
BAB V

PENUTUP

Inspirasi biasa datang dari mana saja, dari rasa penasaran dan ketertarikan

pada suatu hal, dari perasaan yang mendalam tentang suatu peristiwa atau

pengalaman, bahkan dari suatu imajinasi yang bebas. Dari sekedar pengalaman

merasakan atau melihat sesauatu kemudian proses kreatif berlanjut dengan

munculnya ide dan mengolahnya menjadi suatu karya seni sebagai pengungkapan

ekspresi.

Selama proses penciptaan karya seni tugas akhir tentang penggabungan

teknik batik tradisional dan teknik lukis sutra (silkpainting) dengan bangunan icon

Kota Semarang sebagai sumber ide penciptaan karya seni penulis banyak

menemukan hambatan baik secara teknis maupun non-teknis. Setiap tahap

memiliki masalah tersendiri, mulai dari perenungan ide yang seringkali tidak

menghasilkan sketsa dan desain yang memuaskan, proses pembuatan desain

dengan skala 1:1 yang cukup memakan waktu, proses pembatikan yang kadang

tidak sesuai harapan, proses pewarnaan yang rumit karena memakai dua macam

pewarna, sampai pada tahap penyajian karya yang sangat jauh dari sempurna.

Terlepas dari segala masalah dan kendala selama proses penciptaannya

penulis merasa puas dan berharap karya seni ini layak dinikmati dan membuka

pengetahuan pecinta seni maupun awam tentang pengembangan teknik-teknik
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baru dalam dunia seni batik sebagai salah satu kearifan lokal. Memberikan

informasi bahwa batik dapat dibuat demikian rupa sehingga mirip lukisan dan

tidak selamanya terpaku pada motif-motif klasik batik tradisional. Meningkatkan

minat penikmat karya seni pada lokasi wisata yang menjadi icon Kota Semarang

sebagai kampung halaman penulis juga menjadi tujuan penulis menciptakan karya

seni ini.

Dengan terciptanya karya-karya Tugas Akhir ini, semoga dapat menjadi

bahan kajian, diskusi, ataupun kritikan. Dapat juga memperkaya khasanah seni

kriya dalam pendidikan seni.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebaiknya sebelum

memutuskan untuk memakai suatu teknik, hendaknya dipelajari dahulu dengan

mendalam, dengan banyak percobaan dari berbagai alternatif bahan/materi yang

tersedia. Berkecimpung dalam hal apapun pasti membutuhkan inovasi yang terus-

menerus, begitu pula dalam bidang kesenian membatik. Rasa ingin tahu tentang

berbagai kemungkinan, perpaduan bahan dan teknik akan membuat kesenian

membatik dapat terus berkembang.
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