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BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penciptaan yang berjudul “Interpretasi Lagu Heal the World sebagai

Sumber Penciptaan Batik Kontemporer” merupakan interpretasi penulis

terhadap lagu Heal the World yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk

karya batik tulis kontemporer. Visualisasi tersebut kemudian dikombinasikan

dengan isen-isen yang mendetail. Hal tersebut adalah bentuk dari ekspresi

secara invidual. Dalam lagu tersebut Michael Jackson menyampaikan pesan

tentang kekhawatirannya pada kehidupan dunia yang kita tinggali. Lagu Heal

the World menyampaikan tentang cinta yang memiliki makna luas dan dalam.

Dalam lirik lagu ini, Michael Jackson menyampaikan bahwa dalah hati kita

terdapat cinta yang bisa membuat perubahan yang baik walaupun hal yang

kecil. Perubahan untuk menjadi lebih baik adalah kesadaran yang bisa

dimulai dari diri kita sendiri.

Berdasarkan interpretasi lagu tersebut, kemudian dibuat sketsa rancangan

desain yang akan divisualisasikan menjadi karya dengan teknik gambar stilasi.

Kemudian desain diterapkan pada kain yang akan digunakan untuk bahan

karya. Bahan tersebut kemudian diproses batik tulis dan diwarna dengan

teknik tutup celup atau lorodan menggunakan pewarna sintetis naphtol dan

indigosol. Setelah proses pembatikan selesai, kemudian batik tersebut

dipasangkan pada frame untuk menjadi karya batik panel.

Setiap karya yang divisualisasikan adalah hasil konseptual dari

interpretasi lagu Heal the World adalah sebagai ide penciptaannya. Makna

lirik lagu Heal the World menggugah dan memunculkan kesadaran penulis

terhadap keadaan kehidupan dunia saat ini. Hasil akhir penciptaan ini adalah

karya batik tulis kontemporer dalam bentuk panel berjumlah 8 karya yang

kemudian didisplay untuk pameran. Melalui karya Tugas Akhir ini, penulis

berharap supaya membuat pikiran dan pandangan kita menjadi lebih terbuka

mengarah ke yang lebih baik.
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Ide penciptaan karya seni bisa datang dari mana saja dan kapan saja,

mungkin pada saat sedang melakukan sesuatu, melihat sesuatu atau hanya

sedang melamun ataupun merenung terlintas ide yang bisa dibuat menjadi

karya seni. Ide bisa saja berasal dari diri sendiri seperti dari sebuah kesukaan

atau hobi, seperti halnya yang dialami penulis. Dalam menciptakan karya

Tugas Ahir ini, penulis terinspirasi dari lirik sebuah lagu yang berjudul Heal

the World karya Michael Jackson. Lirik lagu tersebut diinterpretasikan

berdasarkan sudut pandang penulis, kemudian diwujudkan ke dalam 8 karya

batik kontemporer dengan teknik pengerjaan batik tulis pewarnaan tutup

celup atau teknik batik lorodan.

Dalam proses penciptaan karya seni, tentu akan mengalami sebuah

perkembangan karena pengaruh internal maupun eksternal setiap waktunya.

Pada saat di bagian akhir proses, terasa perbedaan hasil yang dicapai dari

perencanaan sebelumnya, walaupun tidak menunjukkan perubahan yang

berbeda sama sekali. Hal tersebut adalah hal yang wajar bagi penulis, karena

sejatinya proses kematangan seseorang akan terus berkembang. Semakin

banyaknya pengalaman berkarya yang dialami, tentu akan menambah

perbendaharaan bagi penulis. Untuk itu, apa yang sudah dihasilkan dalam

penciptaan karya ini tentu masih banyak kekurangannya.

Ketelitian dan ketelatenan dalam proses pembuatan karya sangat perlu

diperhatikan supaya dapat menghasilkan karya yang maksimal dan terlihat

estetik. Selain itu, dalam proses membatik perlu diperhatikan perlakuan

terhadap lilin atau malam batik supaya tidak gampang pecah. Namun,

pecahnya malam batik selama proses juga dapat memberikan kesan yang

artistik pada batik, tergantung bagaimana kita merespon hal tersebut. Proses

pewarnaan juga harus diperhatikan karena setiap jenis pewarnaan memiliki

sifat yang berbeda, misalkan pada naphtol yang lebih mudah dikontrol tua

mudanya hasil pewarnaan, sedangkan pada pewarna indigosol lebih sulit

untuk mengontrolnya, karena tua mudanya warna dipengaruhi juga oleh suhu

matahari. Selain itu, warna juga saling terkait satu sama lain, sehingga

memungkinkan warna akan mengalami hasil di luar ekspektasi.
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