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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Luasnya pemahaman akan astronomi menuntun keingintahuan yang lebih mengenai 

ilmu astronomi bintang yang pada akhirnya menghantarkan pada terbentuknya sebuah 

konsep busana siap pakai dengan mengambil inspirasi yang dibuat lebih spesifik yaitu 

busana siap pakai dengan inspirasi ke empat rasi bintang penunjuk arah di Indonesia. 

Menuangkan setiap pengetahuan yang ada mengenai rasi bintang dan benda langit 

lainnya seperti nebula dan galaksi sebagai pendukung ke dalam koleksi busana siap 

pakai yang minimalist dan modern. Tidak hanya sebagai sumber inspirasi busana saja, 

tetapi juga ada harapan besar akan kepedulian masyarakat yang melihatnya bahwa 

Indonesia juga memiliki pemahaman luar biasa mengenai rasi bintang khususnya para 

nenek moyang yang menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk atau navigasi pada 

masanya. Selain bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai rasi 

bintang khsusnya yang dipakai di Indonesia, harapan bahwa koleksi ini juga dapat 

membuka kesadaran masyarakat Indonesia untuk peduli akan lingkungan dan 

bersama-sama mengurangi polusi udara dan cahaya, agar kelak generasi selanjutnya 

masih dapat melihat beragam rasi bintang dan benda langit lainnya di langit Indonesia, 

khususnya rasi bintang yang digunakan oleh para nenek moyang. 
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5.2 Saran 

Sadar bahwa laporan proyek akhir ini masih jauh dari sempurna, ada pun beberapa 

saran yang diberikan selama proses penyusunan proyek akhir hingga masa siding. 

Saran yang didapatkan antara lain adalah dengan mengembangkan ide-ide yang ada 

menjadi sesuatu yang lebih sederhana agar mudah diterima oleh masyarakat dan 

masukan untuk terus belajar dalam menyampaikan maksud dari setiap desain yang ada 

untuk dijadikan dalam sebuah busana. Ada pun beberapa saran yang diberikan untuk 

Universitas, untuk proses proyek akhir, dan juga untuk masyarakat terkait penyusunan 

proyek akhir ini. 

Untuk Universitas, sejauh ini apa yang sudah dicapai selama proses pembelajaran 

hingga akhirnya proses penyusunan proyek akhir sudah berjalan dengan lancer dan 

tepat pada waktunya. Untuk tahun- tahun selanjutnya semoga ditingkatkan lagi, 

terutama untuk proses pengerjaan proyek akhir dapat dilakukan lebih awal, seperti 

dipersiapkan lebih dulu dosen pembimbing yang ditunjuk, sehingga pada saat 

pengajuan konsep tidak terburu-buru. 

Untuk Tugas Akhir bagi angkatan selanjutnya dan untuk para mahasiswa dan 

mahasiswi diberi kesempatan lebih banyak untuk menggali setiap konsep yang akan 

digunakan untuk membuat sebuah koleksi yang sesuai dengan minat masing-masing. 

Disarankan untuk mencari konsep yang dapat dijual serta dipahami oleh masyarakat 

sehingga penyampaian manfaat untuk masyarakat khususnya di Indonesia dapat 

tersampaikan dengan jelas. 

Untuk masyarakat, semoga apa yang diangkat dalam konsep ini dapat mengingatkan 

kembali kepada masyarakat mengenai budaya yang dahulu sempat digunakan oleh 

para leluhur dan semoga dapat dilestarikan bersama-sama dengan cara menjaga serta 

merawat lingkungan. Kesadaran untuk mengurangi polusi udara dan polusi cahaya, 

sehingga generasi selanjutnya dapat melihat bintang dengan sangat jelas. 

 

 

 

 


