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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan 

yaitu tentang penciptaan motif batik yang terinspirasi dari Legenda Nyale yang 

dikombinasikan motif Semen Sawat dalam busana pesta Cocktail dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam mencipta motif batik penulis mengambil sumber ide Legenda Nyale 

berasal dari daerah Lombok Tengah. Ciri khusus dalam penciptaan motif 

batik yaitu membuat visualisasi bentuk Nyale (cacing laut) ke dalam motif 

batik yang dijadikan sebagai motif utama dengan kombinasi motif Semen 

Sawat berupa sebelah Sawat, kemudian mewujudkan ke dalam busana 

Cocktail. Secara keseluruhan teknik dalam pembuatan batik menggunakan 

teknik batik tulis. Proses pembuatan batik tulis meliputi tahapan persiapan 

alat dan bahan, mordanting, proses mendesain motif batik kemudian 

diterapkan di atas kain katun, membatik dengan menggunakan canting 

ditutupi dengan malam, dan proses pewarnaan menggunakan teknik medel 

dan soga, colet dan celup dengan warna sintetis, serta pelorodan kain yang 

telah dibatik.  

2. Pengaplikasikan motif batik yang terinspirasi dari Legenda Nyale yang 

dikombinasikan motif Semen Sawat dibuat busana Cocktail. Terwujudnya 

karya busana pesta Cocktail ini menggunakan metode perancangan melalui 

sketsa alternatif, sketsa tepilih, dan desaining, serta metode manual dan 

masinal yang keseluruhannya terangkai dalam tahapan proses perwujudan 

yang panjang. Secara keseluruhan busana dibuat dalam balutan siluet A-Line 

dan I-Line, hadir dalam potongan dress panjang maupun pendek. Kain batik 

dipadankan dengan sentuhan kain brokat dan jenis kain lainnya, sehingga 

memperlihatkan busana yang indah. Sebagai aksen ragam hias dalam karya 

busana, penulis menggunakan teknik payet di beberapa busana.  
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Dalam pembuatan karya ini tidak sedikit kendala yang dihadapi, seperti 

terbaginya waktu antara tugas akhir dengan tugas profesi, cantingan yang tidak 

tembus diulangi dibagian belakang kain sehingga memperlambat dalam proses 

pengerjaan batik, pewarnaan yang mbleber, timbulnya kerutan pada saat 

menjahit kain bahan yang jatuh sehingga jahitan harus didedel dan dijahit 

kembali agar menghasilkan jahitan yang halus, dalam pengerjaan karya 

diupayakan ketelitian, dan keseriusan dalam proses pembuatan karya. Banyak 

pelajaran yang dapat diambil oleh penulis mulai dari proses mendesain, 

membatik, menjahit, hingga menjadi hasil karya busana. 

Adanya kreativitas bentuk penciptaan dan modifikasi terhadap batik, kita 

patut berbangga hati dan terus mendukung batik sebagai identitas bangsa agar 

tetap lestari. Semoga dapat memberikan ide-ide kreatif pada dunia batik dan 

fashion. 

B. Saran  

Dalam mencipta karya, penulis memberikan saran berdasarkan pengalaman 

dalam proses pembuatan karya, yaitu:  

1. Alangkah baiknya untuk menentukan sumber ide terlebih dahulu agar 

memudahkan dalam pembuatan konsep sesuai ide tersebut.  

2. Untuk pembuatan karya dalam bentuk batik tulis maupun busana perlu 

adanya manejemen waktu sehingga dalam proses pembuatan batik sampai 

perwujudan busana dapat selesai tepat waktu.  

3. Dalam proses mendesain motif batik pada media kain sebaiknya 

memperhatikan bentuk pola busana yang akan dibuat agar dalam pembuatan 

motif batik dapat menyesuaikan unsut-unsur bentuk ukuran maupun letak 

posisi motif yang simetris agar tidak terjadi perubahan dari rancangan yang 

dibuat.  

4. Dalam pembuatan batik tulis maupun busana diupayakan terlebih dahulu 

belajar teknik-teknik yang akan digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pembuatan batik tulis maupun busana. 
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