
BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada IV, maka dapat

disimpulkan bahwa pada bustier menggunakan satu ballen, nilai indikator

yang terendah terdapat pada indikator 16 penampilan panjang sisi dengan

skor rata-rata 1,9 sedangkan nilai indikator yang tertinggi terdapat pada

indikator 5 penampilan kebaya hasil bustier secara keseluruhan dengan

skor rata-rata 2,9 dan sampel yang terendah terdapat pada nomor 2 dengan

skor diperoleh 2,4 sedangkan sampel yang tertinggi terdapat pada nomor 3

dengan skor diperoleh 2,7 (untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran

8).

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada IV, maka dapat

disimpulkan bahwa pada bustier menggunkan dua ballen, nilai indikator

yang terendah terdapat pada indikator 15 penampilan ukuran cup dengan

skor rata-rata 2,3 sedangkan nilai indikator yang tertinggi terdapat pada

indikator 4 penampilan kebaya hasil bustier secara keseluruhan dengan

skor rata-rata 3 dan sampel yang terendah terdapat pada nomor 2 dengan

skor diperoleh 2,6 sedangkan sampel yang tertinggi terdapat pada nomor 3

dengan skor diperoleh 3 (untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 9).



B. Implikasi

1. Berdasarkan hasil pengamat didapat bahwa indikator yang

mendapat persentasi terendah bustier yang menggunakan satu

ballen adalah penampilan pada hasil bustier secara keseluruhan.

Oleh karena itu perlu memperhatikan dalam mengukur dan waktu

membuat pola.

2. Berdasarkan hasil pengamat didapat bahwa indikator yang

mendapat persentasi terendah bustier yang menggunakan dua

ballen adalah penampilan pada ukuran cup. Oleh karena itu perlu

memperhatikan ukuran cup yang sesuai dengan lingkar badan

untuk wanita bertubuh gemuk.

C. Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian bustier

menggunakan satu ballen dengan hasil bustier yang menggunakan dua

ballen pada wanita bertubuh gemuk pendek sebagai berikut :

1. Bagi penjahit diharapkan adanya perbaikan ataupun

penyempurnaan mulai dari teknik pengambilan ukuran harus

lebih cermat, tepat dan lebih diperhatikan karena ukuran

sangat berpengaruh terdapat hasil jahitan bustier yang akan

dibuat.

2. Bagi penjahit diharapkan dengan menggunakan dua ballen

karena hasil bustier menggunakan dua ballen lebih

membentuk tubuh kelihatan menjadi lebih langsing



dibandingkan dengan bustier yang menggunakan satu ballen

dalam teknik menjahit agar lebih teliti sehingga menimbulkan

hasil yang rapi.


