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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa Bu Ester selaku 

pemilik dari UMKM Batik Aster telah melakukan metode SM-14 (Norman 

W. Edmund, 2000). Tetapi, pada penerapan yang dilakukannya tidak semua 

14 tahap tersebut dilakukan. Hal tersebut terjadi yakni pada tahap ke 5. Tahap 

ke-5 merupakan tahap membuat alternatif solusi karena pada permasalahan 

penentuan ciri khas dan motif Batik Aster, Bu Ester selaku pemilik hanya 

membuat satu solusi saja. Meskipun tanpa dicatat atau ditulis, namun tahap – 

tahap tersebut tetap dijalani sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan 

yang alami. Berikut adalah kesimpulan yang didapat dari tiap-tiap 

tahapannya: 

1. Pada tahap pengamatan mendalam, Bu Ester menemukan potensi 

masalah yang dapat terjadi dalam kegiatan usahanya. Dan dalam 

pengamatannya ini, Bu Ester dibantu oleh suaminya yang juga 

melakukan proses produksi bersama Bu Ester seperti pada proses 

pembuatan motif, melorot dan penjemuran. Sehingga suami juga 

memahami kegiatan usaha dan kendala yang dialaminya. 

2. Pada tahap pencarian masalah, setelah Bu Ester dan suami 

mengetahui potensi masalah yang dapat terjadi, Bu Ester 

mencoba untuk memahami resiko dari potensi masalah tersebut 



66 
 

terhadap kegiatan usahanya. Dengan mengetahui resiko yang 

dapat terjadi, maka Bu Ester dapat memperkirakan langkah 

pencegahan dan langkah penanganan jika masalah tersebut 

terjadi. 

3. Pada tahap tujuan dan perencanaan, Bu Ester menentukan tujuan 

untuk mencegah dan menanggulangi masalah yang dapat terjadi. 

Tentunya dalam mencapai tujuan, Bu Ester memerlukan rencana. 

Dalam membuat rencana ini, Bu Ester cenderung untuk tidak 

hanya melibatkan dirinya dan suami tetapi juga rekan-rekan 

pengrajin batik yang ada di komunitas atau grupnya. Hal tersebut 

juga berguna agar tidak terlalu banyak membuang waktu untuk 

mencapai solusi nantinya. 

4. Pada tahap pencarian dan pengumpulan informasi, Bu Ester 

mencari informasi dari beberapa sumber. Sumber-sumber yang 

digunakan olehnya yaitu pengalaman pribadinya, informasi dari 

rekan-rekan pengrajin di komunitasnya dan dari pengajar pada 

saat masih menjalani pelatihan. Dan dalam mengumpulkan 

informasi ini, Bu Ester juga menyisipkan sebuah idenya dalam 

mengatasi masalah bahan baku untuk memudahkan dan menekan 

harga paket pengiriman. 

5. Membuat Alternatif Solusi Logika dan Kreatif. Pada tahap ini, 

rencana-rencana dengan informasi yang telah dikumpulkan dapat 

untuk dijadikan solusi. Dalam penerapannya Bu Ester membuat 
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hanya sekitar 2 alternatif saja untuk tiap masalah, namun ada 

masalah yang memang dia tidak menggunakan alternatif solusi 

ini. Hal tersebut dikarenakan Bu Ester hanya mempunyai 1 solusi 

untuk masalah tersebut yakni pada pengalamannya dalam 

permasalahan mengenai penentuan motif dan ciri khas Batik 

Aster. 

6. Pada tahap mengevaluasi informasi, digunakan beberapa cara 

untuk memastikan informasi yang ada mencukupi untuk dapat 

dijadikan hipotesis. Cara-cara tersebut seperti melihat apakah ada 

perubahan dalam perencanaan, melihat masalah kembali, dan 

mengecek apakah penempatan ide-ide sudah dilakukan atau 

belum. Ketika memang ada perubahan informasi, maka solusi 

dapat menjadi dengan rencana awal seperti pada permasalahan 

jumlah pesanan, ketika rencana awal adalah membatasi pesanan 

namun karena informasi dari rekan hal tersebut tidak baik dan 

suami menyepakatinya maka dalam perubahannya, solusi yang 

muncul adalah meminta waktu yang tidak terlalu mepet atau 

sedikit untuk mengerjakan. 

7. Pada saat membuat hipotesa atau dugaan sementara. Maka solusi-

solusi yang dinilai layak karena memiliki informasi yang cukup 

dan mendukung atau sesuai dengan masalah yang ada dapat 

digunakan dan dijadikan hipotesis. Dugaan atau hipotesis yang 
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dibuat ini, nantinya akan diuji lebih lanjut untuk diketahui 

kebenaran dan hasilnya. 

8. Pada tahap menguji hipotesis, makan dugaan atau hipotesis yang 

ada akan diuji coba. Dalam uji coba tersebut, Bu Ester cenderung 

memilih untuk menerapkannya dan mencoba untuk 

memverifikasi sejauh mana kebenaran yang dicapai melalui 

hipotesisnya tersebut. 

9. Pada tahap kesimpulan ini, kesimpulan didapat dari hipotesis 

yang terbukti benar. Dan kesimpulan tersebut dirasa sudah sesuai 

dengan informasi yang ada dan merupakan jawaban atau jalan 

keluar dari masalah yang telah didefinisikan pada awal tahap. 

10. Menahan rasa subyektifitas hingga mencapai hasil yang objektif. 

Pada tahap ini, Bu Ester menunjukkan sikap skeptis yang 

dimilikinya. Sikap skeptis atau ragu-ragu tersebut ditunjukkan 

ketika pada pengalaman mengenai jumlah pesanan yang banyak 

dan pada pengalaman mengenai ciri khas. Sikap skeptis tersebut 

ada karena bukan tidak mungkin di masa mendatang ada hal-hal 

yang berubah yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha. 

Hal tersebut seperti tempat usaha yang makin berkembang atau 

bisa juga karena minat pembeli terhadap motif batik yang dijual. 

11. Pada tahap implementasi, Bu Ester menerapkan kesimpulan yang 

telah dimilikinya. Meskipun memiliki keraguan, namun dalam 

penerapannya Bu Ester meyakinkan diri jika kesimpulan tersebut 
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dapat diterapkan dengan baik pada saat itu. Jika memang harus 

ada perubahan, maka hal tersebut bisa dipikirkannya nanti. 

12. Dalam metode teknis, kreatif dan non logis dan logis. Bu Ester 

tanpa disadari menggunakan metode-metode ini dalam 

memecahkan permasalahannya. Bahkan dalam permasalahan 

ketersediaan bahan baku, Bu Ester menggunakan lebih dari satu 

metode, yaitu teknis dan kreatif. Sedangkan untuk dua 

permasalahanan lainnya menggunakan masing-masing satu 

metode. 

13. Prinsip Prosedur dan Teori. Dalam tahap ini, Bu Ester telah 

mencari informasi yang berguna dalam menentukan pembentukan 

solusi dan selanjutnya di evaluasi untuk mengetahui kecukupan 

dan kelayakan informasi tersebut. Bu Ester juga telah menerapkan 

langkah 1-11 dari SM-14 pada dua pengalamannya yaitu pada 

jumlah bahan baku dan pada jumlah pesanan. Namun pada 

pengalaman mengenai penentuan ciri khas, hal tersebut tidak 

dilakukan karena pada tahap ke-5, Bu Ester hanya memiliki satu 

solusi saja. Tetapi pada tahap penentuan ciri khas, Bu Ester juga 

melakukan eksperimen guna membuktikan sejauh mana 

kebenaran hipotesisnya. 

14. Pada tahap atribut dan kemampuan berpikir ini, atribut yang 

digunakan lebih banyak kepada kemampuan agar dapat menjaga 

hubungan dengan rekan-rekan pengrajin dan pengajar. Atribut-
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atribut itu seperti kemampuan komunikasi yang baik, terbuka dan 

terorganisasi. Sedangkan atribut lainnya yaitu keinginan atau 

motivasi untuk mengembakan usahanya dan sikap skeptis yang 

dimilikinya pada kesimpulannya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini, maka adapun saran yang dapat diberikan 

yaitu 

1. Mempertahankan cara pikir yang telah digunakannya dalam 

memecahkan masalah. Hal tersebut dikarenakan pola pikir yang 

digunakan telah memiliki kesesuaian dengan metode SM-14 yang 

digunakan untuk memecahkan masalah dengan kreatif. 

2. Mencari referensi dan sumber informasi yang lebih luas, sehingga 

tidak terbatas pada rekan seprofesi dan keluarga saja. 

3. Dalam menghadapi permasalahan kedepannya, berusaha untuk 

selalu membuat lebih dari satu alternatif solusi sehingga dapat 

memiliki beberapa jalan keluar untuk satu masalah. 

  


