BAB V
PENUTUP

Kenangan manis dalam berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan
tentunya tidak akan terlupakan dan selalu menjadi topik yang menarik untuk
diperbincangkan. Sebagai seorang penulis/seniman yang berkecimpung dalam
dunia seni rupa untuk menawarkan jati dirinya selalu mencari ide atau gagasan
baru diiringi dengan perasaan yang mendalam, sehingga dapat menyampaikan
teori yang nyata di dalam berkesenian yang melahirkan karya seni yang benarbenar lahir dari dalam jiwa yang penuh dengan nilai estetika yang dimilikinya.
Namun mengingat zaman sekarang banyak pilihan gaya bermain anak kecil yang
bervariatif dan dipenuhi dengan segala sesuatu yang berbau teknologi, kenangan
tersebut menjadi suatu pengalaman yang impress bagi penulis untuk direfleksikan.
Pengalaman inilah yang mendasari penulis untuk menghadirkan karya keramik
dengan karakter balon berbentuk anjing. Penghadiran tentang memori dimasa
kecil didukung dengan sebuah konsep yang berkaitan dengan masa anak-anak
yaitu bermain.
Ide penciptaan karya tugas akhir ini berawal dari ketertarikan penulis akan
segala hal yang berbentuk sebuah objek mainan, dalam perkembangannya
memungkinkan untuk dijadikan mainan yang lebih variatif lagi. Salah satu yang
terpopuler adalah mengubah balon panjang menjadi bentuk anjing. Balon lipat
bentuk anjing inilah yang pertama biasanya terkesan melekat diingatan bila
melihat balon panjang. Penulis juga terispirasi dengan seorang seniman yang
bernama Jeef Koons, ia pada saat ini menjadi seniman yang paling dicari karya-
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karyanya. Karya nya adalah sebuah balon lipat berbentuk anjing, dengan matrial
logam, menjadi yang mahal terjual pada sebuah lelang karya seni dan pada saat ini
siseniman masih hidup.
Dalam tugas akhir ini penulis mempersembahkan karya-karya yang
terinspirasi dari memori masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan. Dengan
harapan para penikmat seni ikut terbawa dan terinspirasi, sehingga pesan yang
ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan harapan dari
penulis.
Melalui karya ini, penulis ingin menyampaikan sebuah pesan yang
ditujukan kepada anak-anak sekaligus para orang tua, bahwa bermain merupakan
hal yang penting bagi tumbuh kembang anak. Keprihatinan penulis terhadap
generasi muda saat ini yang lebih tertarik pada permainan yang ada pada gadget
dari pada bermain bersama-sama menjadi alasan yang kuat terciptanya karya ini.
Seperti halnya masa kecil penulis yang masih bermain bersama teman-teman.
Permainan tradisional mampu mengembangkan daya kreativitas anak dan juga
jiwa sosial yang kuat dengan sesama. Hal tersebut sangat baik dan bermanfaat
bagi kehidupan selanjutnya.
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