
 

125 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 

Kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan seluruh kegiatan penelitian 

dengan judul “Penerapan Hasil Belajar Pengetahuan Tekstil pada Pemilihan Kain 

untuk Praktek Pembuatan Busana Pesta”. Penelitian dilakukan pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Tata Busana PKK FPTK UPI angkatan tahun 2005 - 

2006) 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pada latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan pada Bab 4. 

1. Penerapan Hasil Belajar Pengetahuan Tekstil Ditinjau dari Kemampuan 
Kognitif pada Pemilihan Kain untuk Praktek Pembuatan Busana Pesta 

 
Penerapan hasil belajar Pengetahuan Tekstil yang berkaitan dengan 

kemampuan kognitif pada penelitian ini, sebagian besar mahasiswa dapat 

menerapkan pengetahuan tentang jenis kain pada pemilihan kain untuk busana pesta 

sesuai model, menerapkan pengetahuan tentang tekstur kain, menerapkan 

pengetahuan tentang motif, menerapkan pengetahuan tentang warna kain, 

menerapkan pengetahuan tentang motif dan hiasan kain pada pemilihan kain untuk 

praktek pembuatan busana pesta. 

2. Penerapan Hasil Belajar Pengetahuan Tekstil Ditinjau dari Kemampuan 
Afektif pada Pemilihan Kain untuk Praktek Pembuatan Busana Pesta 

 
Penerapan hasil belajar Pengetahuan Tekstil yang berkaitan dengan 

kemampuan afektif pada penelitian ini, sebagian besar mahasiswa memiliki sikap 
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positif menerapkan materi Pengetahuan Tekstil yaitu dalam menambah wawasan, 

sikap kebiasaan menerapkan materi Pengetahuan Tekstil untuk meningkatkan 

kemampuan, sikap menerapkan materi Pengetahuan Tekstil dalam menanggapi 

kritikan dosen atau teman pada hasil kerjanya, sikap responden menerapkan materi 

Pengetahuan Tekstil ketika diberi tugas pada pemilihan kain untuk praktek 

pembuatan busana pesta. 

3. Penerapan Hasil Belajar Pengetahuan Tekstil Ditinjau dari Kemampuan 
Psikomotor pada Pemilihan Kain untuk Praktek Pembuatan Busana Pesta 

 
Hasil belajar Pengetahuan Tekstil ditinjau dari kemampuan psikomotor 

menunjukkan bahwa lebih dari setengah mahasiswa dapat menerapkan hasil belajar 

Pengetahuan Tekstil pada pemilihan kain untuk praktek pembuatan busana pesta. 

Hasil belajar tersebut meliputi keterampilan menerapkan materi Pengetahuan Tekstil 

dalam memilih kain untuk praktek pembuatan busana pesta model draperi, model 

ballgown, model bustier, model suckdress, dan busana pesta model busana nasional. 

Keterampilan mahasiswa dalam menerapkan hasil belajar Pengetahuan Tekstil 

tersebut dapat dilihat pula pada keterampilan memilih tekstur kain, memilih motif 

dan hiasan kain, terampil memilih warna kain pada pemilihan kain untuk praktek 

pembuatan busana pesta. 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang penulis ajukan berdasarkan kesimpulan penelitian. 

Rekomendasi di bawah ini sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-

pihak yang terkait, yaitu: 
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a. Mahasiswa 

Hasil penelitian penerapan hasil belajar Pengetahuan Tekstil pada pemilihan 

kain untuk praktek pembuatan busana pesta, menunjukkan bahwa mahasiswa yang 

menjadi responden dalam penelitian ini,  telah menerapkan hasil belajar Pengetahuan 

Tekstil berkaitan dengan kemampuan kognitif afektif dan psikomotor. Keadaan ini 

hendaknya dijadikan motivasi bagi mahasiswa untuk lebih meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan tentang Pengetahuan Tekstil khususnya dalam 

pemilihan kain sehingga dapat diterapkan untuk praktek pembuatan busana pesta. 

Peningkatan kemampuan tersebut dapat dilakukan di antaranya dengan cara 

menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai jenis kain, sehingga memiliki 

referensi yang banyak tentang berbagai jenis kain, un tuk memudahkan dalam 

memilih kain yang tepat untuk praktek pembuatan busana pesta.  

b. Dosen 

Hasil penelitian penerapan hasil belajar Pengetahuan Tekstil pada pemilihan 

kain untuk praktek pembuatan busana pesta menunjukkan bahwa mahasiswa yang 

menjadi responden dalam penelitian ini telah menerapkan hasil belajar Pengetahuan 

Tekstil berkaitan dengan kemampuan kognitif afektif dan psikomotor. Oleh karena 

itu kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi dosen Pengetahuan 

Tekstil, untuk mengembangkan materi perkuliahan khususnya pengetahuan tentang 

berbagai jenis kain untuk berbagai jenis busana sesuai model dan kesempatan. 

c. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian mengenai Penerapan Hasil Belajar Pengetahuan Tekstil pada 

Pemilihan Kain untuk Praktek Pembuatan Busana Pesta. Penelitian ini dilakukan 

pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan PKK FPTK 
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Universitas Pendidikan Indonesia angkatan tahun 2005 - 2006 yang telah mengikuti 

mata kuliah Adibusana dalam ruang lingkup terbatas yang dapat dikembangkan lebih 

lanjut pada variabel lain. Penelitian lanjutan dapat dilakukan atau dikaji pada 

pengukuran kemampuan mahasiswa pada pemilihan kain untuk praktek pembuatan   

berbagai jenis busana sesuai dengan model dan kesempatan.  

 


