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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Terwujudnya karya seni ini merupakan pikiran seorang seniman yang memiliki 

ekspresi jiwa dan diungkapkan dari suatu pemahaman yang diserap dalam pikiran maupun 

perasaan. Kapal layar yang telah diteliti baik dari pengalaman mengikuti lomba takbir keliling 

dan membuat bulif serta dari informasi yang didapat dari buku dan website, kemudian 

divisualisasikan ke dalam karya yang diwujudkan dalam kreasi motif kapal layar pada 

elemeninterior ruang tamu. Proses karya seni membutuhkan proses dan tahapan perwujudan 

karya dengan waktu yang lumayan panjang. Sumber ide yang digunakan membutuhkan waktu 

yang tidak singkat agar karya yang dihasilkan maksimal, indah dan berbeda dari yang lain. 

Karya yang diciptakan merupakan kreasi motif kapal layar pada elemen interior ruang tamu, 

yang mengutamakan keindahan. 

Begitu juga dengan tujuan yang ingin dicapai, yang mana tujuan tersebut sudah berhasil 

tercapai semuanya. Bermula dari pembuatan sketsa alternatif dan pemilihan desain yang akan 

diwujudkan sampai menuju proses yang mana motif yang telah dibuat sketsa, kemudian 

diaplikasikan dalam kain dan dibatik dengan batik lorodan. Penggunaan teknik batik 

lorodan,akan membuat motif yang tercipta bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pencipta 

karya. Dapat dilihat dari segi bentuk dan warna yang mana tidak ada pengubahan dalam 

pembuatan motif pada karya. 

Karya yang diciptakan juga berhasil terwujud, yaitu lukisan, bantal sofa untuk 

sandaran, gorden, taplak meja hias, taplak meja tamu dan sketsel, yang mana terwujudnya 

karya tersebut membutuhkan perjuangan dan waktu yang cukup lama melalui proses membatik 

yang harus teliti dan memakan waktu terlama. 

Kesulitan yang dialami selama pembuatan karya terdapat pada saat mencolet dengan 

remasol, yang mana jika dalam pengerjaannya dikerjakan bersamaan saat mewarna dua bagian 

yang berbeda bisa tercampur atau mleber. Kemudian saat mencolet naptol pada bagian gambar 

yang diberi parafin, harus berulang-ulang, karena terkadang ada bagian yang masih transparan. 

Selanjutnya saat mewarna dengan indigosol, saat itu anginnya kencang dan daun-daun serta 

bunga-bunga yang diletakkan diatasnya berterbangan, karena menggunakan teknik rintang 

(menaruh benda misal daun-daun dan bunga-bunga di atas warna indigosol yang sudah 

dioleskan, kemudian dijemur dan bagian yang tertutup benda akan menjadi sesuai bentuk benda 

tersebut setelah dikunci dengan hcl). Begitu juga saat proses menjelujur sketsel 
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untuk menyatukan kain primisima dan kain organza sebelum dibordir, karena jika tidak erat, 

maka sambungan kain organza akan menggelembung. Saat tersulit adalah saat mengerjakan 

bantal sofa saat membuat quilting (jahit tindas, yaitu suatu tehnik menjahit dengan 

menggabungkan dua lembar kain dengan jahitan atau ikatan yang ditengahnya dilapisi dengan 

suatu lapisan atau gumpalan (batting), dimana saat ini yang biasa digunakan adalah dakron, 

silikon dan busa). 

 

B. Saran 

Setelah menyelesaikan penciptaan karya seni yang terinspirasi dari pengalaman 

mengikuti lomba takbir keliling dan membuat bulif, kesulitan yang dialami saat membuat karya 

terdapat pada saat mencolet dengan remasol, yang mana jika dalam pengerjaannya dikerjakan 

bersamaan saat mewarna dua bagian yang berbeda bisa tercampur atau mleber, sehingga, agar 

hal itu tidak terjadi, maka lebih baik bagian gambar yang sudah diwarna lebih baik ditembok 

dengan malam yang tebal dan dilanjutkan mencolet gambar lainnya. Kemudian saat mencolet 

naptol pada bagian gambar yang diberi parafin, harus berulang-ulang, karena terkadang ada 

bagian yang masih transparan. Selanjutnya saat mewarna dengan indigosol, saat itu anginnya 

kencang dan daun-daun serta bunga-bunga yang diletakkan diatasnya berterbangan, karena 

menggunakan teknik rintang (menaruh benda misal daun-daun dan bunga-bunga di atas warna 

indigosol yang sudah dioleskan,kemudian dijemur dan bagian yang tertutup benda akan 

menjadi sesuai bentuk benda tersebut setelah dikunci dengan hcl). Untuk menanggulangi hal 

tersebut, maka bagian yang sudah diwarna harus benar-benar masih basah agar benda diatasnya 

bisa menempel dengan benar, jadi mewarnainya harus cepat agar tidak cepat kering. Begitu 

juga saat proses menjelujur sketsel untuk menyatukan kain primisima dan kain organza 

sebelum dibordir, karena jika tidak erat, maka sambungan kain organza akan menggelembung, 

karena itu, menjelujur bisa dimulai dari bagian atas atau bawah terlebih dahulu, kemudian 

memutar kearah sebaliknya sambal ditarik agar erat dan tidak menggelembung.Saat tersulit 

adalah saat mengerjakan bantal sofa saat membuat quilting (jahit tindas, yaitu suatu tehnik 

menjahit dengan menggabungkan dua lembar kain dengan jahitan atau ikatan yang ditengahnya 

dilapisi dengan suatu lapisan atau gumpalan (batting), dimana saat ini yang biasa digunakan 

adalah dakron ,silikon dan busa). Quilting adalah proses paling lama, membosankan dan 

melelahkan, apa lagi karya bantal sofa berbentuk hati, sehingga quilting pun mengikuti bentuk 

bantal sofa tersebut, karena itu membuat quilting harus benar-benar dilakukan dengan teliti dan 

sabar agar hasilnya sesuai keinginan. Demikian kesulitan yang dialami sehingga dapat 

diketahui oleh banyak orang. 
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