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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Tumbuhan Kemuning memiliki manfaat terutama untuk kesehatan, 

yang kebanyakan masyarakat belum mengetahuinya hingga belum banyak 

pemanfaattan tumbuhan kemuning. Penciptaan motif batik ini berusaha 

untuk membuat suatu motif baru yang jarang di gunakan oleh kebayakan 

orang sehingga akan tercipta motif yang benar-benar baru. Karya yang 

dibuat berupa kain bermotif batik dan juga busana merupakan wujud dari 

imajinasi yang dituangkan dalam sebuah karya. Seluruh karya yang dibuat 

merupakan karya orisinil yang baru dibuat, mengunakan teknik batik tulis 

keseluruhan dan juga teknik warna tutup celup  untuk proses pewarnaan 

batik dengan warna sintetis. Warna yang dipakai ialah warna-warna klasik 

yang dibuat sesuai dengan tema seperti warna coklat, coklat muda, kuning, 

hitam. Dalam proses pembuatan karya, terdapat kendala-kendala mulai 

dari perubahan desain batik dan juga desain baju pada saat proses 

pembuatan karya.  

Busana pesta malam yang diciptakan memiliki kesan yang kuat 

dengan perpaduan batik tulis dan warna yang beragam, semoga karya yang 

dibuat dapat memberika pengetahuan dan wawasan baru dalam pembuatan 

suatu karya busana, yang secara keseluruhan dengan proses sendiri mulai 

dari pembuatan motif batik pada kain dan pada saat pembuatan busana.  

B. SARAN 

Saran yang diberikan adalah agar dapat memaksimalkan waktu 

yang ada dengan baik agar tidak terburu-buru ketika pengerjaan dari karya  

dan melakukan ekplorasi yang lebih banyak lagi agar dapat memberikan 

sebuah karya yang matang dan sempurna. 
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