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BAB V 

    PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penciptaan karya seni fungsional, membutuhkan proses pengamatan dan tahapan 

perwujudan karya dengan waktu yang panjang. Pemilihan sumber ide untuk 

digunakan sebagai karya seni, juga membutuhkan waktu yang tidak singkat agar 

dapat menghasilkan karya yang unik, indah, dan berbeda dari yang sudah ada. Karya 

yang diciptakan merupakan busana Art wear, yang mengutamakan keindahan pada 

busana, namun tetap memperhatikan kenyamanan ketika busana itu dikenakan.  

Seluruh karya yang diciptakan merupakan hasil yang sesuai dari yang diharapkan. 

Karya ini merupakan karya terbaik yang pernah diciptakan. Karya yang diciptakan 

merupakan karya yang berbeda dari yang lainnya, karena diciptakan dengan karakter 

yang berbeda dari yang lain, serta memiliki keunikan tersendiri dari karya yang 

pernah ada sebelumnya. Karya yang diciptakan merupakan karya yang terinspirasi 

dari sebuah simbol keseimbangan dan simbol lain yang berkaitan dengan kedelapan 

simbol mata angin Ba-gua. Setiap Karya yang diciptakan semua memiliki arti yang 

berbeda, karena setiap karya mewakili setiap arah mata angin tersebut. 

 

 

UPT Perpustakaan isi yOGYAKARTA



102 
 

B. Saran 

Karya busana yang di ciptakan merupakan karya dengan berbagai jenis 

pewarna tekstil, setiap pewarna memeliki teknik yang berbeda untuk 

penggunaanya. Kesulitan dan kendala yang dialami ketika menciptakan karya ini 

sering terjadi pada saat proses pewarnaan kain, terutama jika menggunakan 

pewarna Indigosol. Proses ini membutuhkan cahaya matahari yang cukup, namun 

ketika tidak ada sinar matahari, proses pewarnaan menjadi terhambat dan warna 

yang dihasilkan kurang maksimal. Memperhatikan kondisi cuaca, dan keadaan 

lingkungan sekitar sangat penting karena mempengaruhi semua proses terutama 

dalam pewarnaan.  
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