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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Seni telah mengajarkan banyak sekali kepada penulis akan hal-hal 

yang bisa kita lakukan dalam berseni, menyampaikan kegundahan dalam 

hati dan juga sebagai bentuk apresiasi keindahan akan sebuah proses, 

dalam memahami bahwa semua tercipta dengan langkah-langkah yang 

bertahap dan bagaimana kita bisa konsisten dalam menjaga apa yang telah 

diberikah tuhan. 

Proses pembuatan karya ini dimulai dari proses obervasi data dan 

pengamatan lapangan akan objek yang menjadi data karya, setelah itu 

dilakukan proses perancangan secara sketsa dan detail, dan persiapan 

proses pembuatan dari bahan dan alat yang disertai teknik pembuatan. 

Proses pembatikan tulis dan cap, serta pewarnaan mengunakan teknik 

tutup celup menjadikan karya ini berhasil terwujud. 

Hasil dari karya ini pun berhasil tercipta sesuai dengan rancana 

dan desain dari penulis. Mampu mengambarkan visual dari data acuan 

hasil obervasi yang dilakukan penulis mengenai isu yang diangkat. Dari 

hasilnya masih ditemukan beberapa kekurangan namun selebihnya sudah 

memenuhi keinginan penulis dan diharapkan dapat menjadi ajang 

pembelajaran untuk membuat karya yang lebih baik. 
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B. SARAN 

Disadari penulis bahwa dalam penyajian karya seni ini masih 

banyak kelemahan dan kekuranagan, baik dalam hal mengemukakan ide, 

teknik penulisan, maupun proses perwujudan karya yang 

divisualisasikan. Hal ini disebabkan adanya faktor sekehendak hati 

penulis dalam proses memvisualisasikan sehingga sering melupakan tata 

cara logis yang sistemtis dalam mewujudkan karya yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara akademis. Meskipun demikian, karya 

yang telah hadir dapat menjadi perenungan akan isu pencemaran dan 

kerusakan ekosistem laut indonesia, serta pelestarian batik secara 

maksimal. Penulisan ini diharap menjadi pembuka komunikasi bagi 

masyarakat. 
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