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BAB V 

PENUTUP 

 

Karya seni merupakan bentuk ekspresi dari gagasan yang dimiliki 

penulis, oleh karena itu tidak bisa dipisahkan antara aspek ide dan visual 

dalam mewujudkannya. Berbagai macam cerita, kejadian, dan pengalaman 

pada masa sebelumnya tidak hanya tersimpan sebagai kenangan dalam 

memori otak saja namun merupakan pemicu dari lahirnya sebuah ide atau 

gagasan. Kegelisahan seputar fenomena-fenomena yang berhubungan dengan 

manusia menjadi sumber gagasan yang kemudian diwujudkan ke dalam 

bentuk karya seni cetak grafis.  

Keanekaragaman manusia adalah tema yang diangkat oleh penulis dalam 

Tugas Akhir ini, sebagai wujud dari gagasan penulis dalam menyikapi 

fenomena-fenomena seputar perbedaan-perbedaan manusia baik yang terjadi 

pada masa sebelumnya maupun pada masa kini. Figur-figur manusia 

ditampilkan sebagai objek utama dalam setiap karya yang penulis ciptakan, 

karena manusia sendiri merupakan pelaku utama dari fenomena 

keanekaragaman tersebut. 

Proses mengolah ide hingga akhirnya karya-karya ini dibuat semakin 

mendorong penulis untuk menambah wawasan . Perlunya referensi dari 
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berbagai macam sumber memicu penulis untuk lebih memahami hal-hal yang 

bersangkutan dengan keanekaragaman manusia itu sendiri, dan tentunya 

proses ini sangat dinikmati oleh penulis. Proses ini membuat penulis lebih 

memahami tentang bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan dan upaya apa 

yang harus dilakukan untuk mewujudkan sebuah keharmonisan pada 

masyarakat majemuk. Keanekaragaman manusia harus disikapi sebagai suatu 

keindahan, bukan sebagai suatu hal yang memiliki potensi memicu terjadinya 

konflik. 

Pada tahap perwujudan ide menjadi karya-karya seni cetak grafis, ada 

beberapa karya yang dianggap cukup baik dan kurang baik oleh penulis. 

Karya yang menurut penulis cukup baik adalah karya dengan judul “Drunkard 

Peace”, ukuran 50 cm x 40 cm. Karya ini cukup berkesan bagi penulis karena 

merupakan perwujudan ide dari pengalaman pribadi yang mengandung 

kontraksi antara suatu hal yang dianggap baik atau buruk.  

Karya yang menurut penulis kurang baik adalah karya dengan judul 

“Beware”, ukuran 61 cm x 45 cm. Karya ini tidak sesuai dengan yang penulis 

harapkan dari segi visualisasi, pewarnaan, dan teknik. Sebuah proses berkarya 

yang dinilai kurang baik hendaknya menjadi proses pembelajaran berharga  

bagi penulis supaya lebih sabar dan matang dalam mewujudkan gagasan ke 

dalam karya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan dan karya-karya seni cetak grafis 

dengan tema Keanekaragaman Manusia ini masih jauh dari kata sempurna, 
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oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

sebagai bahan evaluasi demi kemajuan pribadi untuk lebih berkontribusi 

dalam dunia seni rupa khususnya seni cetak grafis. Dengan segala kekurangan 

dalam Tugas Akhir ini, penulis berharap bahwa laporan ini mampu memenuhi 

persyaratan guna menyelesaikan studi seni rupa murni dan juga dapat 

bermanfaat sebagai referensi dalam dunia seni rupa Indonesia. 
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