Background yang dapat diamati dari 

pemilihan warna, tekstur, motif ataupun gambar yang sesuai dengan 

komponen-komponen ilustrasi desain busana yang dibuat dan menampilkan 

intensitas kejelasan gambar, dan tampilan karakter Background sesuai 

dengan tema yang dipilih serta dapat menampilkan format Background 

sesuai dengan komponen-komponen ilustrasi desain busana yang dibuat.   

c. Ditinjau dari kualitas tampilan WordArt menunjukkan bahwa sebagian 

besar kualitas tugas ilustrasi desain busana berada pada tingkat yang 

cukup baik, ditinjau dari tampilan karakter pada WordArt yang sesuai 

dengan karakter ilustrasi desain busana yang dibuat, tampilan warna pada 

WordArt, dan tampilan artistik WordArt sesuai dengan tema dan komponen 

ilustrasi desain busana. Temuan lain, masih terdapat tugas ilustrasi desain 

busana yang belum mampu menampilkan format WordArt dengan kualitas 
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yang baik, sesuai dengan komponen-komponen ilustrasi desain busana yang 

dibuat, sehingga diperlukan pembelajaran dan latihan yang  lebih intensif 

tentang cara mengolah tampilan WordArt, agar dapat 

menyampaikan informasi ilustrasi desain busana yang maksimal.  

d. Ditinjau dari kualitas tampilan ClipArt menunjukkan bahwa lebih dari 

setengah tugas ilustrasi desain busana berada pada tingkat kualitas yang 

baik, ditinjau dari tampilan ClipArt yang sangat sesuai dengan tema dan 

komponen-komponen ilustrasi desain busana. Akan tetapi masih terdapat 

tugas ilustrasi desain busana yang kurang mampu mengolah ClipArt, 

sehingga perlu meningkatkan kualitas dan optimalisasi berlatih dalam 

mengolah tampilan ClipArt.  

e. Ditinjau dari kualitas tampilan Text menunjukkan bahwa kurang dari 

setengah tugas ilustrasi desain busana berada pada tingkat yang sangat 

berkualitas sedangkan ditinjau dari segi tampilan warna pada Text, tugas 

mahasiswa berada pada tingkat yang berkualitas dan kualitas tampilan Text 

ditinjau dari aspek kesesuaian  Text dengan tema dan komponen ilustrasi 

desain busana berada pada tingkat yang cukup berkualitas 

2. Berdasarkan kemampuan dalam mengolah prinsip-prinsip desain pada ilustrasi 

desain busana menunjukkan bahwa sebagian besar tugas ilustrasi desain 

busana sudah menunjukan kualitas yang baik berdasarkan prinsip kesatuan, 

keseimbangan, irama, kontras, fokus dan proporsi yang sangat sesuai dengan 

komponen-komponen ilustrasi desain busana. 

  

B. Saran 

Saran yang diajukan sekiranya bisa menjadi bahan untuk dipertimbangkan 

bagi Mahasiswa Prodi. Pendidikan Tata Busana Jurusan PKK FPTK UPI yaitu: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif, pada umumnya 

mahasiswa cukup mampu membuat ilustrasi desain busana secara akurat, selain itu 

masih terdapat mahasiswa yang belum maksimal dalam menampilkan ilustrasi 

desain busana yang dibuat khususnya dalam tampilan WordArt dan ClipArt. 

Berdasarkan hal tersebut, maka mahasiswa diharapkan lebih aktif dan kreatif 
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dalam kegiatan belajar dan melatih keterampilan pada pembuatan ilustrasi 

desain busana, dengan cara lebih sering latihan serta mengoptimalisasikan 

menggunakan program komputer, sehingga dapat menghasilkan kualitas ilustrasi 

desain busana dengan maksimal.  

 

 

 


