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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Seniman dituntut lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan karya seni, 

menciptakan sebuah karya seni seorang seniman harus peka terhadap rangsangan 

yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya sendiri. Karya seni diciptakan 

sebagai media pengungkap ekspresi seorang seniman, dalam proses pembuatan 

karya seni dibutuhkan ide kreatif dan konsep yang matang. Ide tersebut diwujudkan 

dalam bentuk karya seni sesuai dengan karakter dan kepribadian seniman. Karya  

seni adalah ungkapan isi hati dari seorang seniman yang dijadikan sebagai sumber 

inspirasi. Inspirasi bisa didapat dari mana saja, baik itu pengalaman pribadi maupun 

dengan melihat kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Menciptakan suatu karya 

seni merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi seorang seniman, terciptanya suatu 

karya memiliki makna tersendiri bagi penciptanya. Dalam sebuah karya terkandung 

makna yang tersampaikan, karya merupakan alat mengkritisi suatu keadaan atau 

kondisi yang bersifat pro dan kontra. Berawal dari ketertarikan sebuah bentuk 

origami bentuk ayam yang sangat lucu dan bermacam-macam bentuknya secara 

teratur sehingga menghasilkan karya seni yang menarik. 

Karya tugas akhir ini merupakan hasil dari ide yang telah dipadukan dengan 

tema serta ekspresi yang penulis tuangkan ke dalam konsep Transformasi Origami 

Bentuk Ayam dalam Karya Keramik Seni, keinginan penulis untuk mengeksplorasi 

bentuk-bentuk yang dapat diciptakan dengan teknik slab (lempengan). Teknik ini 

membutuhkan kesabara, keuletan, waktu yang tepat, skala, keseimbangan, dan limu 

arsitek yang sarat akan perhitungan yang tepat. Penulis merasa tertantang untuk 

menciptakan karya menggunakan teknik slab, karena setiap bentuk yang diciptakan 

memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri. Jadi bisa dikatakan, teknik slab adalah 

salah satu ciri khas atau fashion penulis untuk menciptakan karya seni. Penciptaan 

karya Tugas Akhir yang telah diselesaikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa 

penciptaan karya seni keramik ini merupakan pengembangan dan eksplorasi 

bentuk-bentuk origami dengan media tanah liat dan penguasaan skill dalam teknik 
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slab. Teknik slab ini, biasanya digunakan hanya untuk membuat bnetuk-bentuk 

kotak atau memiliki sudut-sudut yang persis seperti tiles, kotak perhiasan, dsb. 

Penulis menambahakan berbagai media dalam karyanya seperti pengguan jerami, 

sarang burung, dan kotak kayu untuk menambah nilai tampilan yang menarik agar 

penikmat seni dapat terhibur dalam susuan karya tersebut. Karya yang dicpitakan 

berjumlah delapan buah karya dua diantaranya adalah karya instalasi dengan judul-

judul sebagai berikut: karya pertama dengan judul “Melarikan Diri”, karya kedua 

dengan judul “Kasih Sayang Ibu”, karya ketiga dengan judul “Rutinitas”, karya 

keempat dengan judul “Bang Ning Jo”, karya kelima dengan judul “Jaga Kadang”, 

karya keenam dengan judul “Ayam Jaman Now”, karya ketujuh dengan judul 

“Cross Cricle”, dan kedelapan dengan judul “Di Siksa”. Semua karya ini 

menggunakan tanah liat stoneware, selanjutnya dikerjakan dengan teknik slab, 

dilapisi engobe, melalui pembakaran biskuit, finishing glasir oksida, dan 

pembakaran glasir. 

 

B. Saran 

Pembuatan sebuah karya seharusnya melalui persiapan yang matang, sesuatu 

hasil yang sempurna tidak akan didapatkan melalui cara instan. Namun dibutuhkan 

proses yang panjang dan harus dilalui dengan ketekunan demi terciptanya karya 

yang diinginkan, dalam berkesenian di dunia institusi mendorong untuk lebih 

menekankan skill ketrampilan, pengetahuan, serta pengalaman yang didapat dalam 

lingkup akademis maupun diluar. Ide dan gagasan juga harus didukung dengan 

landasan yang kuat, serta sebuah kesabaran serta ketelitian juga sangat dibutuhkan. 

Hal ini dikarenakan dalam setiap penciptaan karya seni akan menemui kendala 

yang tidak terduga. 

Kesulitan, hambatan, dan tantangan pasti ditemui dalam membuat suatu 

karya. Begitu pula dalam membuat karya keramik ini, dari mempersiapkan alat, 

bahan, dan teknik-teknik yang dipakai dalam proses penciptaannya. Banyaknya 

rintangan saat dihadapi, seperti membagi atau memecah-mecah dari bentuk 

propotipe menjadi bentuk yang terpisah-pisah yang selanjutnya digunakan sebagai 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



100 
 

 

mal atau pola tanah liat untuk mempermudah proses pembentukan karya keramik 

menggunakan teknik slab. Tungku pembakaran yang terkadang error, kehabisan 

gas saat proses pembakaran, baiknya saat melakukannya membutuhkan perisapan 

yang matang, siap menghabisakan waktu, tenaga, dan pikiran. Seorang seniman 

harus memunculkan inovasi dan kreatifitas dalam membuat karya, bahan yang 

sudah digunakan oleh penulis mudah-mudahan dapat dikembangkan lagi sebagai 

referensi dalam mencitakan karya keramik. 

Sekiranya laporan ini dapat menjadikan suatu referensi dan sumbangsih 

pikiran kepada pembaca, apabila ingin mengembangkan karya keramik seni dengan 

suatu inovasi baru dan lebih mempertimbangkan segi keindahan. Dengan 

demikian, suatu karya seni keramik menjadi suatu karya seni yang mempunyai nilai 

keunikan, makna, bentuk, serta karakter yang mencirikan khas suatu karya. 
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