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BAB V 

PENUTUP 

 

Penciptaan karya seni grafis adalah merupakan salah satu cara untuk 

menyampaikan dan mengekspresikan pengalaman batiniah manusia dan sekaligus 

memenuhi kebutuhan spiritual. Dalam mewujudkan pemikiran, ketajaman 

perasaan, dan bakat yang dimiliki oleh Perupa. faktor yang sangat mempengaruhi 

perwujudan karya Grafis yaitu faktor latar belakang lingkungan keseharian dan 

pendidikan yang sudah di tempuh. 

Penciptaan karya Tugas Akhir ini muncul karena adanya keinginan untuk 

mendalami proses kehidupan dan menampilkan Tokoh yang ikut ambil bagian 

kehidupan Penulis. Pada Tugas Akhir yang berjudul Imajinasi Tokoh Bima muncul 

karena adanya keinginan untuk mendalami secara visual ataupun tekstual mengenai 

apa yang dapat dipelajari. Pelajaran yang penulis alami selama menciptakan Bima 

versi penulis dapat dirasakan dalam proses yang cukup panjang hingga menempuh 

tiga setangah tahun dalam menciptakan tokoh Bima. Selama tiga setengah tahun 

secara tidak langsung melatih penulis dalam mendalami watak, prilaku, dan cerita 

Bima yang sudah dijelaskan dibab sebelumnya. Dalam pengerjaannya penulis 

merasakan, memahami ataupun mengerti mengenai perjalanan hidup Bima, yang 

membuka pemikiran, rasa syukur, kesabaran, keteguhan, cinta, dan pengendalian 

diri penulis menjadi pribadi jauh lebih baik, yang kemudian melahirkanlah tokoh 

Bima versi penulis. Dengan adanya tokoh Bima baru, penulis berharap dapat 

menyampaikan pengalaman penulis dalam penciptaan dan menyatukan  
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pengalaman penulis yang diwakilkan menggunakan dua latar belakang cerita Bima, 

diwujudkan dalam bentuk visual yaitu karya dua dimensional karya seni grafis 

ditampilkan melalui aspek estetis visual garis, bentuk, bidang, tekstur, dan 

komposisi. 

Keseluruhan karya merupakan ungkapan cerita Bima, diwujudkan karya 

tugas akhir yang menampilkan 13 karya grafis. Dalam proses visual dapat memberi 

pengetahuan pemahaman dalam mencurahkan pengalaman pribadi dan juga 

pengalaman yang diwujudkan Bima versi penulis sehingga menjadi pembelajaran 

dalam proses berkesenian 

Manusia tak pernah lepas dari kesalahan, dengan masih adanya kekurangan 

dalam presentasi Tugas Akhir maka berharap dengan laporan ini mampu memenuhi 

persyaratan dalam meneyelesaikan jenjang S-1 Seni Rupa Murni (Seni Grafis) serta 

dapat bermanfaat sebagai tambahan pembelajaran dalam proses seni rupa Indonesia 

maupun global. Salam Cetak.
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