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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan dan rekomendasi pada bab ini disusun berdasarkan seluruh 

kegiatan penelitian Penerapan Hasil Belajar Teknik Pewarnaan Dengan Cat Air 

Pada Pembuatan Desain Busana pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata 

Busana angkatan 2015 Departemen PKK FPTK UPI. 

A. Simpulan  

Simpulan penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan 

penelitian, hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Penerapan hasil  belajar teknik pewarnaan dengan cat air ditinjau dari konsep 

dasar pewarnaan menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa 

memahami konsep dasar pewarnaan dengan cat air pada pembuatan desain 

busana. 

2. Penerapan hasil  belajar teknik pewarnaan dengan cat air ditinjau dari 

pengetahuan alat dan bahan pewarnaan menunjukkan bahwa kurang dari 

setengahnya mahasiswa memahami konsep dasar pewarnaan dengan cat air 

pada pembuatan desain busana. 

3. Penerapan hasil  belajar teknik pewarnaan dengan cat air ditinjau dari teknik 

pewarnaan menunjukkan bahwa kurang dari setengahnya mahasiswa 

memahami konsep dasar pewarnaan dengan cat air pada pembuatan desain 

busana. 

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang penulis ajukan berdasarkan simpulan penelitian 

mengenai “Penerapan Hasil Belajar Teknik Pewarnaan Dengan Cat Air Pada 

Pembuatan Desain Busana”. Rekomendasi yang diajukan penulis berikut ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk 

dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang dari setengahnya mahasiswa 

mampu menerapkan hasil belajar teknik pewarnaan dengan cat air dengan baik 
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pada pembuatan desain busana, namun demikian sebagian kecil masih ada 

mahasiswa yang belum dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

membuat desain busana dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan informasi bahwa Hasil Belajar Dasar Desain Mode ditinjau dari 

kompetensi Teknik Pewarnaan Dengan Cat Air dapat diterapkan pada pembuatan 

desain busana di Mata Kuliah Desain Mode Busana. Oleh karena itu, penulis 

merekomendasikan agar dapat mengembangkan dan meningkatkan wawasan, 

sikap dan keterampilan dengan cara banyak berlatih, dan mempelajari buku 

sumber mengenai pembuatan desain busana, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembuatan desain busana dan mahasiswa lebih siap untuk 

mengaplikasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada pembuatan desain 

busana.
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