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BAB V 

PENUTUP 

 Berkarya dapat diartikan sebagai cara menggali potensi diri yang setiap saat muncul 

dalam kehidupan, salah satunya dengan  mengeskplorasi material sebagai salah satu cara untuk 

menggali kemungkinan-kemungkinan lain dalam berkarya, dengan berekplorasi akan didapatkan 

pengalaman pengalaman baru ketika proses penciptaan karya seni. Dalam bereksplorasi, material 

merupak unsur utama dan pengetahuan menjadi sumber ide atas proses kreatif dalam 

pembentukan dan pengolahan material, dalam bereksplorasi material antara rasa dan logika 

menjadi satu, sebab logika dibangun melalui pengetahuan akan karakter material yang dapat 

merangsang ide kreatif yang berpangkal pada rasa. Intuisi seniman sangat diperlukan dalam 

penjelajahan material yang sangat beragam karakternya, berkarya dengan pola eksplorasi 

memiliki tantangan tersendiri, sebab kita akan dihadapkan oleh berbagai teknik dan karakter 

material yang masing-masing berbeda, serta hasil yang bisa saja berbeda dengan rancangan awal.   

 Tujuan dalam penciptaan karya ini adalah mencoba menghadirkan beberapa 

kemungkinan yang didapat dari setumpuk kertas, media yang sederhana ini diolah melalui proses 

kreatif yang dibangun melalui kertas diwujudkan dengan cara-cara yang relatif sederhana dan 

mudah untuk dipratekkan bagi siapapun.  Dan tidak menutup kemungkinan akan berkembang 

menjadi lebih kompleks sebab bereksplorasi dengan kertas merupakan satu petualangan yang 

menarik, karena kertas adalah media yang bisa diolah tanpa kehilangan sifat dasarnya, sehingga 

nuansa kertasnya masih terlihat walaupun telah melalui serangkaian proses yang cukup rumit. 

 Penulis telah merasakan manfaat dari proses eksplorasi material ini, salah satunya adalah 

terbukanya peluang baru dalam berkarya dan memperkaya teknik-teknik didalam eksekusi karya 

yang berikutnya.  Setiap proses ekplorasi yang penulis lakukan selalui menjumpai berbagai 

kendala dalam hal pembuatan dan hal itu dapat diatasi dengan hasil eksperimen-eksperimen yang 

juga dilakukan secara bersamaan. 

 Harapan penulis, karya tugas akhir ini mampu menginspirasi banyak orang serta 

memperkaya diri dengan bereksplorasi material, dengan adanya karya tulis ini dapat bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang seni rupa. 
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