102

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Karya bertajuk “Motif Daun Maple dalam Busana Kasual” ini
merupakan hasil dari rangkaian proses berkesenian yang menggunakan
teknik batik tulis yang diterapkan pada penciptaan busana kasual yang
menarik. Motif batik daun Maple tidak mengubah bentuk dari daun Maple
asli, namun di dalamnya bentuk daun Maple terdapat isen-isen batik yang
berupa cecek, ukel dan yang lainnya. Irama dalam desain dapat dirasakan
melalui penglihatan dengan cara membuat motif daun Maple satu dengan
yang lainnya melalui pengulangan yang dinamis. Pemilihan warna motif
daun Maple ini menggunakan warna asli daun Maple yaitu merah, kuning,
oranye, hijau dan cokelat. Motif Maple yang dimasukkan dalam busana
kasual menambah daya tarik busana tersebut karena menunjang tema
busana yang simple namun tetap terlihat elegan dengan penempatan motif
yang berbeda-beda disetiap busana nya membuat busana kasual ini terlihat
tidak monoton. Pada karya Pink Scarlet terlihat keseimbangannya dalam
penempatan motif pada bagian kanan dan kiri celana.
Bahan yang digunakan untuk membuat busana kasual ini adalah
kain katun linen, kain katun linen ini bahannya tebal, kaku dan daya
serapnya tinggi, bahan ini sangat pas dan nyaman digunakan sehari-hari.
Busana kasual yang dipilih terdiri dari dress, rok, celana kulot, outer dan
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atasan crosstop. Busana kasual dipilih karena busananya yang santai dan
bisa dipakai dalam kegiatan formal maupun non formal. Pemakai busana
kausal ini tentunya orang yang energik sesuai dengan kesan yang
ditimbulkan oleh busana tersebut. Busana kasual ini bisa dipakai dari
kalangan remaja hingga dewasa karena busana kasual mudah diterima di
masyarakat dan digunakan dalam sehari-sehari. Berbagai proses telah
dilalui maka terciptalah delapan karya yaitu yang berjudul Tannis Maple,
Autumn Breeze, Maplelicious, Pink Scarlet, Autumn Leaves, Anthocyannis
Maple, Xanthopllys Maple dan Magificent Maple.
Kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan karya ini adalah
bahwa pohon Maple tidak ada di Indonesia, pohon Maple hanya hidup di
negara subtropis. Untuk mendapatkan data-data tentang pohon Maple
penulis hanya mendapatkan dari webtografi dan dari buku tentang daun
Maple.
B. Saran
Menciptakan

karya

dengan

inovasi

baru

juga

harus

mempertimbangkan aturan dan jalur yang benar. Pembuatan sebuah karya
seharusnya melalui sebuah persiapan yang matang demi kelancaran
prosesnya. Sesuatu dengan hasil yang sempurna tidak akan didapatkan
melalui cara yang mudah dan cepat. Dibutuhkan proses panjang yang
harus dilalui demi terciptanya karya yang senpurna. Ide dan gagasan juga
harus didukung dengan landasan yang kuat.
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Eksperimen warna harus terus dilakukan agar tercipta hasil atau
warna yang diinginkan. Eksplorasi bentuk dan perancangan busana harus
terus digali dan dilatih agar tercipta busana ataupun karya yang diinginkan.
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