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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil  penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dari 11

indikator yang diukur terdapat  9 indikator yang memperoleh kategori sangat baik

(81,82%) dan 2 indikator yang memperoleh kategori baik (18,28%). Indikator

yang memperoleh kategori sangat baik yaitu indikator lingkar badan atas, leher

bagian muka, leher bagian belakang, lingkar pinggang, lengan, letak garis bahu,

lingkar dada bawah, panjang sisi dan indikator lingkar panggul, sedangkan 2

indikator lainnya yang memperoleh kategori baik yaitu indikator kerung lengan

dan indikator letak punggung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil

jahitan  kebaya dengan menggunakan pattern making sistem Chung Hwa pada

wanita bertubuh bagian atas besar sangat baik.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang analisis hasil kebaya

dengan menggunakan pattern making sistem Chung Hwa pada wanita bertubuh

bagian atas besar dinilai sudah sangat baik dikarenakan kebaya yang dikenakan

pas dan tidak ada kerutan pada bagian dada, letak garis leher bagian muka dan

belakang rata, letak garis pinggang bagian muka dan belakang serta sisi bertemu

pada satu titik, lengan tidak terlalu menekan, letak garis bahu tepat pada bahu,

pada lingkar dada bawah garis kup terletak pada garis lurus menuju titik efek

dengan penampilan lurus dan rata, panjang sisi pas lurus dengan sisi badan dan



73

letak garis panggul lurus tidak bergeser dari sisi panggul. Oleh karena itu

konstruksi pola sistem Chung Hwa bisa diterapkan untuk wanita bertubuh bagian

atas besar.

C. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian analisis pattern

making kebaya sistem Chung Hwa utnuk tubuh bagian atas besar yaitu bahwa

pola sistem Chung Hwa sangat baik diterapkan untuk wanita bertubuh bagian atas

besar, hal ini dikarenakan pada bagian lingkar badan atas, leher bagian muka dan

belakang, lingkar pinggang, lengan, letak garis bahu, lingkar dada bawah, panjang

sisi dan lingkar panggul sudah pas dan tepat. Oleh sebab itu diharapkan bagi para

penjahit untuk menerapkan pola sistem Chung Hwa khususnya pada wanita

bertubuh bagian atas besar.


