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BAB V 

PENUTUP 

 

Karya seni diciptakan manusia untuk mendapatkan kepuasan batin. 

Melalui wujud visual yang indah, mereka dapat mengekspresikan segala yang 

ingin ia sampaikan tanpa khawatir akan batasan-batasan yang mengikat. 

Karya seni menawarkan alternatif kepada manusia untuk menyalurkan segala 

emosi yang ia rasakan. Hal tersebut dapat dilatar belakangi oleh luapan 

kegelisahan dari diri sendiri atau, apapun yang ada di dalam lingkungan 

sekitar, salah satunya adalah bentuk kubus.  

Dalam perancangan sebuah karya seni, memerlukan tahapan proses 

kreatif dan memakan waktu pembuatan yang cukup panjang. Keberhasilan 

dalam proses pencarian ide, penentuan konsep, hingga tahap perwujudan tidak 

saja membutuhkan keterampilan, tetapi juga dibutuhkan pengetahuan yang 

luas dan pengalaman. Eksplorasi bentuk kubus dalam karya kriya ini memiliki 

keunikan tersendiri, karena karya yang tercipta merupakan bentuk dari 

penyusunan kubus-kubus kayu yang berukuran 2cm pada setiap sisinya. 

Dari rangkaian proses penciptaan karya yang sudah terselesaikan, ada 

beberapa hal yang dapat disimpulkan diantaranya adalah: 

1. Penciptaan karya kriya yang dirancang telah dapat diwujudkan sesuai 

dengan rencana semula, walaupun masih terdapat sedikit kekurangan 

pada penyusunan kubus kayu yang kurang rapi. 
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2. Mewujudkan karya dari penyusunan bentuk kubus yang artistik diperlukan 

proses yang panjang, sehingga diperlukan juga waktu, tenaga, dan 

kesabaran, karena semuan pengerjaan perlu adanya proses kreatif hingga 

tahap perwujudan. 

3. Secara keseluruhan pembuatan karya ini mengeksplor bentuk kubus 

menjadi karya kriya yang kreatif, unik, dan estetik. Hasil dari karya yang 

tercipta dari eksplorasi bentuk kubus antara lain adalah karya panel dua 

dimensi, kap lampu gantung, lemari, meja makan, dan kursi makan.  

Dengan terciptanya karya kriya ini, diharapkan dapat menjadi 

representasi dari pengalaman estetis yang ada dan menjadikan jembatan 

penghubung antara pencipta karya dan masyarakat luas. Untuk dunia 

akademisi karya ini diharap dapat menjadi bahan kajian ataupun kritikan, 

sehingga dapat memperkaya khasanah seni kriya dalam pendidikan seni. 
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