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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Rindu kepada ibu menjadi sebuah alasan mengapa selama ini dari  

kebanyakan karya yang penulis ciptakan bermakna personal dan berhubungan 

dengan psikologi diri sendiri. Beberapa karya yang diciptakan secara sengaja atau 

mengalir begitu saja ternyata mampu menghadirkan simbol-simbol perempuan 

dan simbol spiritual yang penulis yakini. Baik ada kaitannya dengan memori 

bahagia tentang ibu maupun  peristiwa-peristiwa duka saat meninggalnya ibu. Hal 

ini seperti bentuk terapi yang berulang kali penulis jalani, karena perasaan yang 

timbul setelah itu adalah perasaan lega yang seakan-akan beban di hati sedikit 

terobati.  

Bentuk manifestasi dari rasa rindu kepada ibu ini sudah penulis jalani 

semenjak tahun 2002 kebanyakan awalnya dengan membuat karya lukis, jauh 

sebelum penulis mengenal teknik grafis yakni silk screen. Berbagai tahapan 

pembuatkan karya seperti sketsa dan pengumpulan ide-ide karya, kebanyakan 

penulis tampung ke dalam catatan-catatan khusus yang berkaitan dengan ibu dan 

rasa rindu yang penulis alami (seperti catatan terapi). Teknik silk screen penulis 

pilih sebagai teknik yang mampu menghadirkan gambaran original yang penulis 

buat sebelum pada buku sketsa. Garis dan bentuk dapat sama persis di transfer ke 

dalam bentuk film, yang kemudian dicetak dengan hasil yang sama persis dengan 

bentuk dan warna yang penulis buat pada gambar sketsa. Teknik silk screen ini 
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lah yang mempu melanjutkan manifestasi perasaan serta emosi yang penulis tuang 

dalam sebuah sketsa manual menjadi sebuah karya seni grafis. Tetapi penulis 

yakin bahwa karya yang penulis buat sebagai manifestasi rasa rindu kepada ibu ini 

tidak berhenti sampai di sini. Selama masih hidup penulis pasti akan merindukan 

ibu dan kerinduan itu akan menjadi alasan untuk berkarya serta menjadikan 

kegiatan berkarya tersebut sebagai terapi seni bagi penulis sendiri.  

Akhir kata, seni sebagai alat terapi untuk menciptakan karya bertema 

manifestasi rasa rindu kepada ibu ini penulis anggap berhasil. Sebagai tolak 

ukurnya adalah secara psikologis penulis lebih merasa lega dan tenang, karena 

mampu memindahkan isi kepala dan perasaan hati penulis ke dalam sebuah 

bentuk fisik karya yang biasa penulis nilai dan rasakan sendiri. Melalui terapi ini 

pula, sebagian dari sikap penulis yang selama ini tertutup pada keluarga saat ini 

bisa lebih terbuka. Walau memang tidak total dapat mengobati dampak dari 

kehilangan ibu, tetapi penulis yakin melalui terapi seni ini, akan mampu menjadi 

jalan dan solusi bagi masalah psikologi penulis dikemudian hari.   

 

B. Saran 

Individu yang mengalami grief diharapkan mampu memulai kehidupan 

yang lebih baik dengan melalui semua tahapan grief dengan baik, dan bagi yang 

belum bisa keluar dari tahap recovery diharapkan agar subjek bisa segera belajar 

menghilangkan trauma yang dia rasakan supaya bisa kembali pada hidup yang 

normal. 
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