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BAB V 

Penutup 

Proses pembentukan karya seni grafis melalui perenungan ide dan 

kejujuran rasa sangatlah penting. Hal ini mempengaruhi hasil karya, dengan 

adanya pertimbangan dan perasaan jujur ini mampu menyampaikan pesan seorang 

seniman kepada apresiatornya. 

Berdasarkan dari apa yang diuraikan dalam laporan ini, persoalan aktivitas 

di waktu senggang yang dapat merepresentasikan gaya hidup seseorang adalah 

faktor paling penting dalam penciptaan karya seni grafis. Pergesekan langsung 

dengan lingkungan yang memiliki aktivitas di waktu senggang memberikan 

ketertarikan alami terhadap permasalahan tersebut, terutama mengenai aktivitas di 

waktu senggang melalui hobi yang dapat merepresentasikan gaya hidup seseorang 

dalam masyarakat modern yang menjadi judul Tugas Akhir ini. 

Setiap lapisan masyarakat dalam strata sosial, ditandai dengan gaya hidup 

dalam kesadaran hak istimewa dan menurut gengsi atas aktualisasi diri, aktualisai 

diri adalah kebutuhan pertama manusia. Melalui hobi di waktu senggang, 

masyarakat modern diberi kesempatan untuk menata kembali keceraiberaian 

identitas, mereposisi paradigma kultural, dan pada takaran yang lebih luas 

masyarakat modern dapat meredefinisi kebudayaan secara kontinu dan diskontinu 

dengan cara dan paradigma yang berbeda. Hobi memberi peluang bagi masyarakat 

modern untuk menyikapi berbagai perubahan dan perkembangan, dalam hal ini 

hobi menjadi mungkin ketika imajinasi menimbulkan kebutuhan tentangnya, dan 

karena daya imajinatif manusia maka hobi itu menjadi ada. Keterkaitan yang erat
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antara keduanya lebih tampak dalam penghadiran realitas yang diproduksi oleh 

imajinasi dan hobi itu sendiri. Pemahaman demikianlah yang terutama berkaitan 

erat dengan kreativitas di waktu senggang, kemampuan untuk membuka 

kemungkinan pengembangan ide-ide penalaran ke dalam sebuah pemikiran yang 

dapat merepresentasikan gaya hidup seseorang melalui aktivitas di waktu 

senggang. 

Penciptaan karya-karya Tugas Akhir dengan objek dari berbagai aktivitas 

di waktu senggang dalam visualisasinya mendapatkan bantuan referensi dari 

seniman jalanan, illustrator, serta media cetak. Referensi digunakan untuk 

menambah stimulasi ide maupun gagasan sehingga karya-karya yang dihasilkan 

lebih variatif. Sumber lain dari pengalaman dan observasi menghasilkan gagasan-

gagasan yang ingin diungkapkan melalui media karya seni grafis cetak saring 

tentang aktivitas di waktu senggang secara imajinatif. 

Keseluruhan karya-karya Tugas Akhir ini dikerjakan secara serius sesuai 

dengan konsep yang dijelaskan. Meskipun terjadi kesulitan pada proses 

perwujudan Karena lamanya teknik yang digunakan, pada akhirnya karya-karya 

tersebut mampu diselesaikan . Pada Tugas Akhir ini karya yang dianggap berhasil 

merepresentasikan hobi sebagai representasi gaya hidup secara keseluruhan 

adalah karya “Writing on New Media” dan “Emo Ergo Sum.” Dalam karya 

“Writing on New Media” seluruh elemen visual mewakili fenomena dari aktivitas 

di waktu senggang masyarakat modern saat ini, sedangkan dalam karya “Emo 
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Ergo Sum” elemen visual yang diwujudkan mampu menggambarkan kontradiksi 

kesenangan dan keangkuhan demi gaya hidup yang dijalani. 

Laporan karya tugas akhir ini diharapkan mampu memenuhi persyaratan 

dalam menyelesaikan studi Seni Rupa Murni. Laporan ini sangat disadari masih 

banyak kekurangan dalam penulisan, oleh sebab itu kritik dan saran yang 

diharapkan dapat membuat penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi. 

Semoga laporan penciptaan ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik.
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