
BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan busana pesta malam 

dengan sumber ide Pasola diambil kesimpulan yaitu: 

1. Penciptaan busana pesta malam dengan sumber ide Hudoq yang 

mengambil tradisi adat dari daerah kalimantan timur yaitu suku dayak, 

ciri khusus yang diambil dari sumber ide ini adalah  Topeng Hudoq dan 

tameng yang dipakai saat melaksanakan tarian saat upacara panen padi 

dalam  adat masyarakat suku dayak ga’ay. Busana pesta malam ini 

terdiri dari tiga bagian diantaranya; blouse pendek, rok panjang, dan 

mini cape. Setiap bagian busana terdapat ciri khas suku dayak yang 

menonjol atau ditimbulkan, salah satunya motif hudoq. 

2. Pembuatan busana pesta malam untuk wanita remaja ini dengan sumber 

ide hudoq, yang akan ditampilkan pada pergelaran busana dengan tema 

TROMGINE, melalui 3 tahap diantaranya persiapan, pelaksanaan, 

evaluasi. Tahap persiapan meliputi pembuatan desain gambar kerja, 

pengambilan ukuran, pembuatan pola busana, perancangan bahan, dan 

kalkulasi harga. Tahap pelaksanaan meliputi peletakan pola pada bahan, 

pemotongan bahan dan pemberian tanda jahitan, penjelujuran, evaluasi 

proses I, penjahitan, menghias busana, evaluasi proses II. Tahap 

evaluasi hasil yaitu kumpulan hasil dari pembuatan busana pesta malam 

dengan sumber ide Hudoq adalah terciptanya busana pesta dengan 3 

bagian  diantaranya; short blouse pendek, rok panjang, dan mini cape. 

3. Menampilkan hasil jadi busana dalam pergelaran busana dengan tema 

TROMGINE. Tahap-tahap diantaranya, persiapan yang meliputi 

pembentukan panitia, menentukan tema, menentukan tujuan, 

menentukan anggaran dana, menentukan tempat dan waktu. Tahap 

pelaksanaan yaitu menampilkan hasil jadi busana pada pergelaran 



busana dengan tema TROMGINE pada hari kamis, 11 April 2019 di 

Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta. Akan menampilkan 111 

karya dari mahasiswa pendidikan teknik busana S1 dan teknik busana 

D3. Penulis akan menampilkan karya busana yang sudah dibuat dengan 

nomor urut tampil 58 sesi 2 konsentrasi butik kelas B. 

B. Saran 

1. Saran dalam menciptakan desain busana dengan sumber ide  Hudoq 

Lebih teliti dalam mengkaji dan mengidentifikasi tema, trend, 

karakteristik utama dari sumber ide yang diangkat 

2. Pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide Hudoq ini perlu 

adanya manajemen waktu sehingga dalam pembuatan dapat selesai 

tepat sesuai jadwal dan memikirkan cara pembuatan busana sehingga 

tidak terjadi kerugian. 

3. Panitia penyelenggaraan gelar busana haruslah mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap tugas masing-masing, disiplin serta mampu 

bekerjasama guna mempersiapkan dan melaksanakan suatu pergelaran 

busana. Selain itu juga perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang 

baik antar panitia sehingga tugas kepanitiaan dapat berjalan dengan 

baik dan sukses dan adanya panitia tambahan dalam pergelaran busana 

sehingga acara dapat terlaksana dengan lancar. Dibutuhkan lebih 

banyak panitia tambahan berdasarkan job deskripsi masing-masing 

devisi, baik mulai dari persiapan maupun selama pergelaran busana 

berlangsung. 

 


