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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan dan saran yang dipaparkan berikut ini, disusun berdasarkan 

seluruh kegiatan penelitian mengenai manfaat hasil belajar Kriya Tekstil sebagai 

kesiapan menjadi wirausaha produk kriya tekstil pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Tata Busana angkatan 2011 PKK FPTK UPI.  

 

A.  SIMPULAN  

Simpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, 

pertanyaan penelitian, pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang 

dipaparkan sebagai berikut:  

1. Manfaat Hasil Belajar Kriya Tekstil Ditinjau Dari Indikator Pemahaman 

Konsep  Patchwork Dan Quilting Sebagai Kesiapan Menjadi Wirausaha 

Produk Kriya Tekstil. 

  

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar Kriya Tekstil ditinjau dari 

indikator pemahaman konsep patchwork dan quilting menunjukkan bahwa lebih 

dari setengah mahasiswa mengetahui manfaat konsep patchwork dan quilting 

sebagai sumber ide dalam pembuatan desain dekoratif produk patchwork dan 

quilting. Mahasiswa terampil menggabungkan bentuk potongan geometris dan 

menjahit tindas sesuai motif quilting bermanfaat untuk membentuk desain motif 

dalam menghasilkan motif patchwork dan quilting. Mahasiswa menujukan 

kesiapan mereka dalam menerima materi mengenai konsep patchwork dan 

quilting, sehingga dapat melaksanakan praktek pembuatan produk kriya tekstil 

dengan baik bermanfaat sebagai kesiapan menjadi wirausaha produk kriya tekstil. 

 

2. Manfaat Hasil Belajar Kriya Tekstil Ditinjau Dari Indikator Pembuatan 

Desain Produk  Patchwork Dan Quilting Sebagai Kesiapan Menjadi 

Wirausaha Produk Kriya Tekstil.  
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Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar Kriya Tekstil ditinjau dari 

indikator pembuatan desain produk patchwork dan quilting menunjukkan bahwa 

kurang dari setengah mahasiswa mampu membuat desain produk patchwork dan 

quilting, mahasiswa terampil menerapkan unsur dan prinsip desain saat proses 

membuat desain produk bermanfaat untuk mengkombinasikan unsur dan prinsip 

desain, menurut prosedur-prosedur tertentu. Mahasiswa menujukan kesiapan 

mereka dalam menerima materi mengenai desain produk  patchwork dan quilting, 

sehingga dapat melaksanakan praktek pembuatan produk kriya tekstil dengan baik 

bermanfaat sebagai kesiapan menjadi wirausaha produk kriya tekstil. 

 

3. Manfaat Hasil Belajar Kriya Tekstil Ditinjau Dari Indikator Pembuatan 

Desain Dekoratif Patchwork Dan Quilting Sebagai Kesiapan Menjadi 

Wirausaha Produk Kriya Tekstil.  

 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar Kriya Tekstil ditinjau dari 

indikator pembuatan desain dekoratif patchwork dan quilting menunjukkan bahwa 

lebih dari setengah mahasiswa mampu membuat desain dekoratif patchwork dan 

quilting, mahasiswa terampil menerapkan by the color pattern, by the decorative 

trims, by contruction detail pada desain dekoratif sampai membentuk desain motif 

hias bermanfaat dalam menghasilkan motif patchwork dan quilting, menunjukkan 

bahwa mahasiswa sudah dapat menerima dan memahami manfaat materi desain 

dekoratif patchwork dan quilting dengan baik, sehingga mahasiswa mampu 

membuat desain dekoratif patchwork dan quilting bermanfaat sebagai kesiapan 

menjadi wirausaha produk kriya tekstil. 

 

4. Manfaat Hasil Belajar Kriya Tekstil Ditinjau Dari Indikator Pembuatan 

Produk Patchwork Dan Quilting Sebagai Kesiapan Menjadi Wirausaha 

Produk Kriya Tekstil.  

 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar kriya tekstil ditinjau dari 

indikator pembuatan produk patchwork dan quilting menunjukkan lebih dari 

setengah mahasiswa mampu membuat produk patchwork dan quilting, mahasiswa 
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terampil memilih bahan dan menyiapkan alat sampai dengan pembuatan produk, 

menunjukkan bahwa mahasiswa sudah memahami manfaat materi mengenai 

pembuatan produk  patchwork dan quilting dengan baik, sehingga mahasiswa 

mampu membuat produk patchwork dan quilting sesuai dengan prinsip dan 

prosedur pembuatan produk, bermanfaat sebagai kesiapan menjadi wirausaha 

produk kriya tekstil. 

 

B. SARAN  

Saran penulis ajukan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Saran 

berikut ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan bahan  pertimbangan untuk 

dijadikan masukan yang membangun. 

1. Mahasiswa  

Hasil penelitian menggambarkan secara umum lebih dari setengahnya 

mahasiswa mengetahui manfaat dari hasil belajar Kriya Tekstil ditinjau dari 

indikator konsep  patchwork dan quilting, desain produk  patchwork dan quilting, 

desain motif  patchwork dan quilting dan pembuatan produk  patchwork dan 

quilting sebagai kesiapan menjadi wirausaha produk kriya tekstil. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan motivasi bagi 

mahasiswa agar berkemauan untuk lebih memperluas wawasan dibidang kriya 

tekstil pada patchwork dan quilting, mengunjungi pameran kriya, serta lebih 

banyak berlatih dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan membuat 

pengembangan produk patchwork dan quilting sehingga siap dan matang untuk 

menjadi wirausaha produk kriya tekstil. 

   

2. Dosen mata kuliah  

Hasil penelitian menggambarkan secara umum lebih dari setengahnya 

mahasiswa mendapatkan manfaat dari hasil belajar Kriya Tekstil sebagai kesiapan 

menjadi wirausaha produk kriya tekstil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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menjadi bahan masukan bagi pihak Program Studi Tata Busana  dan khususnya 

bagi dosen mata kuliah Kriya Tekstil untuk lebih mengembangkan materi 

pembelajaran mengenai patchwork dan quilting, serta memperbanyak 

memberikan latihan pada mahasiswa dalam membuat dan mengembangkan 

produk kriya tekstil. Latihan yang dilakukan diharapkan dapat menambah 

penguasaan mahasiswa dalam membuat dan mengembangkan produk dengan  

patchwork dan quilting sehingga siap menjadi wirausaha produk kriya tekstil.  


