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BAB V 

PENUTUP 

 

Karya seni lukis adalah salah satu cara untuk mengungkapkan dan 

mengekspresikan pengalaman batin manusia salah satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan spiritual. Mewujudkan hal ini perlu adanya pemikiran, ketajaman 

perasaan dan bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perwujudan lukisan yaitu faktor latar belakang lingkungan dan 

pendidikan. melalui uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, mulai 

dari latar belakang penciptaan, konsep penciptaan, dan konsep perwujudan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa karya seni lahir dari adanya proses cipta, rasa, dan karsa 

yang bertolak dari sebuah rangsangan dari dalam diri maupun lingkungan sekitar 

penulis, baik rangsangan visual maupun gejala batin yang dirasakan merupakan 

gejolak ekspresi kreativitas untuk divisualisasikan ke dalam wujud karya seni.  

Penciptaan karya-karya pada tugas akhir yang berjudul Visualisasi Blink-

182 dalam Penciptaan Seni Lukis, penulis berkeinginan untuk menyampaikan 

misi dan bertujuan supaya masyarakat khusunya kalangan anak muda lebih tahu 

dan mengenal Blink-182 yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan musik 

punk. Dari pemikiran ini dapat diwujudkan dalam bentuk visual yaitu karya dua 

dimensional (karya seni lukis) di tampilkan melalui segala aspek estetis visual 

garis, warna, bentuk, bidang, tekstur dan komposisi. 

Karya tugas akhir ini menampilkan 20 lukisan, diilhami oleh band Blink-

182 yang menampilkan tokoh-tokoh band tersebut dan diselesaikan dengan 
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menggunakan metode penciptaan sistematis yaitu diawali dengan merumuskan 

pokok permasalahan yang ingin divisualisasikan. Penggarapan Tugas akhir ini 

banyak mengalami kendala baik dari segi waktu dalam pengumpulan material, 

data maupun segi penerapannya. Begitu juga dengan pemilihan judul dan konsep 

yang di angkat memerlukan pemikiran yang berulang-ulang yang disesuaikan 

dengan bentuk dan visual karya lukisan. Bentuk-bentuk yang ditampilkan bergaya 

realis yang membutuhkan proporsi dan anatomi yang tepat, serta komposisi 

bentuk dan warna juga disesuaikan dengan keinginan. 

Karya penulis yang dibuat untuk tugas akhir ini merupakan hasil refleksi 

dari kecintaan dan bentuk representase  keindahan musik Blink-182, yang secara 

khusus penulis dedikasikan untuk band beraliran pop punk yaitu Blink-182. 

Keberadaan karya-karya mereka bukan hanya sekedar berpengaruh dalam hidup 

penulis, tetapi juga dalam proses berkesenian yang penulis jalani. 

Dengan masih banyaknya kekurangan yang ada dalam tugas akhir ini, 

diharapkan laporan ini mampu memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi 

seni rupa murni serta dapat dimanfaatkan sebagai tambahan wacana dalam 

khasanah seni rupa indonesia. Salam budaya. 
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