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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Karya tari Peloh ini adalah karya yang bersumber dari pengalaman empiris 

tentang sebuah kelainan pada kelenjar keringat atau biasa disebut hyperhidrosis. 

Kondisi fisik dan psikologi orang yang mengalami kelainan tersebut mejadi fokus 

yang ingin disampaikan pada karya ini. Semua pengalaman yang dirasakan dan 

dialami coba disampaikan berdasarkan interpretasi penata. Ketidakbebasan 

menjadi tema yang membingkai karya ini dalam proses pembuatanya. Interaksi 

sosial yang terhambat karena rasa malu merupakan salah satu bentuk 

ketidakbebasan yang dialami. Gerak-gerak yang muncul pada karya ini 

berdasarkan pada eksplorasi terhadap rasa risih, jijik, tidak bebas, tergelincir, dan 

kebiasaan yang dilakukan penata ketika berada pada kondisi tersebut. Berlari, 

lompat, dan push up, serta gerak-gerak yang menggambarkan aktivitas fisik yang 

besar juga menjadi motivasi gerak dalam karya ini. Beberapa pengulangan juga 

dilakukan dalam karya ini. 

Dramatik merupakan bentuk yang dipilih sebagai bentuk karya ini. Meskipun 

dramatik, karya ini tetap diungkapkan dengan simbol-simbol dan juga 

representasional. Salah satu pendukug dramatik pada karya ini adalah musik. 

Musik yang digunakan adalah MIDI (Musical Instrument Digital Interpace) 

dengan genre kontemporer. Kegunaan musik disini juga sebagai ilustrator, 
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penanda ketukan, dan penguat suasana. Karya ini ditarikan oleh enam penari yang 

terdiri dari tiga penari putra dan tiga penari putri dengan postur tubuh yang 

berbeda-beda. Busana yang digunakan adalah busana yang rapi seperti hem dan 

blezer. Karya ini tidak menggunakan banyak riasan, hanya memoles wajah agar 

tidak terlihat pucat. Setting dan properti yang digunakan adalah baju penari 

sendiri, gelembung asap, dan slime. 

Kesederhanaan terpancar langsung dalam konsep dan hasil akhir dari karya 

ini. Berawal dari sebuah keringat yang tidak berarti apa-apa di mata kebanyakan 

orang, namun ternyata dapat dijadikan sebuah karya seni melalui proses pencarian 

yang panjang. Konsep keringat yang sederhana ini memiliki banyak pelajaran di 

dalamnya. Melalui konsep keringat ini dapat mengingatkan pada kita bahwa 

keringat sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Selama ini tubuh kita dapat terus sehat karena keringat yang selalu 

mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Suhu tubuh juga dijaga dan distabilkan 

oleh keringat dalam tubuh. 

Karya ini juga membuat penata sadar bahwa apa yang dianggap kekurangan 

dalam diri ini ternyata merupakan sebuah kelebihan yang diberikan oleh Yang 

Maha Kuasa. Kesehatan yang terjaga selama ini mungkin adalah efek dari 

kelebihan keringat, sehingga penata jarang mengalami sakit. Rasa kurang 

bersyukur sering kita lakukan pada diri kita sendiri, yang mengakibatkan 

munculnya penyakit pada tubuh kita. Bersyukur dengan menjaga kesehatan 
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merupakan hal yang harus dilakukan setiap orang sebagai upaya menjaga apa 

yang telah dititipkan oleh Sang Pencipta pada diri kita. 

Proses pembuatan karya ini pun sangat sederhana dan mengandalkan 

kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang masih terbatas dimaksimalkan 

dalam pembuatan karya ini, sehingga karya ini hanya melibatkan sedikit orang 

namun bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Segala hal yang masih bisa 

dilakukan sendiri coba dilakukan sendiri secara maksimal sebelum meminta 

bantuan orang lain. Kinerja yang dilakukan dengan maksimal menghasilkan 

pengalaman dan pembelajaran tersendiri tentang permasalahan yang dihadapi di 

lapangan. Jerih payah yang tercipta dari hasil kerja keras sendiri dapat dirasakan 

manfaatnya secara jelas. Hasil akhir dari karya yang sederhana ini cukup 

memuaskan karena dengan biaya yang murah, kerja yang maksimal, dan hasil 

yang tidak buruk dapat dirasakan oleh berbagai pihak. 

Bagian terpenting dari pembuatan karya ini adalah pengalaman dalam bekerja 

sama dengan orang lain. Kebiasaan penata yang bekerja sendiri dapat dilawan 

dalam proses pembuatan karya kelompok ini. Proses ini menyadarkan sesuatu 

tentang memahami dan mengerti kondisi orang lain baik saat dalam suasana hati 

yang baik maupun yang buruk. Bergerak bersama dalam kejujuran dan 

kesenangan menjadi pengalaman berharga yang dapat dibawa pulang oleh semua 

pihak baik penata, penari, maupun orang lain yang terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung. 
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Berkaitan dengan pembuatan karya, penata merasa masih sangat kurang ilmu 

dan pengalaman dalam pengolahan komposisi kelompok. Kekurangan itu 

memberikan cambuk yang cukup keras untuk terus menggali dan mencoba 

membuat karya tari kelompok berikutnya.  

B. Saran 

Proses pembuatan sebuah karya seni tidak jauh berbeda dengan proses kita 

menjalani kehidupan. Terdapat banyak sekali pilihan, rintangan, dan masalah 

untuk mejadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Karya ini tentunya merupakan 

salah satu sarana untuk membuat kita mempelajari dan mengerti beberapa hal 

tentang sebuah proses. Kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses karya ini 

dapat dijadikan guru untuk penata maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya 

agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. 

Karya peloh ini menyadarkan banyak hal pada penata. Salahnya satunya yang 

paling penting adalah kesenian khususnya seni tari bukanlah sarana untuk saling 

membenci, menjatuhkan, mencemooh, dan menghina. Justru sebaliknya, seni 

adalah sarana kita untuk mendapatkan keluarga baru dengan saling berbagi dan 

jujur satu sama lain. Pribadi kita lah yang menentukan jalan kesenian kita. Hasil 

yang diraih dengan kegembiraan lebih indah dari pada hasil yang diraih dengan 

keterpaksaan. Menjadi pribadi yang sederhana dan rendah hati dengan kreativitas 

yang tinggi merupakan cita-cita seorang seniman sebenarnya. 
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Pencapaian tertinggi dalam pembuatan sebuah karya seni adalah hasil 

imajinasi dan interpretasi yang dikawal dengan kreativitas yang tinggi. Kejujuran, 

kecintaan, dan kerja keras dalam proses menciptakan kepuaasan tersendiri 

terhadap hasil yang dicapai. Pembuatan sebuah karya seni memang membutuhkan 

uang, namun bukan uang yang mengendalikan kreativitas. Kreativitaslah yang 

menjadikan sebuah karya seni menjadi berharga. Buatlah sebuah karya seni yang 

sesuai dengan kemampuan kita baik dari segi materi maupun pengetahuan kita. 

Berawal dari hal yang sederhana bisa menjadi akhir yang luar biasa bila kita terus 

bekerja keras dan berusaha untuk terus mencari kreativitas dalam pembuatan 

sebuah karya seni. Karya yang terbaik bukan hanya membuat orang lain senang 

atau diri sendiri senang, melainkan dapat membuat semua pihak menjadi senang. 
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