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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Pada BAB V ini akan dipaparkan simpulan dari hasil penelitian yang 

disusun berdasarkan tujuan penelitian, hasil pengolahan data dan pembahasan 

hasil penelitian. Simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penerapan Hasil Belajar Desain Hiasan Busana Ditinjau dari Konsep 

Dasar Hiasan Busana dengan Teknik Lekapan  

Penerapan hasil belajar Desain Hiasan Busana ditinjau dari konsep dasar 

hiasan busana dengan teknik lekapan, menunjukan bahwa: Lebih dari setengah 

mahasiswa telah menerapkan pengetahuan karakteristik desain hiasan busana, 

pengetahuan pola hiasan sudut, pengetahuan pola hiasan serak, pengetahuan 

mengkreasikan pola hiasan arah istimewa pada bagian garis leher adibusana, 

pengetahuan mengkreasikan pola hiasan kitiran, pengetahuan jenis kain untuk 

hiasan lekapan, dan pengetahuan penempatan hiasan lekapan pada pembuatan 

hiasan lekapan adibusana.     

Temuan penelitian menunjukan bahwa responden cukup memahami 

penerapan pengetahuan konsep dasar desain hiasan busana dengan teknik lekapan 

pada adibusana.   

2. Penerapan Hasil Belajar Desain Hiasan Busana Ditinjau dari Jenis 

Hiasan Busana dengan Teknik Lekapan 

Penerapan hasil belajar Desain Hiasan Busana ditinjau dari kompetensi 

jenis hiasan busana dengan teknik lekapan, menunjukan bahwa: Kurang dari 

setengah mahasiswa telah menerapkan keterampilan membuat  lekapan benang, 

lekapan pita,  lekapan jumbai-jumbai (fringes), lekapan korsase, keterampilan 

lekapan braids, lekapan kain tulle, dan lekapan binding pada pembuatan hiasan 

lekapan adibusana.      

Temuan penelitian menunjukan bahwa responden belum terampil dalam 

menentukan jenis desain hiasan busana dengan teknik lekapan pada adibusana. 
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3. Penerapan Hasil Belajar Desain Hiasan Busana Ditinjau dari Unsur dan 

Prinsip Desain Hiasan Busana dengan Teknik Lekapan 

Penerapan hasil belajar Desain Hiasan Busana ditinjau dari kompetensi 

unsur dan prinsip hiasan busana dengan teknik lekapan, menunjukan bahwa: lebih 

dari setengah mahasiswa telah menerapkan pengetahuan unsur desain hiasan 

lekapan berupa garis dan tekstur, pengetahuan prinsip desain hiasan lekapan 

berupa aksen/pusat perhatian, harmonisasi/ kesatuan, dan keseimbangan pada 

pembuatan hiasan lekapan adibusana. 

Temuan penelitian menunjukan bahwa responden cukup memahami 

penerapan pengetahuan unsur dan prinsip desain sehingga hiasan lekapan yang 

diciptakan memberikan kesan estetis. 

 

 Kesimpulan dari hasil pemaparan sebelumnya dapat penulis sarikan bahwa 

lebih dari setengah responden memiliki kemampuan dalam menerapkan hasil 

belajar Desain Hiasan Busana  pada pembuatan hiasan lekapan adibusana dan 

hanya sebagian kecil yang belum menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

tersebut. Terdapat dua faktor yang paling menunjang untuk mengoptimalkan hasil 

belajar Desain Hiasan Busana yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

diantaranya adalah motivasi dan kesungguhan belajar peserta didik sehingga dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran. Faktor ekstern diantaranya adalah penyampaian 

materi, media dan metode pembelajaran yang disampaikan pendidik yang dapat 

meningkatkan semangat belajar peserta didik agar mencapai hasil belajar yang 

optimal. 

  

B. Saran 

Saran hasil penelitian disusun berdasarkan pada simpulan hasil penelitian 

yang telah dikemukakan sebelumnya. Penulis mengajukan saran yang sekiranya 

dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan masukan bagi pihak yang 

bersangkutan, yaitu: 
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1. Mahasiswa 

Hasil penelitian mengenai penerapan hasil belajar desain hiasan busana 

pada pembuatan hiasan lekapan  adibusana diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan/ informasi pada peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi, 

kesungguhan belajar serta latihan dalam membuat hiasan lekapan adibusana agar 

dapat mencapai hasil yang optimal. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian mengenai penerapan hasil belajar Desain Hiasan Busana 

pada pembuatan hiasan lekapan  adibusana diharapkan dapat membantu peneliti 

selanjutnya dalam mengembangkan dan meneliti lebih terperinci mengenai teknik 

hiasan lekapan yang bersumber dari hasil penelitian ini.  


