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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Tingkat penguasaan dasar seni dan desain pada siswa kelas XI Busana 

Butik SMK Negeri 10 Medan cenderung tinggi dimana jumlah siswa pada 

kategori tinggi dan cukup yaitu 57% lebih besar dibandingkan jumlah 

siswa yang berada pada kategori kurang dan rendah yaitu 40%. Hal ini 

diperjelas dimana MXhitung (16,53) > MXideal (15). 

2. Tingkat hasil pengamatan karya hiasan busana pesta malam yang 

dilakukan siswa kelas XI Busana Butik SMK Negeri 10 Medan cenderung 

tinggi dimana jumlah siswa pada kategori tinggi dan cukup yaitu 77% 

lebih besar dibandingkan jumlah siswa yang berada pada kategori kurang 

dan rendah yaitu 23%. Hal ini diperjelas dimana MXhitung (25,59) > MXideal 

(22,5). 

3. Terdapat hubungan yang signifikan dan berarti antara penguasaan dasar 

seni dan desain dengan hasil karya hiasan busana pesta malam pada siswa 

kelas XI Busana Butik SMK Negeri 10 Medan. Hal ini diperjelas dimana 

harga rxy > rhitung (0,976 > 0,361) dan harga thitung > ttabel (23,79 > 1,70). 
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B. Implikasi 

 Tingkat penguasaan dasar seni dan desain pada siswa kelas XI Busana 

Butik SMK Negeri 10 Medan cenderung tinggi dimana jumlah siswa pada 

kategori tinggi dan cukup yaitu 57% lebih besar dibandingkan jumlah siswa yang 

berada pada kategori kurang dan rendah yaitu 40% yang diperjelas dimana 

MXhitung (16,53) > MXideal (15). Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa harus lebih 

giat belajar, banyak membaca buku, mencari referensi tentang dasar seni dan 

desain dan mempelajari bolak-balik serta menerapkan dalam kehidupan sehari-

hari seperti dalam berpakaian, sehingga siswa akan lebih menguasai baik secara 

teori maupun praktek tentang dasar seni dan desain. Sedangkan tingkat hasil karya 

hiasan busana pesta malam  pada siswa kelas XI SMK Negeri 10 Medan 

cenderung tinggi dimana jumlah siswa pada kategori tinggi dan cukup yaitu 77% 

lebih besar dibandingkan jumlah siswa yang berada pada kategori kurang dan 

rendah yaitu 23% yang diperjelas dimana MXhitung (25,59) > MXideal (22,5). Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah mampu membuat karya sendiri dalam bentuk 

hiasan pada busana pesta malam, tetapi harus lebih ditingkatkan dan berkreasi 

sehingga hasilnya lebih memuaskan.  

 

C. Saran  

 Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan kompetensi siswa dalam berkarya khususnya dalam menghias 

busana pesta malam, diharapkan siswa lebih banyak melihat hiasan-hiasan 
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pada busana pesta khususnya busana pesta malam di media elektronik 

ataupun mengadakan kunjungan lapangan ke butik-butik sehingga siswa 

dapat mencoba dan berlatih serta berinovasi lagi dalam menghias busana. 

2. Bagi para guru busana butik diharapkan memberi motivasi kepada siswa agar 

siswa lebih giat belajar, banyak membaca buku, mencari referensi tentang 

dasar seni dan desain dan mempelajari bolak-balik serta menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti dalam berpakaian, sehingga siswa akan lebih 

menguasai baik secara teori maupun praktek tentang dasar seni dan desain. 

3. Terdapatnya hubungan yang signifikan dan berarti antara penguasaan dasar 

seni dan desain dengan hasil karya hiasan busana pesta malam, hendaknya 

pihak sekolah dapat menjadi tempat berkarya siswa seperti diadakannya 

kompetensi antar siswa sehingga siswa akan lebih berinovasi dan berkreasi 

khususnya dalam hal menghias busana. 


