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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 Upacara Menek Kelih dalam 

pergelaran busana Tromgine dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penciptaan desain busana pesta sore ini mengambil sumber ide 

Upacara Menek Kelih. Penciptaan desain busana dilakukan melalui 3 

tahapan yaitu: persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Persiapan yang 

dilakukan meliputi: menciptakan konsep desain diawali dengan 

mengkaji tema Tromgine, mengkaji trend Forecasting Singularity 

2019, mengkaji sumber ide menyesuaikan dengan tema Tromgine 

yang mengangkat warisan budaya Indonesia sebagai sumber ide. 

Tahap pelaksanaan meliputi: mengembangkan sumber ide kedalam 

bentuk moodboard, membuat desaign sketching, presentation 

drawing, production sketching, dan fashion illustration.  Tahap 

evaluasi yaitu kesesuaian desain dengan konsep yang dibuat. Melalui 

tiga tahapan penciptaan desain dihasilkan desain dengan sumber ide 

Upacara Menek Kelih mengacu pada trend Svarga dan sub tema 

Upskill Craft berupa gaun dengan patchwork pada bagian bawah 

mengacu pada  siluet motif lubeng tersebut. Selain itu, siluet motif 

lubeng dituangkan pada bagian obi dan lengan busana pesta sore ini.  

2. Pembuatan busana pesta sore dengan sumber ide Upacara Menek 

Kelih dalam pergelaran busana Tromgine ini melalui tiga tahapan 

yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan 

meliputi pembuatan gambar kerja, pengambilan ukuran peragawati, 

pembuatan pola busana, perancangan bahan, dan kalkulasi harga. 

Tahap pelaksanaan meliputi pembuatan pola, pemotongan bahan,  

pemberian tanda jahitan, penjelujuran, menjahit, dan menghias 

busana. Tahap ketiga yaitu evaluasi hasil dilakukan selama dalam 
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proses pembuatan busana, sehingga pada pembuatan busana pesta ini 

menggunakan teknologi jahit adi busana, dengan teknik 

penyambungan yaitu kampuh buka furing lekat dan penyelesaian 

kelim sum sembunyi.   

3. Penyelenggaraan pergelaran busana dengan tema Tromgine ini 

melalui tiga tahap, pertama yaitu persiapan meliputi pembentukan 

panitia, menentukan tema dan tujuan, menentukan waktu dan tempat, 

mencari dan menentukkan dewan juri, menyiapkan sarana penunjang 

dan menentukan anggaran dana. Tahap kedua yaitu pelaksanaan yang 

meliputi penilaian gantung untuk menilai teknologi jahit, kesesuaian 

daya pakai, desain dan hiasan, grand juri untuk menilai kreativiras, 

kesesuaian trend, dan total look, gladi bersih untuk meminimalisir 

terjadinya kesalahan, dan penyelenggaraan pergelaran busana 

Tromgine diselenggarakan pada hari Kamis, 11 April 2019 di 

Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta pada pukul 18.00 WIB 

yang diikuti oleh 111 mahasiswa Pendidikan Teknik Busana S1 dan 

Teknik Busana D3 Universitas Negeri Yogyakarta. Tahap selanjutnya 

yaitu evaluasi pergelaran yang meliputi diadakan evaluasi persiapan 

dengan pelaksanaan pergelaran. Tujuan diadakan evaluasi adalah 

untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan acara agar dapat 

dijadikan contoh dan pembelajaran kegiatan – kegiatan yang akan 

datang.  

 

B. Saran  

1. Saran dalam menciptakan desain busana dengan sumber ide Upacara 

Menek Kelih yaitu :   

a. Mengkaji lebih banyak referensi mengenai Upacara Menek Kelih. 

b. Lebih teliti dalam mengkaji tema, trend, sumber ide, dan konsep 

busana supaya lebih jelas.   


