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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan ini dibuat dengan mengacu pada tujuan penelitian serta hasil 

temuan yang telah diperoleh. Penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai 

“Analisis Kualitas Hasil Praktik Adibusana Pada Mata Kuliah Adibusana” dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Teknik jahit adibusana merupakan teknik jahit tingkat tinggi. Teknik jahit ini, 

memiliki teknik yang khusus dan banyak menggunakan pekerjaan tangan 

sehingga membutuhkan ketekunan. Mahasiswa yang tekun dan bersungguh-

sungguh akan menjahit tugas Adibusananya dengan baik dan benar. Simpulan dari 

penelitian ini, pada umumnya menunjukkan bahwa kualitas hasil praktik 

Adibusana ditinjau dari ketepatan dan kerapian teknik jahit sudah baik, dilihat dari 

kualitas teknik jahit kampuh pada kain tebal dengan kumai serong, kualitas teknik 

jahit kampuh pada kain tebal dan tipis dengan setik mesin, kualitas teknik jahit 

tutup tarik jepang (invisible zipper), kualitas teknik jahit tutup tarik yang ujungnya 

dapat dilepas (separating zipper), kualitas teknik jahit sengkelit untuk lubang 

kancing.  

2. Teknik penyelesaian adibusana sama halnya seperti teknik jahit yakni memiliki 

teknik yang khusus dan banyak menggunakan pekerjaan tangan. Simpulan dari 

penelitian ini, pada umumnya menunjukkan bahwa kualitas hasil praktik 

Adibusana ditinjau dari ketepatan dan kerapian teknik penyelesaian sudah baik, 

dilihat dari kualitas teknik penyelesaian kelim pada kain tipis, kualitas teknik 

penyelesaian ujung kain yang menggunakan lekapan kain lace, kualitas teknik 

penyelesaian lingkar kerung lengan dengan setik balik palsu, kualitas teknik 

penyelesaian memasang kancing kait besar, kualitas teknik penyelesaian 

memasang kancing bungkus dan kualitas teknik penyelesaian menjahit garnitur. 
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B. Saran 

 Saran yang diajukan diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

dipertimbangkan bagi pihak-pihak terkait terutama: 

1. Mahasiswa Konsentrasi Manajemen Butik Jurusan PKK FPTK UPI angkatan  

    2009 dan 2010 

 Hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa mahasiswa dengan 

persentase tertinggi hanya mencapai kurang dari setengahnya yang dapat menjahit 

dan menyelesaikan adibusana dengan baik. Kualifikasi tertinggi yang seharusnya 

dapat dicapai oleh mahasiswa yaitu berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan 

hal tersebut, maka mahasiswa perlu belajar dan berlatih lebih tekun lagi untuk 

dapat menghasilkan jahitan dan penyelesaian pada tugas adibusana nya menjadi 

lebih baik lagi, mengingat Adibusana sangat banyak memerlukan pekerjaan 

tangan (handmade). Mahasiswa juga perlu memperhatikan dan menerapkan teknik 

jahit dan penyelesaian yang tepat untuk diterapkan pada tugas adibusananya yang 

disesuaikan dengan jenis ketebalan kain yang digunakannya. 

 

2. Dosen Mata Kuliah Adibusana 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sama, selain mahasiswa yang harus 

lebih  tekun belajar dan berlatih, dosen mata kuliah yang terkait juga diharapkan 

dapat lebih banyak memberikan motivasi dan perhatian yang tinggi kepada 

mahasiswa. Dosen juga diharapkan dapat terus mengingatkan mahasiswa untuk 

dapat menjahit dan menyelesaikan tugas adibusananya dengan teknik-teknik yang 

tepat, dengan begitu diharapkan hasil praktik adibusana yang akan dibuat oleh 

mahasiswa pada angkatan berikutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik 

lagi. 

 

 

 

 


