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BAB V 

PENUTUP 

Seperti yang telah diuraikan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, karya 

seni merupakan hasil ungkapan yang ditimbulkan dari kesadaran terhadap apa saja 

yang terjadi maupun yang telah menjadi sebuah pengalaman. Karya seni tidak 

bisa terlepas dari pengalaman hidup, karena pengalaman terkait langsung dengan 

apa yang pernah dijalani dan dirasakan, kesadaran tersebut mampu menimbulkan 

sikap yang melatarbelakangi gagasan sebuah karya seni. 

Berdasarkan pengalaman, latar belakang pendidikan, agama dan segala hal 

dalam ruang lingkup penulis telah membentuk mental dan cara pandang dalam 

menghadapi apa yang ditimbulkan dari kejadian-kejadian yang terjadi, khususnya 

dalam seni lukis pemilihan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk non-figuratif 

tidak serta merta timbul begitu saja, melainkan refleksi sebab akibat dari 

pengalaman personal. 

Eksplorasi yang dimaksud bukan lagi menjadi langkah awal dari suatu 

penciptaan karya seni. Yang telah melewati beberapa tahapan termasuk berpikir, 

berimajinasi, merasakan dan merespon objek yang dijadikan sumber penciptaan, 

Dalam eksplorasi memungkinkan untuk melakukan berbagai macam percobaan-

percobaan (eksperimentasi) dengan berbagai seleksi material dan penemuan 

bentuk-bentuk artistik, untuk mencapai integritas dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan. Kebentukan yang tercipta merupakan suatu perwujudan dari berbagai 

percobaan yang telah dilakukan. 
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Karya yang ditampilkan penulis lebih membicarakan teknis visual, karena 

dirasa teknis menjadi penting sebelum tercapainya kepuasan secara subjektif, 

dalam hal ini penulis memfokuskan bentuk-bentuk yang bersifat non-figuratif, 

melalui pengolahan bidang-bidang datar, bentuk geometris, kubistik, dan 

formalistik. Atas dasar semua yang telah disampaikan, kemudian dipilihlah 

eksplorasi bentuk non-figuratif untuk diangkat sebagai tema dalam tugas akhir ini. 

Namun dalam proses pengerjaannya terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi, dari kekaryaan eksplorasi bentuk non-figuratif yang dilakukan tidak 

serta merta mendapatkan sesuatu yang diharapkan atau baru, sangat mungkin 

terjadi pengulangan-pengulangan visual, atau kemiripan-kemiripan dengan 

pelukis-pelukis non-figuratif lain, karena hanya permainan unsur-unsur seni rupa, 

dan bentuk yang tercipta merupakan hasil olah imajinasi penulis. Sedangkan 

diluar karya seperti keinginan untuk mendapatkan bahan melukis yang berkualitas 

bagus terkendala oleh biaya, dan juga penggunaan medium kayu dalam proses 

pengerjaannya menjadi sulit karena belum tersedianya peralatan yang menunjang. 

Meskipun proses penulis tidak akan berhenti sampai di sini, namun pada 

tugas akhir ini ada pencapaian karya yang dirasa memuaskan, seperti pada karya 

yang berjudul “Dalam Dua Lingkaran” (gambar 25), dalam karya ini dirasa pas 

dalam bentuk, komposisi, keharmonisan semua elemen, dan warna, walaupun 

sedikit lebih sederhana dari pada karya-karya yang lain, namun  pada karya inilah 

penulis merasa paling berhasil. Dan sebaliknya terdapat juga karya yang dirasa 

kurang sempurna yaitu pada karya yang berjudul “Abu-abu” (gambar 28), usaha 

penulis untuk menggabungkan bentuk-bentuk alamiah dengan bentuk-bentuk 
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geometris dirasa gagal, penggarapan background yang kurang sempurna, dan 

pemilihan warna yang kurang tepat menjadikan karya ini kurang enak dipandang. 

Namun kesemua karya merupakan bagian dari proses eksplorasi bentuk non-

figuratif, baik dan buruknya karya yang sudah tercipta menjadi bagian tak 

terpisahkan menuju tahapan yang lebih baik. 

Demikian laporan pertanggungjawaban karya sebagai Ujian Tugas Akhir 

Penciptaan Karya Seni. Opini, kritik dan komentar atas kekurangan yang terdapat 

pada laporan tulisan maupun pada karya seni akan sangat berarti bagi penulis 

untuk mempersiapkan serta mewujudkan ide–ide selanjutnya. 
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