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BAB V 

PENUTUP 

 

Mendengar adalah salah satu fungsi indrawi manusia, yang menyebabkan 

seseorang memahami arti sebuah kata-kata. Mengerti mengenai irama, sehingga dapat 

merekam berbagai pengalaman estetik melalui hal tersebut. Seringkali seseorang  

mendengarkan lagu, serta menghayati pesan yang ada didalamnya, lalu diekspresikan 

melalui berbagai cara, seperti menangis, kegirangan, berjoget dan lain –lain.  

Penulis juga mengalami hal serupa, serta menerapkannya sebagai inspirasi untuk 

berkarya. Pada intinya, berawal dari mendengar seseorang bisa memperoleh 

pengalaman-pengalaman, yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk penciptaan karya 

seni. 

Pada kesempatan kali ini, atas kegemaran mendengarkan lagu-lagu Koes 

Plus, memberikan inspirasi bagi penulis, sehingga dapat tercipta suatu penciptaan 

karya seni grafis, menggambarkan kisah yang ada dalam lagu-lagu tersebut. 

Karya-karya yang telah penulis garap diatas, merupakan wujud apresiasi nyata 

penulis, sebagai seorang penggemar lagu-lagu koes plus, yang diekspresikan melalui 

karya seni grafis 

Ada beberapa kendala dalam proses mengerjakan Tugas akhir ini seperti 

cuaca sering hujan menyebabkan proses pemyinaran dengan sinar matahari menjadi 

terhambat. Pada kertas ketika nyablon warna pertama kertas menjadi bergelombang, 
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sehingga pada proses penyablonan warna akan sedikit geser. Namun beberapa 

kendala tersebut dianggap penulis tidak begitu menghambat, sehingga Tugas Akhir 

ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Dari karya-karya yang telah dihasilkan menurut penulis sudah dirasakan 

cukup optimal, karena seluruh hasil karya, adalah hasil jerih payah pemikiran 

seseorang yang sepatutnya dihargai. namun keseluruhan karya yang menurut penulis 

merasa optimal. Ada pada karya yang berjudul jemu, dengan teknik cetak saring 

diatas kertas dan pewarnaan yang dirasa cukup optimal. Sedangkan karya yang dirasa 

kurang optimal pada karya berjudul “Mawar Bunga”. Dalam karya tersebut 

pencapaian warna kurang maksimal, karena penulis kurang mempertimbangkan 

pencampuran warna, sehingga warna yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan 

penulis.  

Penciptaan karya seni berjudul ilustrasi lagu koes plus dalam seni grafis ini, 

diciptakan untuk memenuhi syarat meraih gelar S-1 seni rupa, serta wujud peran andil 

penulis terhadap perkembangan seni dan budaya di Indonesia. Penulis menyadari 

masih banyak kekurangan yang terdappat dalam laporan ini, baik itu dalam aspek 

konsep maupun teknik, namun hal-hal tersebut duharapkan dapat dijadikan pelajaran 

bagi penulis untuk diperbaiki di kemudian hari. Penulis berharap semoga penciptaan 

karya ini, dapat membaea nilai positif untuk kedepannya sehingga bermanfaat bagi 

diri penulis, para penikmat karya, dan lingkungan sekitar serta memberikan 

sumbangan wacana yang dapat menginspirasi. 
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