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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan seluruh kegiatan 

penelitian tentang “Pendapat Peserta Diklat Tentang Manfaat Hasil Pelatihan Seni 

Lukis Kaca dalam Kesiapan Membuka Usaha Kriya” di Sanggar Alam Sunyaragi 

Cirebon sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitan, hasil 

pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Pendapat peserta diklat tentang manfaat hasil pelatihan seni lukis kaca 

berkaitan dengan pengetahuan dalam kesiapan membuka usaha kriya 

sebagian besar responden telah merasakan manfaat dari hasil pelatihan 

seni lukis kaca meliputi pengetahuan konsep seni lukis kaca, alat dan 

bahan, warna serta motif hias berada pada kriteria bermanfaat sekali.  

2. Pendapat peserta diklat tentang manfaat hasil pelatihan seni lukis kaca 

berkaitan dengan sikap dalam kesiapan membuka usaha kriya sebagian 

besar responden telah merasakan manfaat dari hasil pelatihan seni lukis 

kaca meliputi kerja keras dalam pembuatan baik motif maupun produk 

lukis kaca, terampil dalam proses kerja, memotivasi diri untuk lebih giat 

lagi dalam memadupadankan motif modern dengan motif kecirebonan, dan 

kedisiplinan dalam menyelesaikan produk dengan tepat waktu berada pada 

kriteria bermanfaat sekali.  

3. Pendapat peserta diklat tentang manfaat hasil pelatihan seni lukis kaca 

berkaitan dengan keterampilan dalam kesiapan membuka usaha kriya 

sebagian besar responden telah merasakan manfaat dari hasil pelatihan 

seni lukis kaca meliputi keterampilan pembuatan produk lukis kaca dan 

perencanaan usaha berada pada keiteria bermanfaat sekali. 
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B. Rekomendasi  

Rekomendasi hasil penelitian disusun berdasarkan pembahasan dan 

kesimpulan hasil penelitian. Penulis mencoba mengajukan rekomendasi yang 

sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan masukan bagi peserta 

diklat, instruktur pelatihan dan peneliti selajutnya.  Rekomendasi di disusun 

sebagai berikut, uang ditujukan kepada: 

1. Peserta Diklat Pelatihan Seni Lukis Kaca 

Pendapat peserta diklat tentang manfaat hasil pelatihan seni lukis kaca 

dalam kesiapan membuka usaha kriya, penulis menyarankan hendaknya 

peserta diklat dapat mengningkatkan dan mempertahankan dalam kemampuan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang kesiapan membuka usaha kriya. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengingkatkan dan mempertahankan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang kesiapan membuka usaha kriya 

adalah: 

a. Peserta diklat lebih aktif dalam kegiatan pelatihan baik sifatnya teori 

maupun praktik. Bersifat kritis dan bertanya apabila ada yang kurang 

dimengerti. 

b. Peserta diklat mencari sumber informasi mengenai motif hias dan produk 

lukis kaca untuk pengembangan usaha dengan cara browsing internet, 

membaca buku, mengunjungi pameran lukisan atau mencari informasi dari 

orang yang sudah berhasil dalam usaha lukis kaca. 

c. Peserta diklat lebih berlatih mengasah kemampuan dalam membuat dan 

mengembangkan produk lukis kaca, terutama berlatih menciptakan motif 

dan produk lukis kaca dengan ide baru. 

d. Peserta diklat harus lebih percaya diri dalam mengkreasikan baik warna 

maupun produk lukis kaca, dengan cara ini akan mempunyai modal 

kemampuan membuat produk lukis kaca sehingga memiliki kesiapan 

membuka usaha kriya. 
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2. Instruktur 

Instruktur diharapkan untuk lebih menggali dan mengembangkan 

proses pelatihan pembuatan lukis kaca serta lebih memotivasi peserta diklat 

pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam 

pembelajaran pembuatan lukis kaca yang lebih baik lagi, sehingga memiliki 

kesiapan dalam membuka usaha dibidang kriya dengan teknik lukis kaca. 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

Setelah mendapatkan hasil penelitian tentang “Pendapat Peserta Diklat 

Tentang Manfaat Hasil Pelatihan Seni Lukis Kaca” yang sebagian besar 

berada pada kriteria bermanfaat sekali, tidak menutup kemungkinan untuk 

dapat dilakukan penelitian selanjutnya dengan mengembangkan variabel-

variabel yang lainnya berkaitan dengan keterampilan pembuatan lukis kaca.  

 


