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BAB V 

PENUTUP 

 

Horor dapat dinikmati oleh semua umur tergantung bagaimana 

penyampaiannya. Menggunakan material benang yang dibuat menjadi boneka 

rajut, penulis mencoba menyampaikan sesuatu yang horor itu tidak harus begitu 

menyeramkan. 

Boneka banyak diminati karena bentuk dan karakternya yang lucu. Boneka 

diminati oleh anak-anak hingga orang dewasa. Amigurumi merupakan seni 

merajut boneka yang berasal dari jepang meskipun begitu, tidak ada salahnya jika 

tertarik, memahani juga mempelajarinya. Memperkenalkan amigurumi menjadi 

salah satu media dalam seni patung tidaklah mudah, karena tidak semua tertarik 

dengan media ini. Tapi seperti kata pepatah “tak kenal maka tak sayang”. 

Karta Tugas Akhir ini menggambarkan horor yang lekat dengan hal seram, 

namun juga secara visual terlihat lucu. Dengan Amigurumi ini, penggambaran 

horor dicapai dengan bentuk-bentuk yang menyeramkan, juga suasana yang 

ditampilkan dalam karya ikut mempengaruhi kesan horor tersebut. Warna-warna 

yang cerah memberi kesan yang lucu dalam karya, sehingga karya ini menjadi 

terlihat. Horor yang menyenangkan untuk dinikmati.  

Berlangsungnya pameran Tugas Akhir ini adalah sebagai bahan 

pertimbangan dalam menciptakan karya seni dengan menggunakan media lainnya. 
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Dari proses pembuatan karya ini terdapat beberapa pengalaman yang 

didapat. Dengan material benang juga tema horor yang diambil, tidak semudah 

dari rencana awal. Ada karya yang urung dilanjutkan karena jika dilanjutkan itu 

akan terkesan memaksakan material. Jadi jika sudah memilih meterial yang akan 

digunakan sebagai karya maka harus memahaminya terlebih dahulu agar tidak 

terjadi pemaksaan terhadap material dan berakhir dengan karya yang kurang 

memuaskan. 
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