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BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan  

 Pada karya penciptaan ini bertemakan penerapan bentuk senjata Mandau 

yang dikombinasikan dengan motif tradisional khas Kalimantan dan Jawa. 

Pemilihan motif kombinasi tersebut atas pertimbangan pada makna yang 

terkandung sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu sebuah harapan, persatuan, dan 

perdamaian, agar motif senjata Mandau pada karya ini menjadi sebuah tanda 

perdamaian, persatuan, dan kerukunan pada setiap sejarah yang pernah dibuat oleh 

senjata Mandau serta para pemilik-pemiliknya, sehingga motif batik ini dapat 

diterima dan ketahui oleh masyarakat akan keberadaan senjata Mandau tidak hanya 

dilingkup masyarakat Kalimantan namun seluruh nusantara dapat mengetahui 

keberadaannya. Ada banyak proses yang harus dilalui dalam penciptaan karya batik 

kain panjang ini. Mulai dari mengamati, mengumpulkan data, pembutan sketsa 

desain hingga proses yang terakhir yaitu finishing. Mengamati bentuk Mandau 

merupakan proses penerapan yang dilakukan penulis kemudian dituangkan 

kedalam kertas desain. Proses desain dikombinasikan dengan motif khas 

Kalimantan dan Jawa untuk menyeimbangkan motif utama.  

Teknik pengerjaan pada karya ini menggunakan teknik batik tulis dengan 

pewarna sintetis napthol dan remasol. Proses pembuatan karya ini dimulai dengan 

pembuatan sketsa menjadi seuah desain, yang kemudian dipindahkan pada kain 

mori primissima, setelahnya mencanting dan pewarnaan dengan teknik tutup celup 

dan colet hingga menuju roses pelorodan dilanjut hasil akhir dengan mengerjakan 

finishing. Ragam warna yang dipilih menggunakan warna batik tradisional yaitu 

warna pesisiran dan warna pedalaman yang memiliki kesan klasik dan elegan. 

Warna yang dipilih yaitu warna coklat sogan, kuning, merah, dan orange. 

Pewarnaan untuk bagian latar kain menggunakan warna yang gelap dengan proses 

tutup celup dan warna yang cenderung cerah menggunakan teknik colet. Kesemua 

desain motif dan warna dibuat agar membentuk sebuah keselarasan karya yang 

memberikan nilai estetis. Pencapaian dari penciptaan ini adalah dapat 
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menyelesaikan delapan karya batik kain panjang dengan teknik batik tulis. Dari 

masing-masing karya terdapat tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Seluruh karya 

penciptaan merupakan hasil dari usaha menerapkan bentuk senjata Mandau yang 

dikombinasikan dengan motif khas Kalimantan dan juga Jawa. Semua itu disusun 

berdasarkan pertimbangan dan kesesuaian dengan konsep dan tema yang sudah 

pilih.  

Saran  

Pada proses berkarya diperlukan sebuah kreativitas dan inovasi yang 

tertanam dalam diri. Kreativitas dan inovasi tersebut dapat digunakan ketika 

mengalami suatu kendala dalam proses berkarya. Adanya kendala justru dapat 

membuat kita harus lebih teliti dan tanggap dalam menyikapi atau merancang suatu 

rencana yang akan dibuat. Kreativitas dan inovasi mampu untuk menyikapi suatu 

kesalahan dengan membuat sesuatu yang berbeda meskipun hal tersebut tidak ada 

pada konsep awal. Sebagai pengkarya perlu memiliki kreativitas dan inovasi yang 

tinggi agar dapat mengatasi kegagalan dalam proses berkarya. 

 Penulis berharap adanya motif batik ini memberikan pengaruh kepada 

penikmat seni, penikmat batik, dan khalayak umum untuk saling menjaga satu-

persatuan dan perdamaian sesama manusia. Adanya kombinasi motif khas 

kalimantan mempunyai makna bahwa budaya yang ada di wilayah Indonesia ini 

perlu untuk dijaga dan dilestarikan oleh kita sendiri. 

Penulis dalam proses penciptaan karya sempat mengalami kegagalan. 

Kegagalan yang penulis alami diataranya saat mencanting, lilin malam yang 

ditorehkan pada kain terlalu panas dan tipis sehingga kesan motif yang dicanting 

tidak jelas dan pecah-pecah saat melalui proses pewarnaan. Saat proses pewarnaan 

juga mengalami sedikit kendala, yaitu warna yang dihasilkan berbeda dengan yang 

diingikan. Adanya kegagalan tersebut diharapkan dapat menjadi koreksi dan 

motivasi penulis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal untuk 

kedepannya.  
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