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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Karya tugas akhir ini merupakan karya seni dengan yang mengambil 

sumber ide dari ikan arwana. Ketertarikan penulis terhadap kehidupan ikan 

arwana baik secara fisik, bentuk, maupun warnanya membuat penulis ingin 

memvisualisasikannya dalam bentuk karya seni dua dimensi. Ikan arwana 

dengan berbagai macam jenisnya, mempunyai keindahan yang berbeda-beda. 

Ikan arwana di pilih karena keindahan bentuk dan warnanya. Karya seni 

ini berbeda dengan karya seni sebelumnya, karena karya ini lebih 

menonjolkan warna dan permainan bentuknya. Seperti yang penulis ketahui, 

bahwa ikan arwana telah banyak di jumpai pada lukisan, namun belum terlalu 

banyak yang menggunakan teknik finishing warna cat pada media plat logam 

untuk mendukung keindahan warna. Pada karya yang diciptakan ini 

difokuskan pada bentuk, warna, dan objek ikan arwana dan volume 

kedalaman yang dikehendaki, sehingga akan mendapatkan kesan menonjol 

atau timbul pada plat tembaga. 

Setelah mengetahui dan membaca proses pembuatan karya dalam 

bentuk laporan sesungguhnya, menciptakan sebuah karya tidak pernah 

terlepas dari kendala dan masalah. Selama berproses penulis mengalami 

beberapa kendala terutama dalam pembuatan karya yang tertunda akibat 
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kekurangan bahan, peralatan, dan waktu dalam proses pembuatan karya. 

Meskipun seperti itu, karya yang dihasilkan diharapkan bermanfaat bagi 

penikmat seni pada umumnya dan pencipta khususnya sebagai tolak ukur 

dalam berekspresi seni.   

B. Saran 

Proses pembuatan karya sering mengalami ketidaksesuaian dengan 

hasil yang diharapkan.  Seperti yang di alami oleh penulis perihal teknik yang 

cukup sulit diterapkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan eksperimentasi 

yang menyangkut pewarnaan, finishing, serta kesulitan dalam mencari 

kekurangan bahan. Sebelum memulai proses penciptaan, sebaiknya semua 

bahan maupun alat yang dibutuhkan dipersiapkan dengan matang. Hal ini 

perlu diperhatikan mulai dari desain, ukuran, dan material sehingga tidak 

banyak pengeluaran dan meminimalisir kesalahan. 

  Penulis menyadari bahwa penguasaan materi, teknik, dan bahan utama 

dalam pembuatan karya begitu penting dalam perwujudan karya seni yang 

memiliki unsur estetika yang tinggi. Penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun guna memperbaiki kesalahan dalam penulisan laporan ini, 

serta menjadi tolak ukur agar penulis menjadi lebih baik untuk masa depan 

yang akan datang.  
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