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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesehatan mental merupakan salah satu topik yang masih sangat 

tabu untuk diangkat ke meja pembicaraan masyarakat. Banyak masyarakat 

yang masih mengangap bahwa kesehatan mental bukanlah hal yang besar. 

Sebagian besar di masyarakat Indonesia masih beredar stigma-stigma bahwa 

terjadinya gangguan mental disebabkan oleh masalah-masalah religi atau hal-

hal mitos yang tidak dapat dibuktikan dengan ilmu sains. Situasi yang sedang 

terjadi demikian menjadi kegelisahan untuk penulis. Berangkat dari 

kegelisahan ini, penulis kemudian menuangkan rasa gelisahnya melalui Tugas 

Akhir yang berjudul „Anxiety Disorder Dalam Karya Tekstil Kontemporer‟. 

Sebelum penulis menuangkan kegelisahannya melalui karya, penulis 

melalui proses pengumpulan data dan teori yang berkaitan dengan kesehatan 

mental pada umumnya dan anxiety disorder pada khususnya. Penulis 

menemukan bahwa menurut Zakiyah Daradjat, seorang Profesor 

Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengemukakan psikologi 

abnormal terbagi menjadi dua bagian yaitu sakit jiwa dan gangguan jiwa. Hal 

ini yang masih jarang diketahui banyak orang maka penulis ingin mencoba 

mengedukasi tentang gangguan jiwa dengan memvisualisasikan salah satu 

bentuk dari gangguan jiwa. Setelah penulis mendapatkan ide apa yang ingin 

diciptakan, penulis kemudian memulai proses pembuatan karya. Penulis 

melanjutkan perwujudan ide menjadi wujud simbol menggunakan semiotika 

yang kemudian divisualkan secara seimbang dengan memberi penonjolan 

serta memperhatikan kebersatuan seperti teori wujud estetika yang 

dikemukakan oleh Djelantik. 

Pada penciptaan karya Tugas Akhir ini, penulis memilih 

menggunakan bahan tekstil katun berkolin karena karakteristik bahan yang 

sesuai. Bahan tekstil ini kemudian diolah menggunakan teknik pewarnaan tie 

dye dan batik tutup celup. Dikarenakan penulis ingin berkreasi sejauh 
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mungkin dalam hasil pewarnaan maka teknik tie dye adalah teknik yang 

sesuai untuk mencapai target tersebut. Penggunaan teknik batik lorodan 

digunakan karena penulis ingin menghadirkan visual objek melalui kearifan 

lokal Indonesia. Proses penciptaan Tugas Akhir ini diawali dengan mengolah 

kain dengan teknik tie dye dan batik lorodan. Kain yang sudah diolah 

kemudian disatukan dengan bahan-bahan pendukung seperti foam, polymer 

fiber, dan kawat galvanis. Komponen karya disatukan dengan cara dijahit. 

Penulis memikirkan dengan matang tahap penyajian yang digagas secara teliti 

agar karya yang telah dibuat mampu menyampaikan pesan dan makna yang 

terkandung dalam karya. Proses perwujudan karya Tugas Akhir ini 

memerlukan jangka waktu selama kurang lebih 4 bulan kalender masehi 

hingga mendapatkan wujud karya yang siap dipamerkan. 

Pada penciptaan karya Tugas Akhir ini, penulis telah berhasil 

memvisualkan ide penulis tentang gangguan jiwa khususnya anxiety disorder 

sesuai dengan harapan penulis meskipun terjadi beberapa improvisasi selama 

proses pengerjaan. 6 karya divisualkan dengan menggunakan organ tubuh 

manusia seperti mata, mulut, lidah, telinga, tangan, dan otak menggunakan 

prinsip kerja kriya. Selain menciptakan karya Tugas Akhir, penulis berhasil 

untuk menuangkan rasa gelisahnya yang selama ini sulit untuk diungkapkan. 

Karya yang diciptakan juga mampu memberi wawasan baru tentang adanya 

permasalahan gangguan jiwa salah satunya adalah anxiety disorder. Karya 

Tugas Akhir ini disajikan dalam bentuk karya tekstil kontemporer namun 

tetap selaras dengan tema besar yang diangkat. Hal yang dapat dipelajari dari 

anxiety disorder adalah bagaimana memiliki rasa toleransi dan rasa peduli 

terhadap penderita gangguan mental dan memberikan perlakuan sesuai porsi 

yang seharusnya. 

 

B. Saran  

Melalui proses dan hasil yang telah dicapai dalam penciptaan karya 

kriya tekstil, penulis dapat memunculkan saran-saran dan rekomendasi yang 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penciptaan karya-karya 
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selanjutnya. Pada proses penciptaan karya Tugas Akhir ini penulis 

menjumpai kendala yang dikarenakan perhitungan bahan yang kurang tepat, 

baik itu dari sisi kuantitas bahan dan keselarasan bahan satu dengan yang 

lainnya, sehingga penulis harus melakukan improvisasi dengan mengganti 

bahan yang lebih compatible. Saran dari penulis adalah untuk tidak menutup 

kemungkinan terjadinya hal-hal di luar rencana yang mengharuskan untuk 

berimprovisasi selama masih sejalan dengan konsep yang diangkat. Perupa 

harus bisa melakukan improvisasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

selama proses agar proses berkarya tetap dapat dilanjutkan. Selain membuka 

peluang untuk berimproviasi, hal paling krusial yang harus dilakukan adalah 

membuat timeline secara cermat dan teliti dalam pembuatan karya bersekala 

besar dan berkuantitas banyak dikarenakan pengerjaan yang tidak dapat 

dilakukan secara fleksibel. Perhitungan bahan yang diperlukan secara tepat 

juga dibutuhkan agar tidak merusak timeline yang sudah dibuat karena harus 

menyiapkan kembali bahan-bahan tambahan. Melakukan tial and error 

terlebih dahulu juga disarankan untuk menghindari kegagalan sebelum proses 

pengerjaan karya yang sesungguhnya dimulai. Meskipun demikian, kegagalan 

dalam pembuatan karya merupakan hal yang dapat dimaklumi dalam setiap 

proses penciptaan karya. Hal ini dapat dijadikan ajang untuk memotivasi 

pengkarya agar terpacu untuk menjadi lebih baik pada proses-proses 

selanjutnya. 
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