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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis 

data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penilaian proses membuat batik tulis dengan motif flora pada alas vas bunga 

oleh siswa kelas XI Kriya Tekstil SMK Negeri 1 Berastagi diperoleh nilai 

rata-rata = 87,55 dan standar deviasi 4,77 dengan nilai tertinggi 94 dan nilai 

terendah 70. Secara keseluruhan proses membuat batik tulis dengan motif 

flora pada alas vas bunga siswa kelas XI Kriya Tekstil SMK Negeri 1 

Berastagi diperoleh nilai rata-rata sebesar 87 dan dikategorikan baik. 

2. Penilaian hasil membuat batik tulis dengan motif flora pada alas vas bunga 

oleh siswa kelas XI Kriya Tekstil SMK Negeri 1 Berastagi diperoleh nilai 

rata-rata = 87,34 dan standar deviasi 4,39 dengan nilai tertinggi 94 dan nilai 

terendah 71. Secara keseluruhan hasil membuat batik tulis dengan motif flora 

pada alas vas bunga siswa kelas XI Kriya Tekstil SMK Negeri 1 Berastagi 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 87 dan dikategorikan baik. 

3. Tingkat kemampuan membuat batik tulis dengan motif flora pada alas vas 

bunga siswa kelas XI Kriya Tekstil SMK Negeri 1 Berastagi cenderung baik.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

berikut ini adapun beberapa saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan siswa untuk tetap berlatih dalam membuat batik tulis, agar dapat 

lebih menguasai penggunaan alat dan bahan serta cara membuat batik tulis 

yang tepat sesuai dengan langkah-langkah pembuatan batik tulis agar 

menghasilkan batik tulis yang sangat baik. Kepada pihak pengajar (guru) lebih 

memperhatikan lagi penguasaan teori terlebih dahulu kepada siswa tentang 

teori membuat batik tulis dan langkah-langkahnya serta cara pengerjaannya 

sehingga dalam melakukan praktek, siswa benar-benar memahami cara 

membuat batik tulis yang lebih baik lagi. Dan kepada pihak sekolah agar lebih 

memperhatikan dan melengkapi sarana dan prasarana dalam membuat batik 

tulis.  

2. Melihat keterbatasan yang ada pada penelitian ini, diharapkan adanya 

penelitian yang lebih lanjut dengan sasaran proses dan hasil membuat batik 

tulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Karena pada 

dasarnya setiap pembahasan dalam proses pembelajaran tidaklah sama 

perlakuannya atau model pembelajarannya.  


