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BAB V  

PENUTUP 

 

 Dalam penciptaan Tugas Akhir yang berjudul “Manggis Sebagai Sumber 

Ide Penciptaan Motif Batik dalam Busana Pesta” penulis mengangkat  bentuk 

buah manggis ke dalam motif batik yang diaplikasikan ke dalam busana pesta. 

Bentuk visualisasi buah manggis penulis kembangkan dengan menambahkan isen-

isen batik di dalamnya, dengan menggunakan prinsip-prinsip dari metode 

pendekatan estetis secara visual, yaitu garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, 

keseimbangan, kesatuan dan juga komposisi. Visualisasi buah manggis dijadikan 

sebagai motif utama dengan penambahan motif batik tradisional sebagai latar. 

Bentuk visualisasi buah manggis dikembangkan tanpa meninggalkan wujud asli 

dari bentuk buah manggis itu sendiri.  

 Dalam penerapan motif buah manggis, penulis menggunakan asas-asas 

desain busana supaya tercipta busana yang indah. Asas keselarasan, perbandingan, 

dan keseimbangan menjadi acuan penulis dalam mengaplikasikan batik ke dalam 

busana pesta. Peletakkan buah manggis diletakkan secara harmonis, dinamis dan 

seimbang sesuai desain tiap busana pesta. Desain karya yang penulis rancang 

dirasa tepat karena menggambarkan tentang sisi kesederhaan seorang wanita yang 

cantik, yaitu dengan mengambil model busana sederhana yaitu dress span tanpa 

lengan namun tetap cantik dan feminim dengan motif batik yang indah 

ditambahkan dengan hiasan payet yang diaplikasikan pada tiap bagian busana.  

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



132 
 

Tentunya banyak kendala yang dialami penulis dalam mewujudkan karya. 

Dimulai dari proses pewarnaan batik, yaitu warna background batik yang belang 

akibat dari salah teknik dalam pewarnaan, kemudian proses menjahit busana yaitu 

memasang rit akibat dari lapisan kain yang tebal serta kesulitan penulis dalam 

pecah pola busana, agar busana pesta tersebut terlihat pantas dan cantik. 

B. Saran 

    Kendala-kendala tersebut tentunya menjadi pengalaman berharga bagi 

penulis sebagai pembelajaran dalam pembuatan karya selanjutnya. Ada baiknya 

pula kita pandai-pandai dalam menyikapinya dengan membuat langkah-langkah 

yang harus diambil dan diproses dengan rinci dan cermat. Pemilihan bahan yang 

tepat, teknik pewarnaan yang benar, serta pecah pola yang pas merupakan hal 

terpenting yang perlu diperhatikan  agar busana yang terwujud sesuai dengan 

rancangan desain awal.  

       Semoga karya ini dapat menambah keberagaman motif batik Indonesia 

dan memberikan warna baru pada dunia fashion, serta memberikan inspirasi bagi 

masyarakat dan penikmat seni.  
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