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BAB V 

PENUTUP 

 

Sebagai seniman akademis tantangan terbesar adalah selalu 

menciptakan pembaharuan-pembaharuan, baik secara visual maupun 

konseptual.  Saya mencoba menjawab tantangan tersebut dalam Tugas 

Akhir Penciptaan Karya Seni kali ini, dengan mengeksplorasi berbagai 

bentuk dan ide pada kawat. Salah satunya adalah menciptakan karya seni 

kriya dengan mengeksplorasi tulisan sebagai elemen visual utama.  

A. Kesimpulan 

Menurut hemat saya bagaimana mewujudkan visual tulisan dalam 

rangkaian kawat yang dipola secara acak dan ekspresif adalah dengan cara:  

Pengamatan, sketsa, dan melakukan eksplorasi tulisan dengan 

memperlakukan bahan sesuai konteksnya. Intuisi, imajinasi dan improvisasi 

dari bentuk yang sudah ada dieksplorasi menjadi ciri khas, baik secara 

ekspresi maupun teratur. 

 Ekspresi karya terdapat pada ketidakberaturan pola yang tidak rapi 

ini memunculkan persepsi artistik dalam nilai estetika. Craftmansift pada 

teknik melilit kawat sangat memberikan nilai kekuatan terhadap bahan 

kawat dari kecil ke yang besar. Teknis pelaksanaannya kawat ditekuk, 

dililit, dirangkai dan disambung hingga menjadi satu-kesatuan antara objek 

dan isi tulisan. 
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B. Saran 

Berdasarkan proses dan hasil yang diperoleh dalam penciptaan 

karya kriya, dapat memunculkan saran-saran dan rekomendasi yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan karya kriya 

berikutnya. 

Terbukanya kemungkinan untuk mengaplikasikan huruf dan teks 

menjadi karya seni rupa dua atau tiga dimensi. Saran untuk kepada 

perupa/seniman, jangan ragu-ragu untuk mengeksplorasi material yang 

belum pernah diolah orang lain, pengolahan material menghasilkan 

gambar yang menarik jika digunakan secara  tepat. Banyak kemungkinan 

yang terjadi ketika ide menggiring pada wilayah kreativitas, sehingga 

memberikan nilai tawar terhadap sesama perupa maupun institusi.  

Pola yang mengatur secara visual memberikan dampak yang 

positif terhadap proses berkarya, ini dimulai dari diri sendiri untuk aktif 

dalam berkomunikasi secara interaksi untuk mengemukakan ide dan 

pemikiran. Semoga pencapaian proses berkarya nantinya menjadi lebih 

berkembang dan sesuai dengan zaman. 
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