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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

    Karya seni diciptakan  tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

penghias, bagi seniman karya seni diciptakan untuk memenuhi kepuasan 

batin. Melalui karya seni segala yang ingin disampaikan seorang seniman 

dapat dituangkan ke dalam suatu bentuk visual, yang diharapkan dapat di 

terima dan dimengeti oleh penerima pesan atau dengan kata lain penikmat 

karya seni. Perasaan yang ingin disampaikan seniman tidak hanya 

permasalahan-permasalahan yang berasal dari diri, melainkan juga 

lingkungan seniman baik dalam hal sosial, politik, keadaan lingkungan alam, 

dan lain sebagainya. Dalam karya tugas akhir ini, hal yang ingin disampaikan 

penulis berkaitan dengan keadaan ekonomi dan lingkungan penulis. 

   Pada tugas akhir ini ketertarikan penulis mengangkat kelapa sawit 

sebagai sumber Ide penciptaan tugas akhir karena kelapa sawit menjadi 

penopang kehidupan ekonomi di daerah tempat tinggal penulis, tetapi 

merusak keadaan lingkungan dan sosial. Kelapa sawit di stilisasi menjadi 

motif batik yang kemudian diaplikasikan pada busana muslim gaya Turki 

Utsmani. Hal pertama yang dilakukan dalam proses pembuatan karya adalah 

mengumpulkan data. Data yang diperoleh dengan observasi langsung, 

melalui internet dan buku. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut 

kemudian di analisis untuk mendapatkan simpulan penting untuk dipakai 

sebagai dasar perancangan yang diwujudkan dalam sketsa. 
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    Dalam proses pembuatan karya Tugas Akhir melalui tiga proses 

perwujudan, yaitu batik, ikat celup dan menjahit busana. Pertama, batik tulis 

proses perwujudan batik tulis yang digunakan untuk mewujudkan motif hasil 

stilisasi kelapa sawit, dengan proses pewarnaan menggunakan pewarna 

sintetis yaitu remasol, napthol dan Indigosol. Teknik pewarnaan yang 

digunakan diantaranya colet dan celup. Kedua, pembuatan ikat celup yang 

dikerjakan dengan teknik ikat, jelujur, paralon, ikat serut dan ikat kombinasi 

jelujur. Proses pewarnaan dengan celup indogosol dan napthol. Penulis 

mewarnai sendiri semua bahan yang diperlukan, sehingga proses selanjutnya 

mewarnai kain, dengan menggunakan bahan pewarna napthol, indigosol dan 

wenter (direbus). Proses terakhir, yaitu menjahit kain-kain yang sudah melaui 

beberapa teknik agar menjadi busana muslim.  

    Dalam proses pembuatan tugas akhir tentu ada kendala dalam 

penyelesaian karya. Kendala yang terjadi banyak berasal dari proses 

pewarnaan, seperti hasil yang tidak sesuai atau warna yang tidak rata. Ketika 

hasil warna tidak sesuai, penulis mengulang proses mengolah kain dari awal. 

Warna yang tidak rata terjadi dikarenakan kain yang terlalu panjang dan jenis 

kain yang terlalu banyak menyerap kain.  
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B. Saran 

      Kriya merupakan kegiatan yang membutuhkan keterampilan tangan. 

Dalam menciptakan suatu karya, memahami teknik, alat dan bahan sangat 

mempengaruhi hasil dari karya. Pemahaman tersebut tidak bisa dipahami jika 

hanya membaca atau melihat melainkan dengan memperbanyak kegiatan 

membuat karya. Selain itu, kriya merupakan cabang seni yang dalam 

prakteknya sangat erat dengan nilai fungsional sehingga sangat penting 

memahami bahan yang digunakan. 
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