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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Berawal dari ketertarikan pada permainan tradisonal anak, hal tersebut 

menginspirasi penulis untuk membuat busana kimono Kinagashi dengan 

mengambil inspirasi dari bentuk atau visual dari permainan tradisional 

anak yang diwujudkan dengan teknik batik tulis dan teknik pewanaan colet 

dan tutup celup menggunakan bahan warna indigisol dan naptol. 

      Pada karya busana kimono ini ditampilkan motif yang terinspirasi dari 

permainan tradisional dan  motif  banji  memiliki arti murah rejeki atau 

bahagia, sesuai dengan motif utama yaitu permainan tradisional anak yang 

berkesan menyenangkan dan warna biru juga memiliki arti yang 

menyenangkan dan tenang. kain lurik gerimis sebagai bahan kombinasi 

yang pas dikarenakan dari segi bahan dan motif yang tidak ramai. 

 

B. Saran 

       Pada proses penciptaan karyanya banyak mengalami kendala, yaitu  

saat proses pewarnaan membutuhkan kesabaran. Saat proeses pewarnan 

warna biru (naptol AS dan garam Biru B) mengalami kegagalan warna 

yang tidak senada untuk menutupi kekurangan dari warna biru dapat 

dimanipulasi dengan cara  menggunakan warna indigosol biru dan remasol 

biru turkis agar warna bisa rata. Karya-karya yang dihasilkan diharapkan 

dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat. Motif 

permainan tradisional anak ini mudah-mudahan kembali eksis di Indonesia 

terutama di dunia fashion dan semakin banyak yang menciptakan motif-

motif permainan tradisional anak untuk melestarikan budaya Indonesia.  
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