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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Karya seni yang diangkat dari burung lovebird ini akan memvisualisasikan 

kehidupan lovebird. Lovebird yang digolongkan sebagai burung monogamy 

membuat ketertarikan tersendiri bagi peminatnya. Makna yang terdapat dalam 

burung tersebut adalah kesetiaan terhadap pasangannya. Karena memiliki makna 

seperti itu, maka tertariklah untuk memvisualisasikan burung lovebird ke dalam 

karya seni. 

Lovebird memiliki ciri khas yaitu bentuk kepala bulat seperti koin, jidat 

yang menonjol, karena burung yang memiliki bentuk kepala seperti itu dapat 

dikategorikan sebagai burung yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi. 

Ciri khas yang lain yaitu bentuk tubuh burung yang membentuk garis lurus, dari 

kepala sampai ekor dan dada meruncing kearah ekor, selanjutnya ekor burung 

lovebird yang berbentuk lancip yang dapat membentuk segitiga, dan yang terakhir 

lovebird ini memiliki tubuh yang proporsi atau seimbang. 

Dalam visualisasi burung lovebird ini akan dituangkan dalam batik lukis 

teknik tutup celup dengan mengambil teori senirupa sebagai acuannya. Batik lukis 

ini nantinya akan bercerita tentang kehidupan lovebird seperti lovebird yang hidup 

berkelompok, lovebird yang mengalami musim kawin, dan cerita kehidupan yang 

di gambarkan oleh lovebird. Batik lukis yang mengusung teknik tutup celup ini 

akan sedikit lebih rumit prosesnya. Berbeda dengan batik yang menggunakan 2 
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atau 3 warna dengan satu kali lorodan, tetapi teknik tutup celup ini dapat 

mengambil 5-6 warna dalam satu karya batik lukis ini dengan 2-3 proses lorodan. 

Bahan-bahan pewarna yang dipakai memang cenderung lebih boros tetapi hasil 

dari batik lukis ini akan memuaskan pembuatnya. Pewarna yang digunakan juga 

menggunakan pewarna sintetis agar batik dapat berwarna cerah. 

Proses pembuatan batik lukis ini dapat memakan waktu lama karena proses 

yang lumayan rumit. Karena proses yang memakan waktu lama dan proses waktu 

panjang, maka batik ini dapat bernilai tinggi. 

B. SARAN 

Berdasarkan pengalaman yang dialami pada proses penciptaan karya ini, 

penulis memberi saran kepada diri sendiri untuk dapat menciptakan karya 

yang lebih berani menampilkan ide-ide kreatif untuk memajukan kriya, 

khususnya kriya tekstil dan memajukan potensi diri sendiri. Filosofi 

kehidupan yang di gambarkan dalam berkarya dengan mengedepankan nilai-

nilai kehidupan, serta nilai-nilai kebudayaan lokal. 
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