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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan penciptaan yaitu konsep dan visualisasi karya penciptaan 

tas dengan teknik canadian smock dan sentuhan makrame dapat disimpulkan: 

Konsep penciptaan ini mengusung manipulasi kain yang menghasilkan karya 

inovatif bertemakan essentiality dengan menerapkan corak flora yaitu Motif 

Ciawitali pada pembuatan tas jinjing dengan teknik canadian smock dan memberi 

sentuhan makrame. Penulis menggunakan 3 ragam pola Motif Ciawitali yaitu Sekar 

Awi Bitung, Sekar Daun Awi dan Sekar Awi Alit yang dideformasi dengan detail 

sederhana Motif Ciawitali terlihat eksotisme dan memiliki daya tarik yang khas. 

Bahan yang dipilih adalah kain linen dikarenakan berasal dari serat alami yang lebih 

ramah lingkungan, penggunaan warna pastel dan warna netral yaitu sage green, 

khaki yang dipadukan beige menampilkan dengan kesan natural, alami, bersih, 

ceria, lembut, hangat, dan semangat. Setelah penulis melalui beberapa tahapan 

penciptaan karya, penulis berhasil membuat 4 jenis tas jinjing untuk perempuan 

usia 15-25 tahun.  

Pengaplikasian Motif Ciawitali pada karya pertama dengan model tote bag dan 

karya kedua dengan model drawstring bag memadukan Sekar Daun Awi pada motif 

canadian smock dan Sekar Awi Alit pada sentuhan makrame. Karya ketiga dengan 

model drawstring bag dan karya keempat dengan model pyramid bag tas ini 

memadukan pola Sekar Awi Bitung pada motif canadian smock dan pola Sekar 

Awi Alit pada sentuhan makrame. Keempat karya tersebut menggambarkan 

seseorang dengan nilai-nilai kebermanfaatan, ungkapan saling menghargai dan 

menjaga lingkungan serta melestarikan tanaman bambu. Motif disusun menyirip 

menyilang saling mengisi memiliki kesan seolah membentuk kepangan. Dilihat dari 

segi estetika tampilan tas yang memadukan motif canadian smock dan sentuhan 

makrame sangat unik, atraktif  dan menarik menghasilkan irama dan  tekstur motif 

berdimensi dan bergelombang. Inspirasi Motif Ciawitali yang digunakan 

menambah daya tarik keindahan pada tas. Kelebihan dari tas ini selain sebagai 
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produk kriya terapan juga memiliki sisi estetika sebagai penunjang penampilan 

Adapun kekurangan produk tas ini yaitu pada motif memiliki beberapa cekungan 

hal itu dapat menampung debu atau kotoran. Adapun hambatan penulis yaitu 

kesalahan membuat simpul atau arah simpul makrame maka simpul setelahnya 

harus dipudar dan ketebalan lapisan tas mempengaruhi hasil penjahitan, Semoga 

dengan penciptaan karya ini dapat ikut serta berkontribusi mengangkat nilai 

tradisional melalui Motif Ciawitali pengembangan variasi motif smock serta 

memperkenalkan kembali eksistensi teknik smock dan makrame kepada masyarakat 

serta sebagai ungkapan kesadaran menghargai lingkungan dengan memilih material 

kain linen yang dapat diolah dengan teknik patchwork.  

 

5.2  Saran 

Adapun saran dan rekomendasi dari penulis berdasarkan hasil penelitian:  

5.2.1 Bagi pendidikan, semoga menjadikan inspirasi berkarya bagaimana 

mengolah kain dengan teknik canadian smock dan makrame yang 

diaplikasikan dalam dunia pendidikan serta menjadi sumber informasi dan 

referensi penelitian dan penciptaan selanjutnya. 

5.2.2 Bagi kriyawan, semoga karya penciptaan ini dapat menginspirasi kriyawan 

lainnya dalam berkarya dan dapat menambah inovasi baru dalam 

pengaplikasian canadian smock ke dalam bentuk yang lebih variatif. 

5.2.3 Bagi masyarakat, diharapkan dapat memilih bahan tekstil yang minim 

dampak terhadap lingkungan serta mengangkat smock agar lebih banyak 

yang terinspirasi untuk meningkatkan bidang usaha ekonomi kreatif yaitu 

dengan menghasilkan produk kriya tekstil yang memiliki nilai jual ekonomi.  

 

 

 

 


