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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dalam pembuatan busana pesta malam 

untuk wanita remaja dengan sumber ide Benteng Martello dalam pergelaran 

busana Tromgine dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Mencipta desain busana pesta malam untuk wanita remaja dengan sumber 

ide Benteng Martello dengan hasil busana yang berukuran mididress 

dengan siluet T. siluet tersebut memberi kesan maskulin pada busana yang 

dapat memimplementasikan trend neo medieval armoury. 

2. Membuat busana pesta malam untuk wanita remaja dengan sumber ide 

Benteng Martello dalam pergelaran busana Tromgine ini menggunakan 

teknik tailoring dan teknik pembuatan motif menggunakan teknik tiedye. 

Motif tiedye berwarna hitam putih dengan motif abstrak yang 

menggambarkan bentuk reruntuhan benteng martello. 

3. Menyelenggarakan pergelaran busana Tromgine dilakukan dalam tiga 

tahap, yang pertama yaitu persiapan, yang meliputi pembentukan pantian, 

menentukan tema, menentukan tujuan, menentukan waktu dan tempat, 

menentukan anggaran. Selanjutnya tahap pelaksanaan yaitu menampilkan 

pergelaran busana Tromgine pada hari Kamis, 11 April 2019 di 

Auditorium UNY yang diikuti oleh 111 mahasiswa Pendidikan Teknik 

Busana S1 dan Teknik Busana D3 Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

B. SARAN 

1. Dalam menciptakan desain busana dengan sumber ide Benteng Martello : 

a. Dalam menciptakan desain, hendaknya perlu menentukan sumber 

ide yang sesuai dengan Trend, karena akan mempermudahkan 

dalam pembuatan desain busana, perlu untuk memahami dan 

mengerti tentang penerapan unsur dan prinsip desain serta 

penerapan ciri khusus atau karakteristik yang akan diambil harus 
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dibuat lebih menonjol untuk lebih mengembangkan sumber ide 

yang diambil. 

b. Dalam proses pengambilan ukuran model sebaiknya setiap desainer 

atau mahasiswa mengambil ukuran secara individu kepada model 

atau peragawati yang akan membawakan hasil karya busana yang 

akan dibuat oleh desainer atau mahasiswa tersebut. 

c. Untuk hasil karya yang luar biasa sebaiknya banyak melakukan uji 

coba dengan membuat dummy yang dibuat sesuai dengan desain. 

d. Dalam terselenggaranya pergelaran busana yang baik maka 

dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Diperlukan 

adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar panitia, baik 

panitia inti maupun panitia tambahan, serta harus 

bertanggungjawab atas tugas dan kewajiban yang telah 

diamanahkan sehingga pergelaran akan berjalan dengan lancar. 

 


